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Tro det eller ej, men du kan faktiskt använda utomhusluften – en av naturens helt kostnads-
fria gåvor – både för att värma upp och för att kyla ditt hem. Till och med vid temperaturer 
under 0 °C finns det värme i den omgivande luften. När du koncentrerar värme med hjälp 
av en luft/vatten-värmepump från NIBE kan du få ut så mycket energi att det räcker till såväl  
vattenradiatorer som golvvärme och varmvatten. Vissa luft/vatten-värmepumpar kan använ-
das som luftkonditioneringsaggregat för att kyla huset under sommaren.

Fantastiskt men sant. Vi vet, för vi har redan använt värmepumptekniken i Sverige i mer   
än 30 år.

GRATIS ENERGI, NÅGON?

Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, 
åkrar? Vi på NIBE ser en gratis energikälla – luften.
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VARFÖR VÄLJA EN  
LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMP FRÅN NIBE?
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Du sparar pengar
Med en luft/vatten-värmepump blir det mycket billigare att värma 
upp ditt hem och varmvatten. Du kan sänka uppvärmnings-      
kostnaden med upp till 75%, även om den exakta siffran påverkas 
av ett antal faktorer, som var du bor, bostadsytan, vilken NIBE-
produkt du väljer och om du använder systemet även för kylning. 

Den initiala investeringen är relativt liten, eftersom luft/vatten- 
värmepumpar, till skillnad från bergvärmepumpar, varken kräver 
borrhål eller slingor i marken. Och investeringen återbetalar sig 
snabbt, tack vare att NIBEs värmepumpar har ovanligt hög verk-
ningsgrad. Nu när energipriserna stiger hela tiden kommer du 
sannolikt inte att ångra dig. Faktum är att du kommer att kunna 
glädja dig åt besparingar från första månaden.

Minska CO2-utsläppen
Ett annat mycket gott skäl att välja en NIBE luft/vatten-värmepump 
är att dess miljöpåverkan är mycket liten. Genom att installera 
en luft/vatten-värmepump från NIBE kan du faktiskt halvera bo-
stadens CO2-utsläpp. Detta beror främst på att värmepumpen 
arbetar helt utan förbränningsprocesser – den fungerar genom 
att uppgradera den naturligt förekommande energin i utomhus-
luften för att värma upp bostad och tappvarmvatten.

Det ger mycket lägre CO2-utsläpp än något traditionellt bränsle-    
baserat uppvärmningssystem och är orsaken till att NIBE luft/
vatten-värmepumpar är klassade som förnyelsebara energikällor.

Var du än bor kan du installera en luft/vatten-värmepump och få 
uppvärmning och tappvarmvatten effektivt, säkert och problemfritt 
till en bråkdel av kostnaden för alternativa metoder och en bråkdel av 
miljöpåverkan.

Hur klarar NIBEs luft/vatten-värmepumpar jämförelsen med 
traditionella värmepannor?

Enkelt uttryckt ger de tre gånger högre energiutbyte. Med kon-
ventionella olje- eller gaspannor får man ut mindre än 1 kWh 
värmeenergi för varje kWh tillförd energi. Med en luft/vatten-
värmepump från NIBE får man ut i genomsnitt 3 kWh värme-
energi för varje kWh tillförd elenergi. Slutsatsen är uppenbar – 
en värmepump är det absolut bästa sättet att få låga kostnader 
för uppvärmning och varmvatten.

Tänk på

I Europa byggs ungefär en miljon nya hus varje år.   
Om värmepumpar installerades i alla dessa skulle vi släppa  
ut mer än 3 600 000 ton CO2 mindre per år. Det motsvarar  
ungefär en miljon bilar! 
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HUR FÅR MAN VÄRME FRÅN

KALL LUFT?

Huvudkomponenterna i en värmepump är kompres-
sor, expansionsventil och två värmeväxlare (förångare 
och kondensor).

En fläkt för in utomhusluft i värmepumpen, där den 
kommer till förångaren. Förångaren ingår i ett slutet 
system som innehåller ett köldmedium som förgasas 
vid mycket låg temperatur. När utomhusluften når för-
ångaren förgasas köldmediet.

En kompressor ger sedan gasen så hög temperatur 
att kondensorn kan överföra värme till husets värme-
system. Samtidigt återgår köldmediet till vätskeform, 
klart att än en gång ta upp värme och förångas.

Den elektriska energin för att driva denna process, 
jämfört med den värmeenergi som överförs till huset, 
har en ungefärlig årsfaktor på 3. Detta innebär att vid 
en årlig förbrukning av cirka 15 000 kW för värme 
och tappvarmvattenproduktion behövs endast cirka  
5 000 kWh efter installation av värmepump. Bespa-
ringens storlek beror på vilket klimatområde du bor i, 
och om ditt värmesystem kräver höga eller låga tem-
peraturer. 

Dimensionering av varje enskilt fall ska ske för bästa 
funktion och besparing. 

Värmepumptekniken bygger faktiskt på en mycket 
enkel, välkänd princip. Värmepumpar fungerar på 
liknande sätt som vanliga kylskåp, fast omvänt.
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– NIBE luft/vatten-värmepumpar är lätta att 
installera, använda och underhålla. 

– De kan installeras på praktiskt taget all slags 
mark. 

– De kan kombineras med ett antal olika energi-
källor, beroende på tillgänglighet och pris.

– Idealiska för golvvärme och vattenradiatorer, 
och vissa modeller har dessutom kylfunktion.

FLER GODA SKÄL ATT INSTALLERA EN 
LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMP FRÅN NIBE

– De behöver inte naturgastillförsel, ventilation 
eller skorsten.

– NIBE luft/vatten-värmepumpar ger ren och 
diskret uppvärmning. 

– De är byggda för att hålla, så du kan slappna 
av och njuta av kostnadseffektiv, problemfri 
uppvärmning under många år.
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NIBE LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMPAR 
& TILLBEHÖR
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NIBE LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMPAR 
& TILLBEHÖR
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När du väljer värmepump finns det flera faktorer som måste övervägas. Bostadens 
storlek, befintligt värmesystem, bostadens energibehov och det lokala klimatet 
påverkar beslutet. Be din lokala NIBE-installatör göra en energiberäkning och in-
spektera ditt befintliga värmesystem.

VÄLJ DITT VÄRMEPUMPSYSTEM HÄR

NIBE™ F2120 är en luft/vatten-värmepump som utgör ett verkligt genombrott med ett 
marknadsledande SCOP. F2120 tar värmeenergin ur utomhusluften vilket ställer stora 
krav på den teknik som används. F2120 är avsedd att dockas till vattenburna värmesys-
tem. Kanske ännu viktigare är det klassledande arbetsområdet med max 65 °C framled-
ningstemperatur och att F2120 levererar upp till otroliga 63 °C vid så låga utomhustem-
peraturer som -25 °C. Allt i kombination med en mycket låg ljudnivå.

• Ett genombrott i effektivitet. Luft/vatten-värmepump med ett SCOP-värde på mer än  
 5,0*.
• Inverterstyrd kompressor med EVI-teknik som anpassar effekten efter rådande behov.
• Klassledande arbetsområde. Max 65 °C framledningstemperatur och upp till sensatio- 
 nella 63 °C vid -25 °C utomhustemperatur.
• Tyst fläkt med intelligent reglering minskar ljudet till ett minimum.
• 3-fasanslutning för alla storlekar; inget behov av kraftigare säkringar eller ombyggna- 
 tion av elsystem.
• Inbyggt kondensvattentråg som tillsammans med tillbehör KVR 10 erbjuder en frost- 
 säker avledning av kondensvatten.
• Reverserbar drift för kylbehov ner till utomhustemperaturen +15 °C.

NIBE F2030 är en luft/vatten-värmepump, speciellt framtagen för nordiskt klimat. 
F2030 utnyttjar utomhusluften vilket gör att varken borrhål eller slingor i marken 
behövs. F2030 är avsedd att dockas till vattenburna värmesystem.

• Effektiv scrollkompressor som kan arbeta ner till –25 °C.
• Kompressorn har EVI-teknik, vilket innebär förbättrad prestanda vid både kall respektive  
 varm väderlek.
• Hög framledningstemperatur: max 65 °C ner till –10 °C. (–25/63 °C).
• Automatisk kapacitetsreglering   av fläkt (2-steg) och kompressor.
• Inbyggt kondensvattentråg som förhindrar isbildning tillsammans med tillbehöret kon- 
 densvattenrör KVR 10.
• Inbyggd intelligent styrning för optimal kontroll av värmepumpen. På en startsignal från  
 NIBE innemodul eller termostat startas F2030.
• Material med lång livslängd och stor tålighet mot nordiska utomhusförhållanden.

NIBE™ F2120

NIBE™ F2030

NIBE F2030 

Max. temperatur framledning 65 °C

Arbetsområde, utomhustemperatur –25 °C till 40 °C

Spänning 400 V~ 3-fas

Höjd (inkl. fötter)/Bredd/Djup 1134/1260/570 mm

Vikt  160/165 kg

Produkt Husets värmebehov

NIBE F2030-7 5 – 9 kW

NIBE F2030-9 8 – 12 kW

NIBE F2120 

Max. temperatur framledning 65 °C

Arbetsområde, utomhustemperatur -25 °C till +63 °C

Spänning 400 V~ 3-fas

Höjd (inkl. fötter)/Bredd/Djup 1134/1260/570 mm

Vikt  160/165 kg

Produkt Husets värmebehov

NIBE F2120-8 4 – 8 kW

NIBE F2120-12 6 – 12 kW

NIBE F2120-16 10 – 16 kW

NIBE F2120-20 12 – 20 kW

*NIBE F2120-8, -12 SCOP 4,8. NIBE F2120-16, -20 SCOP 5,1.
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Produkt Husets värmebehov

NIBE F2040-8 5 – 9 kW

NIBE F2040-12 8 – 12 kW

NIBE F2040-16 12 – 16 kW

NIBE F2040 är en luft/vatten-värmepump, speciellt framtagen för nordiskt klimat. F2040 
utnyttjar utomhusluften vilket gör att varken borrhål eller slingor i marken behövs. 
F2040 är avsedd att dockas till vattenburna värmesystem.

• Optimal årsvärmefaktor tack vare den inverterstyrda kompressorn.

• Inbyggd aktiv kylfunktion.

• Inbyggt kondensvattentråg som förhindrar isbildning tillsammans med tillbehöret  
 kondensvattenrör KVR 10.

• Material med lång livslängd och stor tålighet mot nordiska utomhusförhållanden.

• Optimerade driftskostnader. Kompressorns varvtal anpassas efter rådande behov.

NIBE F2300 är en ny generation luft/vatten-värmepump för större bostäder och 
fastigheter, speciellt framtagen för nordiskt klimat. F2300 är avsedd att dockas till vat-
tenburna värmesystem.

• Effektiv scrollkompressor som kan arbeta ner till –25 °C.
• Kompressorn har EVI-teknik, vilket innebär förbättrad prestanda vid både kall respektive  
 varm väderlek.
• Hög framledningstemperatur: max 65 °C ner till –10 °C. (–25/63 °C).
• Automatisk kapacitetsreglering av fläkt (2-steg) och kompressor.
• Inbyggt kondensvattentråg som förhindrar isbildning tillsammans med tillbehöret kon- 
 densvattenrör KVR 10.
• Inbyggd intelligent styrning för optimal kontroll av värmepumpen. På en startsignal från  
 NIBE innemodul eller termostat startas F2300.
• Material med lång livslängd och stor tålighet mot nordiska utomhusförhållanden.

NIBE™ F2040

NIBE™ F2300

NIBE F2300

Max. temperatur framledning 65 °C

Arbetsområde, utomhustemperatur -25 °C till +40 °C 

Spänning 400 V~ 3-fas

Höjd (inkl. fötter) /Bredd/Djup)   1385/1455/620 mm

Vikt  225/230 kg

Produkt Husets värmebehov

NIBE F2300-14 12 – 18 kW

NIBE F2300-20 16 – 22 kW

NIBE F2040 

Max. temperatur framledning 58 °C

Köldmediemängd (R410A) 2.55/2.9/4.0 kg

Spänning 230 V~ 1-fas

Höjd (inkl. fötter)   900/995/1450 mm

Bredd  1025/1145/1145 mm

Djup   420/450/450 mm

Vikt  90/105/135 kg
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NIBE erbjuder ett av marknadens bredaste program för uteluftvärmepumpar utveck-
lade för att tåla det tuffa nordiska klimatet. NIBEs luft/vatten-produkter uppfyller de 
högsta kraven vad gäller besparing och flexibilitet. I kombination med NIBEs nya inom-
husmoduler ökar förutsättningarna för att erhålla den mest effektiva värmelösningen 
oavsett vilka förhållanden som gäller.

FLEXIBLA SYSTEM MED VÄRMEPUMPARNA  
NIBE™ F2030/F2040/F2300

Flexibel allt-i-ett inomhusmodul NIBE VVM 310/500

Till VVM 310/500 är det möjligt att docka uteluftsvärmepumparna 
F2040, F2120 samt ett urval värmepumpar av äldre modell. Detta 
bildar ett komplett system för att tillgodose byggnadens behov 
av värme och varmvatten. Till den inbyggda pannvolymen i VVM 
310/500 kan externa värmekällor, t.ex. sol, vattenmantlad kamin eller 
vedpanna, dockas med avsett tillbehör. Den inbyggda shuntauto-
matiken ser till att hela tiden tillgodose värmesystemet med önskad 
framledning.

Smart Energy Source™
Funktionen Smart Energy Source™ prioriterar hur / i vilken mån 
varje dockad energikälla ska användas. Prioritering sker, beroende på 
inställning, med optimering för den billigaste eller den mest koldiox-
idneutrala energikällan. Energikällor som är tillgängliga oregelbun-
det, såsom ved, kan prioriteras så dessa används närhelst de finns 
tillgängliga.

NIBE VVM 310/VVM 500 system

Utomhusmodul Inomhusmodul

NIBE F2030-7 NIBE VVM 310/VVM 500

NIBE F2030-9 NIBE VVM 310/VVM 500

NIBE F2040-8 NIBE VVM 310/VVM 500

NIBE F2040-12 NIBE VVM 310/VVM 500

NIBE F2040-16 NIBE VVM 310/VVM 500

NIBE F2120 -8 NIBE VVM 310/VVM 500

NIBE F2120-12 NIBE VVM 310/VVM 500

NIBE F2120-16 NIBE VVM 310/VVM 500

NIBE F2120-20 NIBE VVM 310/VVM 500

Komplett allt-i-ett inomhusmodul NIBE VVM 320/325

Till VVM 320/325 är det möjligt att docka uteluftsvärmepumparna 
F2030, F2040-8, F2040-12, F2120-8, F2120-12, F2120-16. Detta 
bildar ett komplett system för att tillgodose byggnadens behov av 
värme och varmvatten. För den som önskar finns smarta och flexibla 
dockningslösningar med tillhörande tillbehör för att enkelt kunna 
docka externa energikällor.

Smart Energy Source™
Funktionen Smart Energy Source™ prioriterar hur/i vilken mån varje 
dockad energikälla ska användas. Prioritering sker, beroende på 
inställning, med optimering för den billigaste eller den mest koldiox-
idneutrala energikällan. Energikällor som är tillgängliga oregelbun-
det, såsom ved, kan prioriteras så dessa används närhelst de finns 
tillgängliga. 

NIBE VVM 320

Utomhusmodul Inomhusmodul

NIBE F2030-7 NIBE VVM 320

NIBE F2030-9 NIBE VVM 320

NIBE F2040-8 NIBE VVM 320

NIBE F2040-12 NIBE VVM 320

NIBE™ VVM 320/325

NIBE™ VVM 310/500
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För användning med befintlig panna

NIBE F2030/ F2300 är en intelligent värmepump som kan samverka 
med praktiskt taget alla befintliga värmesystem, som ved-, olje- eller 
gaspanna.  

Om du har vedpanna kopplas NIBE F2030/ F2300 till ackumulatortan-
ken där varmvattenberedaren finns. När vedpannan inte används star-
tas värmepumpen automatiskt och utgör en ekonomisk värmekälla. 
Värmepumpen styrs av en termostat i ackumulatortanken.

Om du har olje- eller gaspanna ansluts värmepumpen till värmekret-
sen strax före pannan och tillför värme till uppvärmningen av bosta-
den, men inte till uppvärmning av varmvatten. NIBE F2030/ F2300 styrs 
av en rumstermostat (tillbehör). 

Båda dessa installationer använder befintlig utrustning, vilket håller 
nere installationskostnaden. Kombinerade system av den här typen 
kan dock ge energibesparing på högst 50%.Befintlig panna

Utomhusmodul

NIBE F2030-7

NIBE F2030-9

NIBE F2300-14

NIBE F2300-20

Valfrihet med NIBE SMO 20/40 avancerad styrmodul

NIBE SMO 20/40 är en avancerad styrmodul som möjliggör en mängd 
olika installationsalternativ. I kombination med en NIBE luft/vattenvärme-
pump kan du skapa ett anpassat system efter rådande förhållande.

SMO 20 
- Styr värme och varmvattenproduktion 
- Kan styra en elpanna i tre effektsteg, före eller efter växelventil 
- Kontrollerar varvtalsstyrd laddpump - finns som tillbehör 

SMO 40 
- Styr värme och varmvattenproduktion 
- Hanterar både shunt- och stegstyrd tillsats 
- Kontrollerar varvtalsstyrd laddpump - finns som tillbehör 
- Möjliggör styrning av upp till åtta NIBE luft/vattenvärmepumpar 
- Stödjer en mängd olika tillbehör 

NIBE SMO 20/40 system

Utomhusmodul Inomhusmodul

NIBE F2030-7 NIBE SMO 20/40

NIBE F2030-9 NIBE SMO 20/40

NIBE F2040-8 NIBE SMO 20/40

NIBE F2040-12 NIBE SMO 20/40

NIBE F2040-16 NIBE SMO 20/40

NIBE F2300-14 NIBE SMO 20/40

NIBE F2300-20 NIBE SMO 20/40

NIBE™ SMO 20/40

Befintlig panna
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NIBE™ SPLIT

NIBE luft/vattenvärmepump med HBS 05 eller ACVM

NIBE SPLIT består av utomhusmoduler i tre storlekar, NIBE 
AMS10-8, -12 och -16. Det uppdaterade sortimentet öppnar 
upp möjligheten att kaskadkoppla upp till åtta utomhusmo-
duler. 

NIBE AMS 10-8 och AMS 10-12 kan kombineras ihop med in-
omhusmodulen ACVM 270 vilket skapar ett komplett system 
för värme, kyla och varmvatten.

Fler möjligheter är att kombinera HBS 05 med utomhusmodul 
AMS 10 i önskad storlek. Kombinera ytterligare med kontrol-
lenehet SMO 40 eller inomhusmodul VVM för ett komplett 
värmesystem.

Ett brett urval av systemlösningar och ett brett sortiment av 
tillbehör finns tillgängligt.

Besök www.nibe.se för mer information.

Systemlösningen är ett så kallat ”splitsystem” där utomhus-
modulen, AMS 10, via köldmedierör kopplas till HBS 05 som 
är placerad inomhus. I HBS 05 sker växlingen mellan köld-
media och värmesystemets vätska.

Tillsammans med en VVM inomhusmodul eller styrmodul-
erna SMO erhålls en komplett värme-och varmvattenanläg-
gning. Upp till åtta uteluftsvärmepumpar kan anslutas till en 
NIBE SMO 40.

•  Kundanpassade och kostnadseffektiva splitsystem

•  Dockningsbar med NIBE SMO och NIBE VVM

•  Möjlighet att kombinera upp till åtta utomhusmoduler i 
ett system 

•  Låg frysrisk då inget vatten cirkulerar mellan utomhus-
modul och inomhusmodul

•  Inbyggd kondenstrågvärmare

•  Utomhusmodul med kompakta mått

NIBE SPLIT ACVM är ett komplett värmepumpssystem. NIBE 
AMS 10-8 eller AMS 10-12 kan anslutas till inomhusmodulen 
ACVM 270.

NIBE ACVM 270 är en komplett inomhusmodul med in-
byggd varmvattenberedare, elpatron, cirkulationspump och 
kontrollsystem.

•  NIBE SPLIT är ett systen för värme, kyla och varmvatten-
produktion för flera olika hustyper

•  Enkel installation med komplett inomhusmodul

•  Fullt tillbehörsprogram, till exempel fördefinierade sol-
paket

NIBE™ SPLIT HBS 05 NIBE™ SPLIT ACVM

AMS 10-8/HBS 05-12 AMS 10-12/HBS 05-12 AMS 10-16/HBS05-16

VVM 310 X X X

VVM 320 X X

VVM 500 X X X

SMO 20 X X X

SMO 40 X X X

Kombinationer med HBS 05 



 

NIBE UPLINK™ 
FRIHET – VAR DU VILL, NÄR DU VILL

Den grundläggande principen bakom bergvärme är mycket enkel, men vi på NIBE 
har utvecklat tekniken över åren och tagit fram allt mer sofistikerade och avancerade 
produkter. Nu har vi gått ännu ett steg längre. Det kallar vi NIBE frihet.

Med NIBE Uplink™ och internet får du en snabb överblick och aktuell 
status på värmen och värmepumpen i din fastighet. Du får ett över-
skådligt och bra underlag där du kan följa och styra värmen och varm- 
vattenkomforten. Vid en eventuell driftstörning får du dessutom ett 
larm direkt i mejlen, vilket ger möjlighet till snabba motåtgärder.

Håll dig uppdaterad
 
NIBE Uplink™ håller reda på vilken mjukvara som passar din  
anläggning och låter dig ladda hem och uppgradera till den  
senaste versionen.

NYHET! 
NIBE Smart Price Adaption
NIBE UplinkTM har nu vidareutvecklats och kan 
ge värmepumpen information om det kom-
mande dygnets elpriser för att sedan anpassa 
driften efter dessa. Funktionen heter Smart 
Price Adaption och kräver att du har ett timpris-
avtal hos din elleverantör. Du aktiverar denna 
funktion i din värmepump.

Med NIBE Uplink™ kan du styra komforten i din 
fastighet – var du vill och när du vill. NIBE Uplink™ är 
tillgänglig som app för iPhone och Android.

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered  
in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google Play and Android are trademarks of Google Inc.
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NIBE™ SPLIT INSTALLERAD  
I DIN BOSTAD

Tre funktioner
VÄRME/KYLA/VARMVATTEN 
NIBE SPLIT – ett enda system som klarar alla 
behov av värme, kyla och varmvatten.

Innedel
ENKEL, PRYDLIGT FÖRPACKAD MODUL
NIBE har använt avancerad teknik för att  
skapa en komplett systemkonstruktion.   
Den nätta innedelen passar i ett utrymme   
på 60 x 66 x 180 cm.

Elinstallation
BIDRAR TILL ATT GÖRA INSTALLATIONEN ENKEL
Utedelen behöver ingen separat elanslutning. 
Den är kopplad till innedelen, som i sin tur 
ansluts till elnätet. 

Utedelen
KOMPAKT MED LITET UTRYMMESBEHOV
Utedelen är marknadens minsta,   
med tilltalande, tidlös design.

Köldmedium i ledningar
INGEN FRYSRISK 
Utomhusledningarna fryser inte ens vid låg 
utomhustemperatur, eftersom de är fyllda med 
köldmedium i stället för vatten.

Flexibel placering
VÄLJ EN DISKRET PLACERING
Utedelen kan placeras var som helst upp till  
12 (AMS 10-12) och 15 (AMS 10-8) meters 
köldmedierörlängd från innedelen, så du är  
fri att välja den lämpligaste placeringen.   
Det finns möjlighet att placera utedelen   
upp till 30 meter från innedelen men då  
krävs extra påfyllning av köldmedie.

Utedelen är förfylld med köldmedium
ENKEL INSTALLATION OCH MILJÖVÄNLIG
Utedelen är förfylld med köldmedium till
hela systemet. Köldmediet har liten miljö-
påverkan och skadar inte ozonskiktet.

Placering av värmepump
DET FINNS TVÅ INSTALLATIONSMÖJLIGHETER
Välj mellan väggmontering eller fristående på 
marken med NIBEs stativ (tillbehör).
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Flexibel inomhusinstallation 
VÄXLA FUNKTION EFTER ÅRSTID
NIBE SPLIT kan användas för både värme   
och kyla. Vattenburen värmedistribution sker  
med radiatorer eller golvvärmesystem.   
Kyla sker med separata fläktkonvektorer.

Kompatibilitet
KOPPLAS ENKELT SAMMAN MED ANDRA 
ENERGIKÄLLOR
Om du vill använda ytterligare en energikälla 
kan NIBE SPLIT anslutas till exempelvis solvärme-
panel eller befintlig värmepanna. 

Grön energianslutning
EMISSIONSFRI VÄRME OCH KYLA
Om du kompletterar energin från NIBE SPLIT 
värmepump med en alternativ energikälla,   
som solenergi, får du ett system som är nästan 
emissionsfritt.



18 N IBE  LUFT /VATTEN

TILLBEHÖR FÖR VÅRA LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMPAR

Med vårt utbud av tillbehör kan vi anpassa varje installation efter var och ens önskemål.   
Din NIBE-installatör kan berätta mer.

LEK

NIBE STATIV
Det finns två installationsmöjligheter:   
fristående på marken eller väggmontering.  
Det finns två olika stativ för de olika   
alternativen.

LEK

LEK

NIBE™ F2030/F2300

LEK

LEK

RE10

Servicemodul, EVP 500

Om styrenhetens data ska visas i ett annat rum.

NIBE RE 10
Utjämningskärl 40 eller 100 l. Om det behövs 
extra värmevattenvolym.

NIBE UKV 40 & 100

Det finns två installationsmöjligheter:   
fristående på marken eller väggmontering.  
Det finns två olika stativ för de olika   
alternativen.

NIBE STATIV

Kondensvattenrör för trygg och säker bortföring 
av kondensvatten från värmepumpen.   
Med  värmekabel som förhindrar att vattnet  
fryser. Finns i tre olika längder.

NIBE KVR 10

NIBE™ SPLIT

LEK

Tillbehöret KVR 10 Split används för att på ett 
säkert sätt leda bort det mesta av kondensvattnet 
från NIBE Split till frostfri uppsamlingspunkt.

NIBE KVR 10

NIBE VCC 22
Detta tillbehör används då NIBE SPLIT:s innemo-
dul ACVM 270 installeras i hus med kyl- och 
värmesystem, t.ex. då huset har både radiatorsys-
tem och fläktkonvektorer.

NIBE ESV 22
Detta tillbehör används då NIBESPLIT:s innemodul 
ACVM 270 installeras i hus med två olika värme-
system som kräver olika framledningstempera-
turer, t.ex. då huset har både radiatorsystem och 
golvvärmesystem.

LEK

LEK

NIBE ACK 22
Detta tillbehör används för att ansluta tillbehören 
ESV 22 och VCC 22 till NIBE SPLITS:s innemodul 
ACVM 270.

LEK

LEK

LEK

NIBE HR 10
Hjälprelä HR 10 är en kopplingsbox innehållan-
des en kontaktor och en vridströmställare. Den 
används för att styra externa 1- till 3-fas laster så 
som oljebränn are, elpatroner och pumpar.

NIBE RG 10
Rumsgivaren kan korrigera temperaturen till ra-
diatorer eller golvslingor beroende på ökad in-
omhustemperatur i samband med solinstrålning, 
uppvärmning med annan värmekälla eller ökad 
inomhusaktivitet.

LE
K

LE
K

LE
K

LE
K

LE
K

LEK

AJ

NIBE HR 10
Hjälprelä HR 10 är en kopplingsbox innehållan-
des en kontaktor och en vridströmställare. Den 
används för att styra externa 1- till 3-fas laster så 
som oljebränn are, elpatroner och pumpar.

NIBE KVR 10
Tillbehöret KVR 10 Split används för att på ett säk-
ert sätt leda bort det mesta av kondensvattnet från 
NIBE Split till frostfri uppsamlingspunkt.

NIBE VT 10
Enstegstermostat för styrning av NIBE F2030/
F2300.

NIBE™ F2040
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NIBE erbjuder en mängd olika tillbehör till alla våra produkter.  
För att läsa mer om vad som passar till just ditt val av system, gå in på www.nibe.se.

TILLBEHÖR NIBE™ INOMHUSMODULER

Våra värmepumpssystem har inte bara som uppgift att producera värme och varmvatten.

Med en stor variation av tillbehör kan många andra önskemål uppfyllas, allt från att  
värma en pool, använda solvärme eller kyla ner en bostad under varma sommardagar.

Om  installationen gäller ett fritidshus så kan även något av våra tillbehör för fjärrstyrning  
vara intressant. Med en enkel inkoppling i produkterna får man tillgång att styra hela  
installationen med endast en styrenhet.

 
 

RTS 40

 
 

RMU 40

 
 

Mobile App 

 
 

ECS 40/41
 
 

SMS 40

SOLAR 42 

 
 

POOL

 
 

KYLA
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REFERENSHUS MED LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMP NIBE™ F2300
HÄR KAN DÖTTRARNA DUSCHA OCH PER SLIPPER SOTA.

Nibe information 2012-06-01

I Per Hansson 300 kvadratmeter stora hus i Knäred får nu tonårsdöttrarna duscha hur mycket de 

vill. Och Per slipper fundera på om pelletspannan är igång. Allt sedan familjen investerade i en 

NIBE F2300 luft/vatten-värmepump med den nya inomhusmodulen NIBE VVM 500.

Här kan döttrarna duscha 
och Per slipper sota

>>

– Jag var aldrig helt bekväm med min 

pelletspanna, berättar Per. 

– Det blev dammigt både i garage 

och pannrum, och jag tycker inte att 

driftsäkerheten var så bra heller. Var 

man bortrest fick man be en granne 

kolla så att allt var igång innan man 

kom hem. Och så fick man ju lägga en 

kvart, 20 minuter i veckan på sotning.

Per bytte i fjol hela sin pelletsanlägg-

ning mot NIBEs luft/vatten-värmepump 

NIBE F2300 och kombinerade denna 

med företagets senaste innedel – NIBE 

VVM 500.

På så sätt slapp han helt från gräv-

ning eller borrning, och hela bytet gick 

på någon dag.

Här bor:   Per Hansson med fru och två tonårsdöttrar.

Ort:   Knäred

Hus:    300 kvm stor souterrängvilla med uppvärmt garage.

Uppvärmning: NIBE F2300 luft/vatten-värmepump,

   NIBE VVM 500 inomhusmodel.
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Villa uppvärmd med NIBE F2030/ F2300 luft/vatten-värmepump
(Hushållsel tillkommer med ca 5 000 kWh/år)

Luft/vatten-värmepump F2030-7 F2030-9

Nuvarande totalbehov olja (m3/år) 2 2,5 3 3 4 5

Alt. motsvarande totalbehov el (kWh/år) 15.000 18.750 22.500 22.000 30.000 37.500

Besparing (kWh/år)* 10.900 13.500 15.900 16.400 21.600 25.900

* Angivna värden är baserat på klimatzon Stockholm och endast grova riktvärden. 
För korrekt dimensionering, rådgör alltid med din installatör. 

BESPARINGSTABELL MED NIBE™ F2030 & NIBE™ F2300

Luft/vatten-värmepump F2300-14 F2300-20

Nuvarande totalbehov olja (m3/år) 5 6 7 8 10 12

Alt. motsvarande totalbehov el (kWh/år) 37.500  45.000 52.500 60.000 75.000 90.000

Besparing (kWh/år)* 25.500 30.000 33.900 39.000 46.300 52.100

– Jag var aldrig helt bekväm med min pelletspanna, berättar Per. 
– Det blev dammigt både i garage och pannrum, och jag tycker 
inte att driftsäkerheten var så bra heller. Var man bortrest fick 
man be en granne kolla så att allt var igång innan man kom 
hem. Och så fick man ju lägga en kvart, 20 minuter i veckan 
på sotning.      
Per bytte i fjol hela sin pelletsanläggningmot NIBEs luft/vatten-
värmepump NIBE F2300 och kombinerade denna med företagets 
senaste innedel – NIBE VVM 500. På så sätt slapp han helt från 
grävning eller borrning, och hela bytet gick på någon dag. 
– De här nya luft/vatten-värmepumparna är fantastiska och ger ju 
bra med värme ner till -25°. De dagar det är kallare än så här nere i 
Halland är lätt räknade!     
– Inomhus har jag nu bara ett litet ”kylskåp” i pannrummet. Så jag 
har ju fått mycket mera plats över nu. Dessutom är det tyst och rent, 
så man tänker knappt på att grejerna finns. 

Den nya innedelen har en vattenvolym på hela 500 liter. En skikt-
plåt separerar den del där varmvattnet bereds från resterande del av 
värmevattnet. På detta vis kan värmepumpen jobba med så kallad 
flytande kondensering och använda energin mer effektivt. 
– Har man två tonårsdöttrar så vet man hur mycket varmvatten som 
kan gå åt, skrattar Per.   
– Nu kan de få duscha hur mycket de vill! Pannan styrs med ikoner 
liknande de på en smartphone. Vill man höja varmvattentempera-
turen så klickar man på dropp-ikonen och vrider på styrhjulet till dess 
att önskad temperatur visas.     
En annan fördel med VVM 500 är framtidssäkringen.  
– Vi funderar på att bygga pool, så vi ville ha en panna som var för-
beredd för det redan från början. Med VVM 500 kan man göra allt 
man vill. Pool, solfångare – den har färdiga anslutningar för allt man 
kan komma på. 
Redan efter en vinter är en annan viktig aspekt klar – ekonomin. 
– Jag hade ju möjlighet att köpa pellets till lågt pris. Men en sak är 
klar – hur billiga pellets man än får tag på så är detta mycket billig-
are! Och helt utan problem.

I det 300 kvadratmeter stora huset i Knäred får nu tonårs- 
döttrarna duscha hur mycket de vill. Och Per slipper fundera 
på om pelletspannan är igång. Allt sedan familjen investerade 
i en NIBE F2300 luft/vatten-värmepump med den nya   
inomhusmodulen NIBE VVM 500.”
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REFERENSHUS MED NIBE™ SPLIT
GASRÄKNINGARNA FÖRSVANN I SVEDALA

Villa uppvärmd med NIBE SPLIT luft/vatten-värmepump
(Hushållsel tillkommer med ca 5 000 kWh/år)

NIBE SPLIT NIBE AMS 10-8 NIBE AMS 10-12

Nuvarande totalbehov olja (m3/år) 1,5 2 2,5 3 3,5

Alt. motsvarande totalbehov el (kWh/år) 11 250 15 000 18 750 22 500 26 250

Besparing (kWh/år)* 7 000 9 400 11 800 14 250 16 600

*Angivna värden är endast grova riktvärden. För korrekt dimensionering, rådgör alltid med din installatör. 

BESPARINGSTABELL MED NIBE™ SPLIT

Bert Åkerberg är en av många skåningar som haft sin villa inkopp-
lad på det naturgasnät som drogs i landskapet på 80-talet.  
Då ansågs detta vara en ren energi, med mindre utsläpp än den 
enda konkurrenten – olja. Och dessutom med ett lägre pris. 
Men nu är det andra tider.      
– Min gaspanna hade sett sina bästa dagar, berättar Bert som 
till vardags är brandmästare i Svedala.   
– Och med de priser som det nu är på gas, så kändes det inte så 
lockande att fortsätta. Även om de nya pannorna är effektivare. 
Dessutom blir man bunden till en enda gasleverantör och sitter 
så att säga fast. Att det skulle bli värmepump stod ganska snart 
klart. Och eftersom Bert inte var så förtjust i tanken på att ha 
borrande eller grävande maskiner i trädgården så gick tankarna 
mot en luft/vatten-värmepump.     
– Jag hade ju redan hela det vattenburna systemet.

Efter att ha tittat på ett antal olika lösningar så fastnade  Bert 
 för en lite annorlunda produkt: NIBE SPLIT.   
– NIBE SPLIT är ofta perfekt i Skåne och andra delar av landet där 
klimatet är lite mildare, säger Thore Gustavsson på Rörman som 
gjorde installationen.     

– Den har inte lika stor kapacitet som till exempel NIBE F2030, 
men – den har mycket hög verkningsgrad. Berts välisolerade hus 
på ca 140 kvadratmeter, plus 40 kvadratmeter integrerat garage, 
i Skåne var perfekt för NIBE SPLIT. Begränsningen i NIBE SPLIT 
utgörs av tillskottseffekten. Alltså hur mycket elvärme som den kan 
sätta till när det blir riktigt kallt (under -20°). I NIBE SPLIT är detta en 
elpatron på 9 kW. 

– Vet man att man klarar av att värma sitt hus med 9 kW om temper-
aturen går under -20°, så är NIBE SPLIT en mycket ekonomisk lösning. 
Och det gäller faktiskt de flesta hus i storleksordningen 180 kvadrat-
meter i Skåne. Hemligheten är att NIBE SPLIT har varvtalsstyrd kom-
pressor. Istället för att kompressorn går ”på” eller ”av”, så varvas 
den upp till att ge så mycket effekt som behövs. Det betyder att även 
förbrukningen varierar, och det ger en mycket hög verkningsgrad.  
– En besparing på ca 70% jämfört med traditionell uppvärmning 
är normalt. Bert vill dock gå ännu längre.   
– Jag har haft värmepumpen i drygt ett år nu, berättar han.  
– Och jag måste säga att jag knappt märkt att elräkningen gått upp. 
Däremot har gasräkningen försvunnit …

Namn Bert Åkerberg

Ort Svedala

Hus  Villa, 1-plan, 140 kvm + 40 kvm garage

Uppvärmning NIBE SPLIT, innedelen placerad i garage.
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ÖVERSIKT ENERGIKLASS

Från och med den 26 september 2015 kommer alla värmepumpar 
som är avsedda för installationer upp till 70 kW att ha samma typ 
av energimärkning som vi vant oss vid att se på till exempel TV- 
apparater och kylskåp. Syftet är att man som konsument ska kunna 

se vilken produkt som är mest effektiv vid jämförelse. G är den sämsta 
klassningen och A+++ är den bästa. Det är en del av EU-direktiv 
2010/30/EU som har som mål att kraftigt minska våra koldioxid-
utsläpp och vår energiförbrukning.

NIBE™ F2120

Typ 8 12 16 20

Nominell värmeeffekt (Pdesignh) 35 °C/55 °C (kW) 5,9/6,3 8,0/8,3 11,0/12,3 11,0/12,3

SCOP kallt klimat/medelklimat, 35 °C 4,03/4,80 4,05/4,83 4,25/5,05 4,25/5,05

Energiklass 35/55 °C produktetikett A++/A++

Energiklass 35/55 °C systemetikett A+++/A+++

Energiklass / Tapprofil varmvatten A/XL A/XXL

Effektivitetsklass för NIBE F2120 system

 A+++

 A++
Effektivitetsklass för NIBE F2030 system

NIBE™ F2030

Typ 7 9

Nominell värmeeffekt (Pdesignh) 35 °C/55 °C (kW) 6,6/7,0 8,3/8,9

SCOP kallt klimat/medelklimat, 35 °C 3,6/4,0 3,6/3,9

Energiklass 35/55 °C produktetikett A++/A++

Energiklass 35/55 °C systemetikett A++/A++

Energiklass / Tapprofil varmvatten A/XL

 A+++
Effektivitetsklass för NIBE F2040 system 

NIBE™ F2040

Typ 8 12 16

Nominell värmeeffekt (Pdesignh) 35 °C/55 °C (kW) 8,2/7,0 11,5/13,0 14,5/14,0

SCOP kallt klimat/medelklimat, 35 °C 3,6/4,4 3,6/4,4 3,7/4,5

Energiklass 35/55 °C produktetikett A++/A++

Energiklass 35/55 °C systemetikett A++/A++ A+++/A++

Energiklass / Tapprofil varmvatten A/XL

Effektivitetsklass för NIBE F2300 system

NIBE™ F2300 

 A++

Typ 14 20

Nominell värmeeffekt (Pdesignh) 35 °C/55 °C (kW) 12,9/12,9 17,5/17,3

SCOP kallt klimat/medelklimat, 35 °C 3,5/3,9 3,4/3,8

Energiklass 35/55 °C produktetikett A++/A++ A+/A+

Energiklass 35/55 °C systemetikett A++/A++

Energiklass / Tapprofil varmvatten A/XXL
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Vi vet alla att vi måste minska utsläppen.  
Frågan är hur.

”Grönt” tänkande kanske var en lyxvara en gång i tiden, men      
numera är det en nödvändighet som ingen av oss har råd att 
ignorera. Minskade CO2-utsläpp blir i allt högre grad både ett 
lagkrav och en miljönödvändighet. 

Mer än 70% av CO2-utsläppen från ett genomsnittligt hushåll 
orsakas av värme- och varmvattensystemen. För att minska 
denna siffra måste vi börja införa grönare, mer långsiktigt håll-
bar teknik över hela linjen. Först då kommer vi att se tydligt 
minskade CO2-utsläpp.

Under tiden stiger priserna på traditionella energikällor stadigt, 
med följd att allt fler känner sig manade att överväga alterna-
tiva, mer effektiva energikällor. 

NYA TIDER KRÄVER NYA METODER

Nu när marknaden börjat begära en lösning kan 
byggare, arkitekter och fastighetsutvecklare inte 
längre ignorera behovet att använda alternativ 
teknik som bättre utnyttjar världens energiresur-
ser.

Solenergi är den förnämsta av alla gröna energikällor. Den är inte 
bara gratis, utan också tyst, förnyelsebar och förorenar varken luft 
eller vatten.  Det enda problemet är att solen inte alltid lyser och 
att man inte kan lagra solenergi mer än några dagar. Därför har 
NIBE tagit fram en lösning som kombinerar solenergi med en  
värmepump. Det innebär att alla kan njuta av gratis energi från  
solen – även vi som bor i Sverige där vi inte kan vara säker på  
att solen lyser alla dagar. 

Varken värmepump eller solenergi använder förbränningsproces-
ser för att generera värme. Frånluftsvärmepumpen återvinner 
helt  enkelt befintlig energi och återanvänder den för att 
värma upp  bostaden och varmvattnet. 

Den drar lite elenergi jämfört med andra värmesystem. Det be-
ror på att elektriciteten inte utgör värmekällan, utan bara be-
hövs för att driva pumpen och möjliggöra värmeutvinningspro-
cessen. Solpaneler behöver ingen el alls. 

KOMBINERA TVÅ RENA,  
FÖRNYELSEBARA ENERGIKÄLLOR!

0%

Strävan mot en framtid utan koldioxid
Ansträngningarna att minska energiförbrukningen och den 
verkan den har på miljön är avgörande och blir allt viktigare 
för oss alla. Varför inte ta ett steg närmare en framtid utan 
koldioxidutsläpp och driva din värmepump med en förnyelsebar 
energikälla som vind, sol eller vatten?

Mer information finns på www.nibe.se
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NIBE luft/vatten-värmepumpar, som tar värme från 
utomhusluften utanför huset, kan tyckas trotsa na-
turlagarna.

   I själva verket är det tvärtom – de gör att vi kan 
leva i harmoni med naturen.

NIBE FRÅN MARKARYD
Att leva i harmoni med naturen

Vi svenskar har en lång och imponerande historia av smarta,  
penningbesparande, resurssnåla innovationer. Den enkla förklarin-
gen till detta är att Sverige historiskt sett varit ett fattigt jordbruk-
sland. Strängt vinterklimat gjorde att många hade ont om mat, 
vilket fordrade omsorgsfull planering. 

Idag är Sverige ett tekniskt avancerat land med stark ekonomi,    vilket 
gjort att detta inte längre är nödvändigt, men detta sätt att tänka 
fortsätter att visa sig i form av fantastiska kostnadssparande  
innovationer.

NIBE är ett perfekt exempel på det ekonomiska svenska sinnet! 

Företaget grundades 1952 av Nils Bernerup, efter en särdeles 
kall vinter. Under de senaste 60 åren har företaget blivit Sveriges  
ledande leverantör av hushållsuppvärmningsprodukter och driver 
kontinuerligt utvecklingen mot allt mer effektiva uppvärmnings-
lösningar.

Tidiga produkter var bland annat varmvattenberedare och tryck-
kärl. Under 1970-talet kompletterades dessa med elpannor. Senare 
tillkom värmepumpar och många andra uppvärmnings-produkter 
som tillgodoser den europeiska marknadens behov.

Numera är NIBE en ledande aktör inom uppvärmnings- och kyllös-
ningar i hela Europa. Vi strävar efter att tillhandahålla innovativa 
lösningar som inte bara sparar energi utan också minskar CO2-
utsläppen.

Tillsammans med våra kunder arbetar vi för en mer hållbar framtid, 
bostad för bostad.



SVERIGES STÖRSTA LEVERANTÖR 
AV VÄRMEPRODUKTER

NIBE Energy Systems är Nordens största tillverkare av villavärmepro-
dukter. Vår starka innovationsförmåga tillvaratar förnybar energi och 
omvandlar den till kraft i olika typer av värmesystem. Med ett stort 
miljöansvar skapar vi hållbara energilösningar i teknologins fram-
kant. Vi följer inte efter, vi leder utvecklingen och värnar om klimatet 
såväl inomhus som globalt. 

Bergvärmepumpar
Bergvärmepumparna tar upp värme från jord, berggrund eller när-
liggande vattendrag och är ett utmärkt alternativ för uppvärmning 
av villor, flerbostadshus och andra större byggnader. Med eller utan 
integrerad varmvattenberedare.  

Luft/vatten-värmepumpar
Med luften som värmekälla i ett tufft, nordiskt klimat erbjuder vi  
luft/vatten-värmepumpar med hög verkningsgrad som fungerar ut-
märkt ner till -25°C.

Frånluftsvärmepumpar
Idealiska för bostadsuppvärmning och varmvatten. Frånluftsvärme-
pumpar ventilerar byggnaden och återvinner energin i den utgående 
varmluften och använder den för att värma upp varmvatten eller 
centralvärmesystem.

Luft/luft-värmepumpar
I många hem som fortfarande värms upp med direktverkande el är 
det inte ett alternativ att installera vattenburen värme. I dessa fall är 
en luft/luft-värmepump det enda alternativet om man vill sänka sitt 
energibehov. 

Villapannor
NIBE har pannor för el, pellets och ved. Om du vill känna en frihet in-
för framtiden, och inte sitta fast i ett enstaka energislag, är kombi na-
tions pannorna ett klokt alternativ. Du garderar dig mot plötsliga pris-
förändringar och politiska beslut och kan vid varje givet tillfälle välja 
det billigaste alternativet. Du kan välja att komplettera din panna 
med en luft/vatten-värmepump från NIBE för ännu högre besparing.

Varmvattenberedare
NIBE har i drygt 60 år försörjt svenska folket med varmvatten.  
Faktum är att det i mer än hälften av de svenska husen står en varm-
vattenberedare från NIBE. Våra varmvattenberedare ger allt mellan 
30 – 1 050 liter varmvatten. Därför vågar vi nästan lova att det finns 
en NIBE varmvattenberedare som passar just dina behov.

Solceller
Solceller gör hemmet till mikroproducent av grön el. Solel från solcel-
ler ger alltid ett betydande tillskott oavsett vilken typ av uppvärmning 
som är installerad  – vedeldning, direktverkande el eller fjärrvärme.

BERGVÄRMEPUMPAR               LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMPARSOLCELLER VILLAPANNORVARMVATTENBEREDARE FRÅNLUFTSVÄRMEPUMPAR
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Trygghetsförsäkrad i upp till fjorton år
Vid köp av en NIBE värmepump ingår tre års garanti och 
Trygghetsförsäkring* i sex år, därefter kan du för-
länga den, år för år, upp till 14 år. 

NIBEs Trygghetsförsäkring gäller i upp till 14 år för 
hela värmepumpsanläggningen oavsett vilken skada. Eftersom en 
värmepumpsinstallation omfattar många olika delar erbjuder vi en 
Trygghetsförsäkring som omfattar allt utan andra krav på kunden än 
normal aktsamhet. För oss är detta riktig trygghet. Enkelt och tryggt. 
Läs mer på nibe.se/forsakring.

LUFT/LUFT-VÄRMEPUMPAR

*Gäller ej F110
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NIBE I VÄRLDEN

NIBE är en ledande aktör inom uppvärmningslösningar i hela 
Europa. Vi har bolag och distributörer i flera länder.

EU-direktiv 20/20/20
EU-direktiv 20/20/20 anger obligatoriska mål för EU:s 27 medlems-
stater, nämligen att 20% av den förbrukade energin ska komma från 
förnyelsebara källor år 2020. Eftersom NIBEs värmepumpar nu är 
klassade som förnyelsebara energikällor hjälper du medlemsstaterna 
att uppnå detta ambitiösa mål genom att installera en värmepump. 
I många fall ger också lokala eller regionala myndigheter husägare 
bidrag eller subventioner för att övergå från befintliga värmesystem 
till förnyelsebara energikällor som värmepumpar.

NÄSTA STEG

På www.nibe.se kan du läsa mer om våra värmeprodukter. 

NIBE

*Gäller ej F110
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godkännande. NIBE Energy Systems reserverar sig för eventuella
fakta- eller tryckfel i denna broschyr.

NIBE ENERGY SYSTEMS

BOX 14

285 21 MARKARYD

Tel. 0433-73 000
www.nibe.se

ENERGY FOR LIFE
Vi är designade och utvecklade för dig och ditt hem. Oavsett vilken typ av hus du bor i 
eller vad ditt energibehov är, ger vi dig det perfekta inomhusklimatet. År ut och år in.

Vi är smarta och laddade med tekniska innovationer som du enkelt kan styra i din 
vardag. Med din mobil eller läsplatta kan du enkelt bestämma vad vi ska göra eller 

kolla hur vi mår. Från jobbet eller hängmattan. Vår mångåriga erfarenhet och tusentals 
timmar av utveckling speglas i vårt breda produktsortiment.

Läs mer om familjen NIBE och andra produktinnovationer på nibe.se/varmepumpar
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