
Sänk era kostnader med en klimatsmart 
prefabricerad värmepumpscentral
Kraftigt kapade uppvärmningskostnader och avsevärt lägre CO2-utsläpp  
med EcoStation – Energy Saves patenterade plug-and-play lösning

ES EcoStation löser ert behov av värme, varmvatten – och kyla vid behov

•  Kraftigt sänkta energikostnader

•  Ökad flexibilitet – nyttja den energi som är billigast för stunden

•  Ger er Bostadsrättsförening en grön miljöprofil

•    Förnyelsebar energi genom modern luft/vattenvärmepumpsteknik  
– ingen kostnadskrävande och komplicerad borrning krävs

•  Snabb installation – minimalt avbrott i värme- och varmvattentillgången

Traditionell uppvärmning 
med el och fjärrvärme

   Höga kostnader och ofta ineffektiv 
uppvärmning 

   Inga kylmöjligheter

   Större prisvariationer

   Inga möjligheter att styra vilket energi-
slag som nyttjas mest optimalt

   Miljömässigt mindre hållbart

ES EcoStation  
luft/vattenvärmepump

   Kostnadseffektiv och miljövänlig  
uppvärmning

   Ansluts till befintlig uppvärmningskälla  
– nuvarande system kan användas för 
uppvärmningen årets kallaste dagar

   Kan byggas in/integreras i utomhus-
miljön för att passa in

   Utmärkt i kombination med solceller

  Ökat fastighetsvärde

   Kan nyttja fastighetens frånluft för 
ytterligare besparingar

   Producerar värme och tappvarm- 
vatten, samt kyla vid behov

   Minskar beroende av den traditionella 
värmekällan, större flexibillitet

   Utrymmessnål, snabb och smidig 
installation – inga ingrepp krävs i 
bostäderna

Kontakta oss för mer information eller offert
Bosse Willegard, bw@energysave.se, 0707-666350 · energysave.se M
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Brf Guldsmeden i Falköping
Bostadsrättsförening med energibehovet 585 000 kWh per år – 4 726 m2 · 37 lägenheter · 31 lokaler · 15 garage

"Vi har minskat kostnaden för upp-
värmning av fastigheten ordentligt. 
Vår budget för uppvärmning låg på 
drygt 460 000 kronor men stannade 
på lite över 260 000 kronor för 2020"

– Rune Arvidsson, Vicevärd, Brf Guldsmeden

ES EcoStation levereras färdigbyggd och 
integreras enkelt i eller i anslutning till 
befintliga byggnader.   Marianne Färlin

Ordförande
Rune Arvidsson

Vicevärd

Just nu:  
GRATIS 
ANALYS!

Så stor blir er  
årliga besparing

Värmekälla
Levererad  
energi (kWh)

Förbrukad 
energi (kWh) Pris/kWh Årskostnad

Kostnads- 
besparing/år

Minskning av  
CO2-utsläpp/år

ES EcoStation 585 000 230 645 0,72 kr 166 065 kr – –

Fjärrvärme 585 000 615 789 0,68 kr 418 737 kr 252 672 kr 11 811 kg

El 585 000 596 939 0,72 kr 429 796 kr 263 731 kr 45 787 kg


