VØLUND PILLEFYR

HØJ KOMFORT
OG MILJØVENLIG
VARME

SUND FORNUFT.
FRA NATUREN TIL DIG OG DIT HJEM.
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VÆLG EN MILJØVENLIG OG
ØKONOMISK VARMEKILDE

E

r du på udkig efter et alternativ til dit
nuværende olie- eller naturgasfyr,
er et pillefyr en både miljømæssig
og driftsøkonomisk god løsning. Med et
Vølund pillefyr bidrager du positivt til
den grønne omstilling ved at vælge en
grøn og tidssvarende varmeløsning, der
udnytter naturens ressourcer. Du kan
kombinere hensyn til miljøet og høj komfort helt uden at gå på kompromis med
økonomien, for der er op til 50 % at spare
på varmeregningen set i forhold til oliefyr
eller elvarme.
Med et pillefyr bliver du med andre ord
uafhængig af priserne på olie og gas, og
når du investerer i et pillefyr fra Vølund
Varmeteknik, er du samtidig garanteret
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høj kvalitet med lang levetid og optimal energieffektivitet. Vores pillefyr er
A-mærket. Det betyder, at du får optimal
udnyttelse af træpillerne og en miljø
neutral opvarmning med en af markedets laveste energiudledninger.
Et pillefyr kan tilsluttes direkte til alle vandbårne varmesystemer og giver dig både
opvarmning og varmt brugsvand som du
kender det fra olie- eller naturgasfyret.
Hos Vølund Varmeteknik er vi eksperter i
at udnytte naturens ressourcer til energibesparende, driftssikre og effektive
varmeløsninger. Derfor kan vi give dig den
bedste rådgivning, uanset om du energirenoverer eller bygger nyt.
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FORDELE
VED AT
VÆLGE
VØLUND
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Et prisstærkt alternativ
Et pillefyr fra Vølund Varmeteknik er et
billigt alternativ til både oliefyr og naturgas. I forhold til oliefyr kan du spare helt
op til 50 % på varmeregningen, og det
betyder, at pillefyret har en tilbagebetalingstid på kun 2-4 år. Samtidig får du en
investering med meget lang levetid.

Høj virkningsgrad
Hos Vølund Varmeteknik anvender vi
den nyeste forbrændingsteknik, og det
giver dit pillefyr en optimal driftsøkonomi. Virkningsgraden på vores pillefyr
ligger mellem 90-93 %. Samtidig er de
isoleret med mineraluld for at modvirke
varmetabet. Derfor er et Vølund pillefyr
særdeles energieffektivt og m
 ærket
med energiklasse A.

Sikker i drift
Pillefyret er både automatisk rensende
og driftssikkert. Dermed får du en meget
brugervenlig varmeløsning, der er let
at holde ren. Du skal blot fylde træpiller
på, tømme askeskuffen og rense fyret.
Tidsmæssigt kræver det ca. 15 minutter
om ugen, og resten af tiden kører pille
fyret automatisk.

Høj komfort
I kraft af Vølund pillefyrets høje virkningsgrad får du en jævn og behagelig
varme. Pillefyret har dermed en positiv
indflydelse på indeklimaet og ikke mindst
komforten i hele huset. Varmen er let
at regulere, så du altid har præcis den
temperatur, der passer til årstiden.

Vi sørger for det hele
Når du investerer i et Vølund pillefyr, er
du garanteret en korrekt dimensioneret
varmeløsning. Det er afgørende for, at du
får mest muligt ud af dit pillefyr, og vi har
både den nødvendige indsigt og erfaring til at rådgive dig og sørge for, at du
kommer godt i gang med dit nye pillefyr.
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Følg forbruget
Uanset hvordan vejret arter sig, er det altafgørende for både
din komfort, økonomi og miljøet, at dit pillefyr fungerer optimalt. Derfor kan du via touch displayet altid følge forbruget
af træpiller og med få og enkle indstillingsmuligheder være
sikker på, at du hverken fyrer for meget eller for lidt.

OPTIMAL STYRING
MED TOUCH DISPLAY
Alle vores pillefyr i Pellux-serien fås
med touch display. Vi har udviklet
touch funktionen, fordi det giver dig
en række fordele i hverdagen, og fordi
det giver installatøren en række gode
værktøjer, hvis du oplever drifts
forstyrrelser på pillefyret.
Touch displayet har tre indgange, én til
dig, én til installatøren og én til pro-

ducenten. Det handler ikke om, at det
er nødvendigt for dig at indstille fyret
hele tiden, men det giver dig mulighed
for at have et godt overblik. Samtidig
giver det tryghed i hverdagen, fordi
touch displayet gør det både nemt og
hurtigt at betjene, justere og korrigere,
så du altid har et optimalt fungerende
pillefyr.

Se statistikker
Med statistikkerne har du mulighed for at sammenholde
tidligere perioder og dermed sammenligne fx forbrug,
driftsøkonomi, temperaturer etc. Statistikkerne er ligeledes
en hjælp til installatøren i forhold til at sikre optimal drift ved
eftersyn.

Fejlfinding
Du har mulighed for at lave fejlfinding via en række test
funktioner. Derudover gemmer pillefyret de seneste 20
alarmer, og dermed bliver det nemmere for installatøren at
fejlfinde, hvis der opstår driftsforstyrrelser. På den måde afkortes en evt. periode uden varme, fordi problemet hurtigt
kan afhjælpes.

Historik
Med historikken har du altid adgang til at se alarmer, fejlmeldinger, forbrug og rensninger. Det giver både tryghed og
overblik, at både du og installatøren altid kan gå tilbage og
se historikken for dit pillefyr.

Estimanet
Du kan tilkøbe en internetforbindelse til dit pillefyr. Systemet
hedder Estimanet, og med det kan du først og fremmest
følge dit forbrug af træpiller direkte på din pc. D
 erudover
giver Estimanet muligheden for, at du kan invitere andre
enten som observatør eller som serviceperson (med
administratorrettigheder). Det betyder, at du har mulighed
for via Estimanet at få fejlmeldinger sendt til udvalgte
e-mailadresser, fx en nabo eller en installatør. Det kan være
en fordel, hvis du er på ferie, og fyret får en driftsforstyrrelse.
På den måde behøver du ikke bekymre dig, når du ikke er
hjemme, fordi der hurtigt kan blive reageret på manglende
varme.
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VI ER MED DIG HELE VEJEN

H

os Vølund Varmeteknik har vi mere
end 40 års erfaring i varmetekniske
løsninger, og derfor står vi klar med
rådgivning og vejledning om, hvordan du
bedst muligt udnytter dit pillefyr og får den
mest energieffektive løsning til din bolig.
Vi har selvfølgelig også stor erfaring inden
for en række andre løsninger. Derfor kan
du altid få rådgivning om muligheden for
at kombinere flere af vores løsninger og
ikke mindst være sikker på, at vi altid finder
den varmeløsning, der passer til dig og din
bolig. Vi fører nogle af markedets stærkeste
løsninger inden for:
•
•
•
•
•
•

Jordvarmepumper
Luft/vand varmepumper
Luft/luft varmepumper
Boligventilation
Varmtvandsbeholdere
Akkumuleringsbeholdere

Hos os får du ikke bare et produkt, der skal
installeres. Vi er med dig hele vejen. Fra de
indledende overvejelser til rådgivning,
dimensionering, projektering, installation
og til den efterfølgende service. Det er din
garanti for en gennemtænkt løsning.
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Et pillefyr præcis til dig
Korrekt dimensionering, montering
og indstilling er nogle af de allervigtigste ting, når vi taler om pillefyr.
Hvis ikke anlægget passer præcis til
din bolig, vil pillefyret ikke fungere
optimalt og dække dit faktiske behov.
Vores erfaring i at dimensionere korrekt er din garanti for et effektivt og
økonomisk pillefyr.
En sammenhængende løsning
Når du har valgt et pillefyr, er det
vores fornemmeste opgave at sikre,
at du får det optimale udbytte og
forstår, hvordan du bedst muligt udnytter mulighederne med dit pillefyr.
I projekteringen tænker vi nemlig
løsningen helt til ende. Fra dimen
sionering, installation og helt ind i
gulvvarme og radiatorer indenfor
– og vi ved præcis, hvad det kræver
for at du får en sammenhængende
løsning uden overraskelser.

Du får en grundig instruktion i pillefyrets funktioner og vedligeholdelse,
så du er helt tryg. Alle installationer
tjekkes desuden af en Vølund tekniker
eller din lokale samarbejdspartner, så
du har en optimalt fungerende varmeløsning fra dag 1.
Kun et opkald væk
Skulle der mod forventning opstå
driftsforstyrrelser i dit pillefyr, er vi
kun et opkald væk. Døgnet rundt, året
rundt sidder vi klar til at supportere dig
enten over telefonen eller på stedet.
Vores teknikere har altid originale
Vølund reservedele i bilen, så vi kan
løse problemet ved første besøg.
Styr på service
Vi tilbyder naturligvis garantiservice.
Derudover anbefaler vi gerne en VVS
installatør i dit loaleområde, der kan
yde den fornødne service. Det giver
tryghed i hverdagen, året rundt.

Dimensionering

Service

Teknisk support

Projektering

Installation

Professionel installation
I samarbejde med vores VVS installatører sikrer vi, at dit pillefyr installeres
korrekt og er fuldt fungerende, inden
vi forlader din bolig.
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TRYGHED ÅRET RUNDT

F

or at sikre at dit Vølund pillefyr
fungerer optimalt er det vigtigt
at vedligeholde og rense pille
fyret ca. hver 3. måned. I kraft af den
høje virkningsgrad på 90-93 % er rensningen tidsmæssigt set hurtigt overstået. Den vedligeholdelse du selv kan
foretage er med til at sikre, at du altid
har en velfungerende varmeløsning.
Service i hele landet
Tryghed handler ikke kun om at have
et pillefyr, der fungerer. Det handler
også om at vide, at supporten kun er
et opkald væk, hvis der opstår driftsforstyrrelser. Derfor anbefaler vi altid
en VVS installatør i dit område, hvis
du får behov for service.
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Garanti på dit pillefyr
Du er selvfølgelig garanteret gennemgående vejledning i hele processen.
Vi yder 2 års garanti på brænder og
øvrig styring/mekanik, regnet fra in
stallationsdatoen. Derudover får du
5 års garanti mod gennemtæring af
kedelkrop, forudsat installationen er
udført korrekt. Når du vælger Vølund
Varmeteknik er du derfor sikret tryghed og sikkerhed fra start til slut.
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VI HJÆLPER DIG
MED FINANSIERINGEN

I

nvesteringen i et Vølund pillefyr er
på alle måder en investering i fremtiden. Først og fremmest er det miljø
mæssigt en rigtig god varmeløsning,
der både på lang og kort sigt er med til
at reducere CO2-udledningen. Dernæst
er det en investering, der helt sikkert vil
have en positiv virkning på værdien af
din bolig. Selvom et pillefyr typisk tjener
sig hjem på kun 4 år, tilbyder vi hjælp
til finansieringen med et energilån via
vores samarbejdspartnere til en meget
attraktiv rente.

I samarbejde med Resurs Bank
Finansieringen er fra Resurs Bank og
formidles gennem Vølund Varmeteknik
samarbejdspartnere. Finansierings
tilsagnet er gratis og uforpligtende. Du
kan få råd og sparring fra Resurs Bank til
at udarbejde låneansøgningen.
Du kommer i gang med finansieringen
ved enten at kontakte en af vores Vølund
Varmeteknik samarbejdspartnere eller
ved at tage direkte kontakt til Resurs Bank
på tlf. 39 13 16 35.

Få energitilskud
Når du udskifter din varmekilde til en mere miljøvenlig
løsning, kan du søge om energitilskud. Det gør sig også
gældende for pillefyr, og dermed kan du få dækket en
del af dine omkostninger i forbindelse med din investe
ring. Det er vigtigt, at du ansøger om energitilskud, inden
du går i gang med installationen, og derfor skal du kontakte din VVS installatør for at få hjælp til ansøgningen.
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BEHAGELIG VARME. ÅRET RUNDT.
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Vølund Varmeteknik
betyder:

Pillefyr

PRODUKTSORTIMENT

• Energieffektiv, miljøvenlig og driftssikker
• Høj kvalitet med lang levetid
• Tidløst og fleksibelt design
• Moderne teknologi
• Brugervenlig med minimalt vedligehold

Vores sortiment rummer nogle af markedets mest moderne
og energieffektive pillefyr, både til en-familieshuse, landbrug og
erhvervsbygninger.

Pellux 100 pillefyr 20/30 kW

Pellux 100 Touch pillefyr 20/30 kW

Pellux 200 Touch pillefyr 6-20 kW

Pellux Compact Touch pillekedel

Vedex 4000 forbrændselskedel

Vigtigste funktioner
Til bolig på 70-119 m2
		

Til bolig på 120-300 m2
Energimærke
Dimensioner (H × B × D)
Generelt:

A+

A+

A+

A+

A+

966 × 526 × 805/

966 × 526 × 805/

1597 × 595 × 1033 (rensetillæg 50 mm)

450 × 950 × 1174

1075 × 450 × 880

•	Automatisk rensning af kedel
og brænder

•	Automatisk rensning af kedel
og brænder

•	Automatisk rensning af kedel
og brænder

•	Automatisk rensning af kedel
og brænder

•	Automatisk rensning af kedel
og brænder

• Forbedret iltstyring

• Forbedret iltstyring

• Forbedret iltstyring

• Forbedret iltstyring

• Forbedret iltstyring

• Lavt varmetab

• Lavt varmetab

• Lavt varmetab

• Lavt varmetab

• Lavt varmetab

• Automatisk tænd/sluk

• Suge/trækblæser som standard

• Suge/trækblæser som standard

• Kompakt og fleksibelt design

• Fleksible tilslutningsmuligheder

• Brugervenligt touch display

• Brugervenligt touch display

• Høj og jævn virkningsgrad

• Højeffektiv med røgsuger

• Automatisk tænd/sluk

• Varmtvandsprioritering som standard

• Suge/trækblæser som standard

• Vejrkompensering som standard

• Mulighed for tilslutning af ekstern
varmtvandsbeholder

• Forberedt til sammenkobling med
akkumuleringstank

• Ideel til villaer og parcelhuse
• Brugervenligt touch display
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KONTAKT OS OG KOM GODT VIDERE
MED DIT PILLEFYR

N

år du har besluttet dig for et
pillefyr, er det vigtigt, at du
kommer rigtigt videre. For
at få en varmeløsning, der fungerer
optimalt, skal pillefyret være korrekt
dimensioneret. Her kommer vores
mangeårige erfaring og faglige viden
ind i billedet, for inden du investerer
i et pillefyr, får du en anbefaling og
et gratis og uforpligtende tilbud fra
den Vølund samarbejdspartner, du
har valgt.
Få den bedste anbefaling til din bolig
Vores samarbejdspartnere er nøje
udvalgte, autoriserede VVS’ere, der er

uddannet i Vølund Varmetekniks forskellige løsninger. Det betyder, at du
altid vil kunne få svar på dine spørgsmål både før, under og efter installeringen af dit pillefyr.
Når vi kommer med en anbefaling,
ligger der altid omhyggelige beregninger til grunds. På den måde er du
sikker på at få den bedste anbefaling
og være godt informeret, inden du
træffer dit valg. Jo før vi kommer ind
i processen, jo bedre kan vi rådgive.
Derfor kan du også altid få besøg af
en af vores kompetente samarbejdspartnere.

Kontakt os
Vølund Varmeteknik A/S
Brogårdsvej 7
6920 Videbæk
Tlf. 97 17 20 33
volundvt.dk
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4103

Kvalitetsleverandør af
varmetekniske løsninger
Vølund Varmeteknik har været leverandør af varmetekniske løsninger til det danske marked i mere end
140 år. Vores rådgivning om energieffektive løsninger
bygger på stor faglig viden, og vores serviceteam er
din garanti for tryghed.
Vølund Varmeteknik er en del af NIBE Industrier AB.
Det betyder, at vi har en international udviklings
afdeling i ryggen og kan imødekomme forbrugernes
ønske om miljørigtige produkter, der altid lever op til
de højeste kvalitetskrav. Som en del af NIBE Industrier
AB er vi ISO 9001-certificeret inden for kvalitet og ISO
14001-certificeret inden for miljø.

volundvt.dk

