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Med hjälp av en bergvärmepump kan solenergin som är lagrad i marken användas till 
att värma upp ditt hem. Så här går det till.

Marken värms upp från de första vårdagarna, när markytan börjar töa, till hög- 
sommaren, när middagssolens strålar värmer marken djupt ned. När höstlöven faller 
finns tillräckligt mycket energi lagrad i marken för att värma upp ditt hus under den kall-
laste vinter. En värmepump tar upp den naturligt förekommande värmeenergin, vilket 
gör att den kan ge tillräckligt mycket energi för att hålla behaglig inomhustemperatur, 
även om sommaren varit regning och kall.

Om det skulle bli för varmt i huset kan samma system användas för kylning. Genom att 
utnyttja den lägre temperaturen under marken (mellan 4 och 12 grader) utnyttjar även 
passiv kyla naturens resurser – till kyla i stället för till värme.

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

Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan? Huset mitt emot? 
Träd och åkrar? Vi på NIBE ser en gratis energikälla – marken.

SOLVÄRME UNDER JORDEN – 
EN ENORM ENERGIRESERV SOM BARA 
VÄNTAR PÅ ATT UTNYTTJAS.
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VARFÖR VÄLJA EN NIBE BERGVÄRMEPUMP?
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Före         Efter

-80%

Du sparar pengar 
Genom att installera en bergvärmepump från NIBE kan du minska 
energikostnaden med upp till 80%. Orsaken är att bergvärme-
pumpens främsta energikälla är berg, ytjord eller en intilliggande 
sjö, och alla dessa energikällor är gratis.

Även om värmepumpen inte betalar sig den första månaden 
kommer du att märka de ekonomiska fördelarna direkt, genom 
att dina uppvärmningskostnader blir så mycket lägre.   
Och investeringen återbetalar sig snabbt, tack vare att NIBEs nya 
bergvärmepumpar, med sitt stora driftområde, har ovanligt hög 
verkningsgrad. 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.

Du kan få uppvärmning och varmvatten effektivt, säkert och problemfritt 
till en bråkdel av kostnaden för alternativa metoder och en bråkdel av 
miljöpåverkan.

Njut av dramatiskt minskad 
energiförbrukning och upp 
till 80% lägre energikostnader 
om du installerar en bergvärme-
pump från NIBE.

Mindre koldioxidutsläpp 
Det andra skälet att välja en bergvärmepump från NIBE är att den 
är så miljövänlig. Eftersom den fungerar genom att lagra och om-
vandla solenergin i marken för att värma upp bostad och varm-
vatten ger den mycket mindre CO2-utsläpp än något traditionellt 
fossilt uppvärmningssystem. 

En del nationella och regionala myndigheter ger bidrag till hus-
ägare som går från uppvärmning baserad på fossila bränslen till 
mer moderna, förnyelsebara energikällor. Eftersom bergvärme-
pumpar nu officiellt klassats som bidragsberättigade inom denna 
ram, kan tillfället inte vara bättre valt att gå över.
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FYRA TYPER     
AV VÄRMEKÄLLOR

Termen ”bergvärme” används för fyra olika värmekällor: berg, 
ytjord, grundvatten och sjö. Vilken som passar bäst där du bor 
beror på faktorer som byggnadens energibehov, nuvarande upp-
värmningssystem och vilken slags mark huset är byggt på.  
Din lokala NIBE-installatör kan hjälpa dig att välja den typ som 
passar bäst för ditt hus.

I alla fyra fallen koncentrerar värmepumpen den lagrade energin 
från den valda energikällan så att den kan ge varmvatten för  
radiatorer, golvvärme, bad och dusch.

Berg – borrhål

Idealisk vid ombyggnad eller övergång från  
uppvärmningssystem med fossilt bränsle.

Längre ned under marken, finns det så kallade ytnära geotermiska 
skiktet, en värmekälla som håller i det närmaste konstant tempe-
ratur hela året. Värmepumpen hämtar upp lagrad solenergi via en 
kollektor i ett borrat hål i berget. Borrdjupet kan variera mellan 
90 och 200 meter, beroende på vald värmepump. Denna typ av 
system kan användas för alla typer av byggnader, stora eller små, 
offentliga eller privata. Det kräver inte mycket plats och borrhålet 
kan borras även i den minsta trädgård.

Ytjord – ytkollektor

Kostnadseffektivt energiupptag.

Under sommaren lagras solenergi i marken. Den absorberas antin-
gen direkt som isolering eller som värme från regn och luft i det 
ytligaste jordlagret. Värmepumpen tar upp denna lagrade solenergi 
med hjälp av en nedgrävd kollektor. Kollektorn är en slang, fylld med 
frysskyddad vätska och nedgrävd på 80 – 100 cm djup. Slangläng-
den kan vara 250 till 400 meter beroende på vald värmepumpstor-
lek. 

Att använda denna energi för uppvärmning är en kostnads- 
effektiv metod. Högsta avkastning fås från mark med stort  
vatteninnehåll. 
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Grundvatten

En användbar energikälla för byggnader som 
har grundvatten i närheten.

Grundvatten kan också användas som värmekälla, eftersom det 
håller mellan 4 och 12°C året om. Värmepumpen hämtar upp 
lagrad solenergi från grundvattnet. Normalt används en brunn 
för upptagning av vatten och en för återföring.

Kollektor för sjö

Kostnadseffektiv installation för hus nära vatten.

       
Om huset är byggt nära ett vattendrag kan värme från vattnet tas 
upp med hjälp av en ytjordkollektor som förankras på sjöbottnen. 
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HUR FUNGERAR    
BERGVÄRMEPUMPAR?

1. Med en vätskefylld slang, även kallad kol-

lektor, kan du hämta upp solvärme som är 

lagrad djupt nere i berget, på sjöbotten el-

ler någon meter under gräsmattan. Vätskan 

i kollektorn cirkulerar och värms upp av den 

lagrade solvärmeenergin i marken eller i 

sjön.

2. När vätskan passerar genom värmepumpen 

möter den ett annat slutet system. Detta 

innehåller ett köldmedium som förgasas vid 

mycket låg temperatur.

3. En kompressor höjer under högt tryck köld-

mediets temperatur avsevärt. Med hjälp av 

en kondensor överförs värmeenergin till  

husets uppvärmningssystem.

4. Samtidigt återgår köldmediet till vätske-

form, klart att än en gång ta upp värme och 

förgasas.

Marken absorberar och lagrar värme från solen år efter år, vilket 
ger oss en konstant energikälla som förnyas naturligt. Bara någon 
meter under markytan ligger temperaturen tämligen konstant 
mellan 4 och 12°C. Denna lagrade energi utgör ett enormt för-
råd av låggradig värmeenergi, som bara väntar på att utnyttjas.

Bergvärmepumpen tar upp värme från den lagrade solenergin 
i marken, antingen med grunt nedgrävda kollektorer eller från 
borrhål som går längre ned i marken.

Värme överförs från marken till värmepumpen med hjälp av en 
blandning av vatten och miljövänlig frysskyddsvätska. Denna 
blandning cirkulerar i en sluten krets och tar upp värmeenergi 
från marken och överför den till värmepumpen.

I värmepumpen cirkulerar mediet runt och tar upp värme och 
överför den till husets uppvärmningssystem – radiatorer eller 
golvvärme – och till varmvattentanken.
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NIBES LÖSNING:DILEMMA:    

Husägare, arkitekter och byggare söker mer miljö-

vänliga sätt att reglera inomhusklimatet.

Det finns en tydlig trend bort från lösningar base-

rade på naturgas eller olja, på grund av kostnaden  

för och tillgången på fossila bränslen. Långsiktig 

planering krävs.

Myndigheter och samhälle ställer krav på större 

miljöansvarstagande, i synnerhet vid val av uppvärm-

ningssystem för byggnader.

Värmepumpar har mycket liten miljöpåverkan jäm-

fört med andra uppvärmningslösningar.

NIBEs bergvärmepumpar är avsedda för hushållsbruk 

och är enkla att installera, använda och underhålla. 

De är byggda för lång livslängd och kan drivas med 

olika energikällor, beroende på tillgänglighet och pris.

NIBEs bergvärmepumpar använder inte förbränning. 

Den uppgraderar bara energi från berg, ytjord eller 

sjövatten i närheten av ditt hus. Bergvärmepumpar 

är nu officiellt klassade som förnybar energikälla.
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HUR PÅVERKAS DIN ENERGIFÖRBRUKNING AV          
EN BERGVÄRMEPUMP FRÅN NIBE?

Bergvärmepumpen minskar energikostnaden för uppvärmning och varmvatten 

med upp till 80%!

    Tack vare en rad innovationer för högre energieffektivitet som lågenergicirkula-

tionspumpar, särskilt välisolerad varmvattentank och, faktiskt, själva tankens kon-

struktion, har NIBEs bergvärmepumpar ovanligt hög årsvärmefaktor. Denna faktor 

anger ett mått på den genomsnittliga prestandan över hela året, med hänsyn 

tagen till växlande väderleksförhållanden och hushållets varierande energibehov. 

    En värmepumps energieffektivitet anges ofta som värmefaktor (COP), alltså hur 

mycket värme den producerar i förhåll-ande till den elenergi som går åt för att 

driva den. För att ge en fullständig bild av energieffektiviteten hos vår nya genera-

tion värmepumpar, föredrar vi dock att använda det övergripande årsvärmefaktor-

värdet.
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FLER GODA SKÄL ATT BYTA UT DIN KONVENTIONELLA PANNA 
MOT EN BERGVÄRMEPUMP FRÅN NIBE

– Bergvärmepumpar från NIBE är idealiska för  
golvvärme och vattenradiatorer. De utnyttjar den 
stabila temperaturen under markytan som en  
konstant energikälla året om.

– De flesta värmepumpar från NIBE har också  
kylfunktion. 

– Eftersom värmepumpar utnyttjar naturliga,   
förnybara värmekällor behöver du inte längre  
oroa dig för tillgången på fossila bränslen.

– De behöver inte naturgastillförsel, skorsten eller 
ventilation.

– Värmepumpar ger ren och diskret uppvärmning.

– Ljudnivån är mycket låg och eftersom kollektor- 
erna är nedgrävda behövs ingen synlig installation 
i trädgården. 

– Systemet är enkelt att installera och använda.
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NIBE BERGVÄRMEPUMPAR  
 & TILLBEHÖR
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NIBE BERGVÄRMEPUMPAR  
 & TILLBEHÖR
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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. 

Våra bergvärmepumpar är fullpackade med sofistikerad teknik, 
men är samtidigt otroligt enkla att installera och använda. Vär-
mepumparna är konstruerade för att anslutas till värmedistri-
butionssystem som radiatorer, konvektorer eller golvvärme och 
erbjuder fantastiska besparingar och stora miljö-fördelar. Berg-
värmepumparna finns i flera olika modeller och storlekar.

Nu ännu mer energieffektiva!
NIBE bergvärmepumpar F1155/F1255 har upp till 15% lägre   
energiförbrukning än sina föregångare. Denna övergripande siffra 
tar hänsyn till faktorer som förbättrad kompressorprestanda, 
energisnåla cirkulationspumpar och bättre isolering av varm-       
vattentankar. Eftersom både CO2-utsläpp och energikostnader 
blir lägre är denna energieffektivitetsökning en god nyhet för 
både villaägare och miljön!

Färgdisplay
Med våra bergvärmepumpar NIBE F1155/F1255 har användarvän-
ligheten nått en helt ny nivå. En stor, tydlig flerfärgsdisplay ger 
tydlig information om status, drifttid och alla temperaturer i vär-
mepumpen. En lätthanterlig styrenhet gör att användaren kan få 
bästa möjliga värmepumpsprestanda och alltid hålla en behaglig 
inomhustemperatur. 

Bekvämlighet
Du behöver aldrig mer få slut på varmvatten. Alla våra värme-
pumpar med inbyggd varmvattenberedare har slingvärmeväxlare 
och 180 liters tank, vilket ger ännu mer effektiv vattenvärmning 
och snabbare påfyllning av varmvattenförrådet.

BERGSÄKRA BERGVÄRMEPUMPAR FRÅN NIBE

Med NIBE F1155/1255 kan du spara ännu mer energi genom att 
schemalägga värmepumpen utifrån hushållets varierande värme-
behov, med program för dag eller vecka eller ännu längre tid. Det 
betyder att du till  exempel kan ange att inomhustemperaturen 
ska sänkas när du är iväg på semester. Dessutom är våra nya  
värmepumpar så tysta att du knappt hör dem.

Användarvänlighet
Våra bergvärmepumpar har intuitivt gränssnitt, vilket är till fördel 
för både slutanvändare och installatörer. Bland annat aktiveras 
startguiden automatiskt vid uppstart och vägleder snabbt och 
korrekt genom inställningsprocessen. Det finns också en hjälp-
funktion som ger mer information om de olika funktionerna, och 
en larmfunktion som uppmärksammar dig på problem och re-
kommenderar åtgärder.

Kompressormodulen är lätt att avlägsna och enheten är över-
skådligt konstruerad invändigt, vilket underlättar installation och 
service. USB-port gör att det går snabbt och lätt att uppdatera 
programvara och ladda ned driftdata.

Många funktioner
Med olika tillbehör kan våra bergvärmepumpar NIBE F1155/F1255 
göra mycket mer än bara värma upp ditt hus och ditt varmvatten. 
De kan till exempel användas för att kyla huset på sommaren, 
ventilera det kostnadseffektivt, eller till och med värma din swim-
mingpool. Tillbehören är dimensionerade för att passa ihop som 
ett enda, strömlinjeformat system. Och eftersom alla tillbehör 
styrs från värmepumpen behöver du bara lära dig ett styrsystem. 
Mer information om tillbehör finns på sidan 22.

+Adjust
Med hjälp av +Adjust kommunicerar anläggningen med golv-
värmens styrcentral* och anpassar värmekurvan och beräknad 
framledningstemperatur efter golvvärmesystemets återkoppling. 
*Stöd för +Adjust krävs



 

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 BERGVÄRMEPUMP      
INSTALLERAD I DITT HUS

Fyra funktioner i en
VÄRME, KYLA, VARMVATTEN OCH VENTILA-
TION MED EN OCH SAMMA VÄRMEPUMP 
Med en bergvärmepump från NIBE får du alla 
dessa funktioner. Vattenburen värmedistri-
bution sker med radiatorer eller golvvärme-
system, kylning sker med fläktkonvektorer eller 
golvvärmesystem.

Inget som stör ögat
ALLA UTOMHUSELEMENT ÄR
UTOM SYNHÅLL
Eftersom borrhål och yt- eller vattenkollektorer 
finns under mark syns inget av värmepumpen 
i trädgården. 

Ytjordkollektor 
OM DU HAR EN STÖRRE TRÄDGÅRD 
KAN DU UTNYTTJA DEN FÖR ATT 
FÅ ALL ENERGI DU BEHÖVER
Slangen i ytjordkollektorn grävs ned cirka en 
meter under markytan. Detta kan göras enkelt 
med vanlig grävutrustning. När slangen lagts 
återställs trädgården och systemet är prydligt 
dolt under marken.

Grundvattenkollektor
GRUND BORRNING PÅ MARK MED 
GRUNDVATTEN UNDER
Detta kan vara en kostnadseffektiv installation 
om det finns tillräckligt med grundvatten på 
tomten. Metoden kräver mindre djup borrning 
än bergkollektor. För denna typ av installation 
rekommenderas en extra värmeväxlare för att 
förhindra att förångaren sätter igen.

Utegivare
MINIMERAR SLÖSERI OCH SÄKERSTÄLLER 
EKONOMISK DRIFT AV VÄRMEPUMPEN
En givare på husets utsida rapporterar  
utomhustemperaturen till värmepumpen, som 
anpassar sin utgående effekt efter behovet. 
Eftersom systemet genererar bara så mycket 
energi som behövs, hjälper det till att sänka 
kostnaderna.

Frysskyddade transportrör
FÖR SÄKER OCH TILLFÖRLITLIG DRIFT 
ÅRET RUNT
Rören som transporterar värme från energi-
källan till huset innehåller vatten med tillsatt 
frysskyddsmedel. Därför kan du vara säker på 
att värmepumpen kommer att fortsätta arbeta 
även under den kallaste vinter.

Kollektor för sjö
KOSTNADSEFFEKTIV INSTALLATION FÖR 
HUS NÄRA VATTEN
Om det finns ett vattendrag nära ditt hus kan 
du använda en ytjordkollektor, förankrad på 
sjöns botten.
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Inomhusenhet
DISKRET UTSEENDE SOM SMÄLTER  
IN I ALLA MILJÖER 
Tilltalande men diskret design gör det enkelt 
att placera våra värmepumpar i grovkök eller 
källare. Eftersom designen är snygg att se på 
kan de också placeras på mer synlig plats.

Kompatibilitet
ENKEL ATT ANSLUTA TILL ANDRA  
ENERGIKÄLLOR
Om du behöver en ytterligare energikälla kan 
NIBE-värmepumpen anslutas till exempelvis 
en befintlig panna. Observera att systemets 
utsläpp kommer nära noll om du kompletterar 
försörjningen med en grön energikälla.

Ventilation
ÖKAD ENERGIBESPARING
Njut av fördelarna med god ventilation och 
lägre värmeräkningar genom att lägga till en 
FLM-modul till värmepumpen. Den tar upp 
värme från inomhusluften i huset och återför 
den till värmeupptagningssystemet. FLM-
modulens energisnåla fläkt har mycket liten 
elförbrukning.

Pool- och spauppvärmning
EKONOMISK POOLUPPVÄRMNING
Vid varmt väder, när du inte behöver hela 
värmepumpens kapacitet för husets energi- 
behov, kan du använda den för att i stället 
värma upp en utomhuspool/spa på ekono-
miskt sätt. Tillbehöret NIBE POOL 40 är en styr- 
enhet för denna funktion. Om du har för 
avsikt att använda värmepumpen för att värma 
poolen måste du tala om det för leverantören 
vid beställningen, eftersom det påverkar valet 
av kollektorstorlek. 

Passiv kyla
ENERGISNÅL, BILLIG KYLA
Samma system kan användas för att kyla 
huset. Passiv kyla innebär att man cirkulerar 
vätska som kylts under mark i golvvärmerör  
eller fläktkonvektorer, vilket är det mest naturliga 
och energieffektiva sättet att sänka inomhustem-
peraturen. 

Aktiv kyla

ENERGISNÅL, BILLIG KYLA 
Vid stort kylbehov då passiv kyla inte är till-
räcklig kopplas aktiv kyla in vid inställt gräns- 
värde. En kompressor startar då och den 
producerade kylan cirkulerar till husets kli-
matsystem och värmen cirkulerar ut till mark-/
bergkollektorn. Om fler kompressorer finns att 
tillgå kommer dessa starta med en differens på 
inställda gradminuter. 

Borrhål

HÄMTAR ALL ENERGI DU BEHÖVER FRÅN 
LITEN MARKYTA
Ett eller flera borrhål kan ge tillräckligt stor 
energimängd från berggrunden för vilket hus 
som helst. Detta är en engångsinvestering, 
eftersom samma borrhål kan användas även 
om du byter värmepump i framtiden.

Befintlig kollektor

VÄLJ GÄRNA VARVTALSSTYRDA  
VÄRMEPUMPAR
Välj med fördel en av våra varvtalsstyrda 
värmepumpar som anpassar sig efter hur stor 
kollektor du har.
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VAD GÖR BERGVÄRMEPUMPAR FRÅN NIBE 
SÅ EFFEKTIVA OCH ANVÄNDARVÄNLIGA?

Modulär konstruktion 
GÖR DET ENKELT ATT INSTALLERA TILLBEHÖR
Värmepumpen och dess tillbehör är kon-
struerade för att tillsammans ge ett ström-
linjeformat intryck, där alla störande rör är 
dragna utom synhåll. Oavsett om du väljer en 
värmepump med integrerad varmvattentank 
och extra ventilationsenhet, eller kombinerar 
värmepump och fristående varmvattentank, 
blir det övergripande intrycket att det är ett 
enda, prydligt system.

Varmvattentankens konstruktion
FÖR EKONOMISK OCH ENERGIEFFEKTIV 
VARMVATTENPRODUKTION
Vatten värms med värmebatterier i tanken, 
vilket medför en effektivare varmvatten-
produktion. 

Varmvattentankens isolering
MINIMERAR VÄRMEFÖRLUST OCH 
SPARAR PENGAR
Ett maximerat och effektivt lager av Neopor-
isoleringsmaterial förhindrar värmeförlust från 
tanken, vilket i sin tur sparar pengar.

Energisnåla cirkulationspumpar
GER LÄGRE ENERGIFÖRBRUKNING OCH 
LÄGRE KOSTNADER
Cirkulationspumparna styrs av värmepumpens 
programvara, som anpassar deras varvtal 
beroende på byggnadens energibehov och 
utomhustemperaturen. Detta är mycket   
ekonomiskt, eftersom bara den energi som 
behövs genereras.

Demonterbar kompressormodul
UNDERLÄTTAR TRANSPORT, INSTALLATION 
OCH UNDERHÅLL
Kompressormodulen kan snabbt och enkelt 
demonteras från värmepumpen, vilket gör det 
mycket enklare att transportera, hantera och 
installera värmepumpen.
Om kompressormodulen skulle behöva service 
kan den demonteras och servas oberoende av 
värmepumpen.

Nedan har vi lyft fram några av de viktigaste funktionerna hos vår 
bästsäljande värmepump, bergvärmepumpen NIBE F1255. Tack 
vare en kombination av avancerad teknik och olika energieffekti-
vitetshöjande funktioner ger NIBE F1255 oöverträffad årlig energi-
besparing och gör att du kan hålla ett behagligt inomhusklimat 
året runt, oavsett väder. 

Och du behöver inte vara ett tekniskt geni för att få det att fungera. 
En stor, tydlig flerfärgsdisplay gör att alla maximalt kan utnyttja 
energisparpotentialen i denna spännande gröna teknik.

NIBE™ F1255

Kompressormodul
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DISPLAYEN

Väl strukturerad inre konstruktion 
MINSKAT BEHOVET AV ANVÄNDARHANDBOK
Våra värmepumpar levereras med användar-
handboken praktiskt förvarad i en speciell 
ficka på aluminiumluckans insida. Installatörer 
kommer dock att finna att värmepumpens inre 
är så prydligt och tydligt ordnat att de sällan 
behöver titta i handboken.

USB-port
FÖR UPP- OCH NEDLADDNING AV DATA 
USB-porten ger flera fördelar. Slutanvändare 
kan till exempel ladda ned driftdatahistorik 
till ett USB-minne och ge till sin lokala NIBE- 
specialist, i stället för att beställa hembesök.

Utvändig design
EN TILLTALANDE APPARAT I DITT HEM
Värmepumpens huvudenhet är helt enkelt vit, 
vilket gör att den utan problem smälter in i 
källare eller grovkök. Den har också en snygg 
lucka av borstad aluminium med ett fönster 
över den digitala displayen.

Integrerade cirkulationspumpar
HÅLLER VÄRMEPUMPEN TYST
Våra bergvärmepumpar har gjorts ännu tystare 
genom att cirkulationspumparna placerats 
inne i kompressormodulen. Resultatet är att 
de är nästan helt tystgående.

Frekvensstyrd kompressor
MINIMALA DRIFTSKOSTNADER

Värmepumpen anpassar sig automatiskt till 
det effektbehov huset har under året. När det 
krävs mer värme och varmvatten ökar den ef-
fekten, när det behövs mindre går den ner på 
lågvarv. Resultatet är optimal besparing efter-
som pumpen alltid har rätt prestanda året om. 
Gäller F1155 och F1255.

Färgdisplay 
SNABB ÖVERBLICK ÖVER VÄRMEPUMPDRIFTEN
På den unika färgdisplayen finns fyra ikoner för inomhustemperatur,      
värmepump, varmvatten och information. Du kan välja vilka ikoner som 
ska visas när värmepumpens aluminiumlucka är stängd.

Användargränssnitt
GÖR DET ENKELT ATT FÅ UT DET MESTA AV VÄRMEPUMPEN
Öppna aluminiumluckan och välj vilket av de fyra områdena du vill studera 
närmare. Navigeringen kan inte vara enklare, eftersom det bara finns 
tre kommandon att välja på: väljaknapp, backaknapp och manöverratt.       
Men bakom denna enkla exteriör finns ett sofistikerat styrsystem du kan 
använda för att justera inomhusklimatet i ditt hem, öka vattenvärmnings-
kapaciteten, växla till ekonomiläge när du åker bort ... och mycket mer.

Startguide
FÖR ENKEL DRIFTSÄTTNING 
Startguiden på displayen aktiveras automatiskt under installationen.            
I guiden ställs ett antal frågor, om till exempel önskat språk och vilka       
tillbehör som kommer att anslutas till värmepumpen. Guiden vägleder 
snabbt och korrekt installatören genom inställningsprocessen.

NIBE™ F1255
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NIBE™ F1126/F1226 NIBE™ F1145/F1245
Senaste modellerna i den nya generationen värmepumpar, kon-
struerade för att försörja ditt hus med billig, miljövänlig uppvärm-
ning. För dig som vill ha en värmepump som ger värme och varm-
vatten och sänkta energikostnader med upp till 70%. 

Extremt användarvänliga vid både installation och drift. Bland  
annat är kompressormodulen lätt att avlägsna och enheten är 
överskådligt konstruerad invändigt, vilket underlättar installation 
och service. USB-port gör att det går snabbt och lätt att upp-
datera programvara och ladda ned driftdata.

Med elpatron, cirkulationspumpar och styrsystem integrerade 
blir värmeproduktionen både säker och ekonomisk. Anslut till 
lågtempererat värmedistributionssystem såsom radiatorer, kon-
vektorer eller golvvärme. Möjlighet att lägga till tillbehör som 
varmvattenberedare och ventilationsåtervinning. 

Den integrerade varmvattenberedaren i NIBE F1226 har ett korro-
sionsskydd av koppar. NIBE F1126 saknar integrerad varmvatten-
beredare. Detta är en fördel om det är lägre i tak eller om större 
varmvattenvolym behövs. Passar tillsammans med  NIBE VPB 200, 
300 och VPBS 300. 

En styrenhet hjälper dig att kostnadseffektivt och säkert upprätt-
hålla behagligt inomhusklimat. Tydlig information om tillstånd, 
drifttid och alla temperaturer i värmepumpen visas på den stora 
och tydliga displayen.

Den nya generationen värmepumpar, konstruerade för att för-
sörja ditt hus med billig, miljövänlig uppvärmning. För dig som 
vill ha en smart värmepump med stor flexibilitet och möjlighet 
till extra funktioner. NIBE F1145/1245 sänker energikostnaderna 
med upp till 80% tack vare energisnåla cirkulationspumpar och 
bättre isolering av varmvattentankar.

Extremt användarvänliga vid både installation och drift. Bland  
annat är kompressormodulen lätt att avlägsna och enheten är 
överskådligt konstruerad invändigt, vilket underlättar installation 
och service. USB-port gör att det går snabbt och lätt att uppdat-
era programvara och ladda ned driftdata.

Med elpatron, cirkulationspumpar och styrsystem integrerade 
blir värmeproduktionen både säker och ekonomisk. Anslut 
till lågtempererat värmedistributionssystem såsom radiatorer, 
konvektorer eller golvvärme. Möjlighet att lägga till tillbehör 
som varmvattenberedare, passiv kyla, ventilationsåtervinning, 
pooluppvärmning och andra värmesystem. 

Revolutionerande färgdisplay med enkla menyer och tydligt sym-
bolspråk gör att du smidigt kan styra förbrukning och överblicka 
exempelvis drifttid, eller skapa egna, personliga inställningar. 
Värmepumpen är utrustad med en snygg och stilren aluminium-
lucka. Du kan välja vilka ikoner som ska visas i displayen när     
värmepumpens aluminiumlucka är stängd.

NIBE F1126/1226
Storlekar  F1126 – 8, 12 kW
  F1226 – 6, 8, 12 kW
 Inbyggd varmvattenberedare 180 liter F1126 – Nej
  F1226 – Ja
Framledningstemperatur  63 °C
Mjukstart  Ja
Effektvakt  Tillbehör
Elpatron  Ja, 9 kW (leveranskopplad 7 kW)
Höjd/ bredd/ djup  F1126 – 1500/ 600/ 620
  F1226 – 1800/ 600/ 620

NIBE F1145/1245
Storlekar  F1145 – 6, 8, 10, 12, 15, 17 kW
  F1245 – 5, 6, 8, 10, 12 kW 
Inbyggd varmvattenberedare 180 liter F1145 – Nej
  F1245 – Ja
Framledningstemperatur  65 °C
Mjukstart  Ja
Effektvakt  Ja
Elpatron  Ja, 9 kW (leveranskopplad 7 kW)
Höjd/ bredd/ djup  F1145 – 1500/ 600/ 620
  F1245 – 1800/ 600/ 620
  

NIBE BERGVÄRMEPUMPAR
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NIBE™ F1155/F1255 NIBE™ F1345
NIBE F1155 är en komplett värmepump för uppvärmning av vil-
lor och radhus. Värmepumpen anpassar sig automatiskt till det 
effektbehov huset har. När det krävs mer värme och varmvatten 
ökar den effekten, när det behövs mindre går den ner på låg-
varv. Resultatet är optimal besparing eftersom pumpen alltid har 
rätt prestanda året om - utan tillsats av extra elspets. 
Båda lågenergicirkulationspumparna samt flexslangar är inbygg-
da, och köldbärarkretsen kan anslutas på valfri sida. Smutsfilter 
medlevereras. 

Värmepumpen kan anslutas till valfritt lågtempererat distribu-
tionssystem typ radiatorer, konvektorer eller golvvärme. 

En inbyggd elpatron på 6,5 kW respektive 7 kW kopplas au-
tomatiskt in vid behov (7 kW-varianten är omkopplingsbar till 
4-stegs elkassett på 9 kW). F1255 är utrustad med en varmvat-
tenberedare på 180 liter som är isolerad med neopor (miljövän-
lig cellplast) för minimala värmeförluster.  

F1155/F1255 är uppbyggd på en robust ram med kraftiga plåtar 
och effektiv ljudisolering för bästa komfort. Alla plåtar är enkla 
att demontera för bästa åtkomlighet vid installation och vid 
eventuell service. 
 En styrenhet hjälper dig att kostnadseffektivt och säkert upprätt-
hålla behagligt inomhusklimat. Tydlig information om tillstånd, 
drifttid och alla temperaturer i värmepumpen visas på den stora 
och tydliga displayen.

NIBE F1345 är vår bergvärmepump (vätska/vätska) för uppvärm-
ning av större fastigheter som flerbostadshus, kyrkor, industri-
fastig heter, hotell. F1345 är en flexibel produkt med avancerad 
styrutrustning och är an passningsbar till ett flertal systemlösning-
ar. Som värmekällor kan bland annat berg, mark, sjö eller ventila-
tionsåtervinning användas. Även grundvatten kan användas som 
värmekälla, vilket dock kräver en mellanliggande värmeväxlare. 

F1345 kan ge två olika framledningstemperaturer/dubbla värmekur-
vor, t ex för en lägre framledningstemperatur i golvvärmeslingor 
än i radiatorer. F1345 är även förberedd för styrning av extern till-
satsvärme. Vid varmvattenproduktion kan denna prioriteras med 
en eller flera kompressorer. Detta möjliggör samtidig produktion 
av värme och varmvatten. 

F1345 har en hög värmefaktor (COP) på upp till 4,89 vid  
0/35 °C. Lågenergicirkulationspumparna samt flexslangar är in-
byggda (ej köldbärar pump till 40 respektive 60 kW).  Köld bärar- 
resp värmebärarkretsen anslutes från baksidan av värmepumpen. 
F1345 är utrustad med en reglerdator för att erhålla optimal och 
säker drift. En stor bakgrundsbelyst TFT-display visar i färg med 
hjälp av ikoner och text tydlig information om tillstånd, drifttid 
och alla temperaturer i värmepumpen samt viss information om 
eventuella slavvärmepumpar.

NIBE F1345
Storlekar   24, 30, 40, 60 kW
Integrerad varmvattenberedare Nej
Framledningstemperatur  65 °C
Mjukstart  Ja
Effektvakt  Ja
Valfri extern spets  Gas, el, olja, fjärrvärme
Höjd/ bredd/ djup   1800/ 600/ 620 mm
Garantiförsäkring tillval  Ja

NIBE F1155/1255
Storlekar  1,5 – 6, 3 – 12,  4 – 16 kW
Inbyggd varmvattenberedare 180 liter F1155 – Nej
  F1255 – Ja
Kompressor  Varvtalsreglerad
Framledningstemperatur  65 °C
Effektvakt  Ja
Elpatron  F1155/F1255-6 – Ja, 6,5 kW
 F1155/F1255-12, -16 – Ja, 9 kW (leveranskopplad 7 kW)
Höjd/ bredd/ djup  F1155 – 1500/ 600/ 620 
  F1255 – 1800/ 600/ 620
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MÖJLIGHETER MED DIN  
NIBE BERGVÄRMEPUMP

En NIBE bergvärmepump kan inte bara värma 
upp huset och varmvattnet. Med vårt breda 
utbud av tillbehör har du dessutom möjlighet att 
till exempel fjärrstyra din värmepump på distans, 
värma poolen och kyla huset.    
Din NIBE-installatör kan berätta mer.

Här kan du enkelt jämföra de olika modellernas 
versioner, funktioner, utrustning, prestanda mm.

NIBE VPB 300 varmvattenberedare med NIBE F1155 
och frånluftsmodulen FLM.

 F1126 F1145 F1155 F1226 F1245 F1255 F1345

Köldmedium R407C R407C R407C R407C R407C R407C R407C/R410a

Mjukstart Ja Ja  – Ja Ja  – Ja

Integrerad varmvattenberedare Nej Nej Nej Ja Ja Ja Nej

Effektvakt Tillbehör Ja Ja Tillbehör Ja Ja Ja

Elpatron Ja Ja Ja Ja Ja Ja Tillbehör

Framledningstemperatur 63° 65°* 65°* 63° 65°* 65°* 65°

Varvtalsstyrd kompressor  –  – Ja  –  – Ja  –

TILLBEHÖR      

Effektvakt Ja – – Ja – –  –

SMS 40 mobilstyrning   – Ja Ja – Ja Ja Ja

FLM frånluftsmodul Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Spa och poolstyrning – Ja Ja – Ja Ja Ja

RMU 40 rumsenhet – Ja Ja – Ja Ja Ja

Styrning av 2 värmesystem – Ja Ja – Ja Ja Ja

Styrning av kyla – Ja Ja – Ja Ja Ja

Solstyrning – Ja Ja – – – –

BERGVÄRMEPUMP

* Kompressorn ger upp till 65 °C, resten (upp till 70 °C) åstadkommes med tillsatsvärme. Max returtemperatur 58 °C.
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Solcellspaket 3 kW. Panelerna är uppbyggda av 
kiselkristaller, täckta med specialglas. När solen lyser 
på solcellspanelerna tar de tillvara på minsta solljus 
och transformerar det till elektricitet. 

Panelens ram är tillverkad i vridstyvt anodiserat alumi-
nium och uppfyller de högsta kraven på stabilitet och 

korrosionsbeständighet.
• Polykristallina kiselcellspaneler
• 3,12 kW 230 V
• 19,5 m²

NIBE™ SE-PV 3031
Extra energi från solens strålar

Med hjälp av tillbehöret ECS 40 kan du välja att 
fördela värme från värmepumpen till åtta olika 
uppvärmningssystem. Detta är en idealisk lösning om 
du till exempel har golvvärme på nedervåningen och 
radiatorer på övervåningen.

Passar till NIBE F1145/ F1155/ F1245/ F1255/ F1345.

Genom att använda bergvärme för att värma vattnet 
i poolen sparar du pengar och slipper iskalla dopp. 
NIBE POOL 40 är ett tillbehör vi tagit fram för att 
enkelt styra uppvärmningen av din pool.

Om du har pool, eller planerar att skaffa en, bör du 
berätta detta i god tid för installatören. Då kan du 
vara säker på att få värmepump och borrhål som är 
anpassade efter poolens värmebehov.

Passar till NIBE F1145/ F1155/ F1245/ F1255.

Nu kan du ha full kontroll över din värmepump – 
även i mobilen. Slå på värmen på vägen hem eller  
få information om ditt inomhusklimat var du än 
befinner dig i världen. Möjligheterna är oändliga. 

Funktionen kräver bergvärmepumpen NIBE F1145/ 
F1155/ F1245/ F1255/ F1345 och tillbehöret NIBE 
SMS 40. Om du har en androidmobil kan du ladda 
ner NIBE Mobile App och få samma ikoner i mobilen 
som i värmepumpen. NIBE Mobile App är gratis och 
finns att ladda ner på Android Market.

Nu kan du också kyla huset med samma system 
under den varmaste tiden. Med hjälp av en fläktkon-
vektor (tillval) kan du använda funktionen för passiv 
kyla, vilken styrs från värmepumpen med tillbehöret 
PCS 44.

Passar till NIBE F1145/ F1155/ F1245/ F1255.

NIBE™ ECS 40/41
Distribuera värme till fler än ett system

NIBE™ POOL 40 
Värm upp swimmingpoolen 

NIBE™ SMS 40 och Mobile App
Styr värmepumpen från mobiltelefonen

NIBE™ PCS 44 
Kyl ditt hus med passiv kyla

En frånluftsmodul som sänker energikostnaderna 
ytterligare. Speciellt framtagen för att kombinera 
återvinning av mekanisk frånluft med energikollektor 
i berg eller mark. 

NIBE FLM är avsedd att dockas mot bergvärmepum-
par typ NIBE F1126/ F1145/ F1155/ F1226/ F1245/ 
F1255/ F1345

Den inbyggda fläkten i NIBE FLM suger luft från 
husets våtutrymmen till återvinnings enheten. Här 
överförs energi till värmepumpens köldbärare som på 
detta sätt ökar i temperatur och höjer värmepumpens 
värmefaktor. Även om värmepumpen inte är i drift 
lagras energin i mark- eller bergkollektorn och från-
luftsenergin tillvaratages på detta sätt maximalt.

Om värmepumpen inte har inbyggd varmvatten-
beredare, eller om hushållet förbrukar stora mängder 
varmvatten, kan en separat förvaringstank anslutas 
till systemet, för att ge erforderlig varmvattenmängd 
eller för att komplettera ett befintligt system.   
NIBE VPB är den nya generationens ackumulatortank. 
Den kan anslutas till NIBE F1126/ F1145/ F1155.

NIBE VPB finns tillgänglig i två storlekar; 200- och 
300 liters.

NIBE VPBS 300 är en ackumulatortank med solslinga. 
Det ger dig möjlighet att värma varmvattnet med 
värme från solen.

NIBE™ FLM
Återvinn värme från din ventilation

NIBE™ VPB/VPBS
Njut av extra varmvatten

LEK

NIBE™ ACS 45
Aktiv kyla
Detta tillbehör möjliggör att styra produktion av 
värme och kyla oberoende av varandra.  
Passar till NIBE F1145/ F1155/ F1245/ F1255/ F1345.

ESC SET

LEK
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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-ap-
parater 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™ F1126

Type 8 12

Nominell värmeeffekt (Pdesignh)  35 °C/55 °C (kW) 9/8 13/13

SCOP EN14825 kallt klimat/medelklimat, 35 °C 4,8/4,7 4,6/4,5

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

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

Energiklass / Tapprofil varmvatten –  VPB 300 A/XXL

 A+++
Effektivitetsklass för systemet vid rumsuppvärmning, golvvärme (35 °C) - F1126-8

 A+++
Effektivitetsklass för systemet vid rumsuppvärmning, golvvärme (35 °C) - F1145-6 till 15

NIBE™ F1145

Type 6 8 10 12 15 17

Nominell värmeeffekt (Pdesignh)  35 °C/55 °C (kW) 7/6 9/8 12/10 14/14 18/18 20/20

SCOP EN14825 kallt klimat/medelklimat, 35 °C 5.0/4.8 5.1/4.9 5.2/5.1 4.9/4.8 4.7/4.6 4.5/4.4

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

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

Energiklass / Tapprofil varmvatten –  VPB 300/VPBS300 A/XXL N/A

 A+++
NIBE™ F1226

Type 6 8 12

Nominell värmeeffekt (Pdesignh)  35 °C/55 °C (kW) 7/6 9/8 13/13

SCOP EN14825 kallt klimat/medelklimat, 35 °C 4,5/4,3 4,8/4,7 4,6/4,5

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

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

Energiklass / Tapprofil varmvatten A/XL

Effektivitetsklass för systemet vid rumsuppvärmning, golvvärme (35 °C) - F1226-8

 A+++
Effektivitetsklass för systemet vid rumsuppvärmning, golvvärme (35 °C)

NIBE™ F1245 

Type 5 6 8 10 12

Nominell värmeeffekt (Pdesignh)  35 °C/55 °C (kW) 6/5 7/6 9/8 12 /10 14/14

SCOP EN14825 kallt klimat/medelklimat, 35 °C 4.6/4.5 5.0/4.8 5.1/4.9 5.2/5.1 4.9/4.8

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

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

Energiklass / Tapprofil varmvatten A/XL

* Redovisad effektivitet för systemet tar även hänsyn till dess temperaturregulator.
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 A+++
Effektivitetsklass för systemet vid rumsuppvärmning

NIBE™ F1155

Type 1,5–6 kW 3–12 kW 4–16 kW

Nominell värmeeffekt (Pdesignh)  35 °C/55 °C (kW) 6/6 12/12 16/16

SCOP EN14825 kallt klimat/medelklimat, 35 °C 5,5/5,2 5,4/5,2 5,5/5,2

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

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

Energiklass / Tapprofil varmvatten –  VPB 300/VPBS300 A/XL A/XXL A/XXL

NIBE™ F1345

Produkt F1345-24 F1345-30 F1345-40 F1345-60

Nominell värmeeffekt (Pdesignh)  35 °C/55 °C (kW) 28/28 35/35 46/46 67/67

SCOP EN14825 kallt klimat/medelklimat, 35 °C 5.0/4.8 4.9/4.7 5.0/4.8 4.7/4.6

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

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

* Redovisad effektivitet för systemet tar även hänsyn till dess temperaturregulator.

 A+++
Effektivitetsklass för systemet vid rumsuppvärmning golvvärme (35 °C)

 A+++
Effektivitetsklass för systemet vid rumsuppvärmning

NIBE™ F1255

Type 1,5–6 kW 3–12 kW 4–16 kW

Nominell värmeeffekt (Pdesignh)  35 °C/55 °C (kW) 6/6 12/12 16/16

SCOP EN14825 kallt klimat/medelklimat, 35 °C 5.5/5.2 5,4/5,2 5.5/5.2

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

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

Energiklass / Tapprofil varmvatten A/XL A/XL A/XL
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EN INVESTERING I FRAMTIDEN 

Genom att installera en bergvärmepump från NIBE kan du minska 
energikostnaden med upp till 80%. Nedan ser du vad du kan 
spara om du installerar en NIBE bergvärmepump. 

NIBE bergvärmepumpar är idealiska för hus av olika storlekar, och 
deras omsorgsfullt utvecklade styrsystem är utformat så att det 
fungerar perfekt för att försörja traditionella radiatorer eller golv-
värmesystem med varmvatten.

Mer än någonting annat är en bergvärmepump från NIBE en in-
vestering i framtiden. Utvecklare, byggare och husägare vill vara 
säkra på att den teknik de köper idag kommer att vara relevant 
och användbar under många år framåt. Våra värmepumpar är 
konstruerade med framtiden i allra högsta grad i åtanke.

Lagstiftning tvingar redan byggare och husägare att beakta       
energianvändningen i sina fastigheter. NIBE är ledande i fråga om 
lågenergiprestanda och kommer att göra att bostäder kan upp-
fylla krav rörande energiförbrukning och utsläpp under lång tid 
efter uppförandet.

***Angivna värden är endast grova riktvärden. Schablonerna baseras på klimatet i Stockholm. 
För korrekt dimensionering, rådgör alltid med din installatör.

*   Gäller NIBE F1245 
** Gäller NIBE F1145

 Villa uppvärmd med NIBE F1126/F1226
(Hushållsel tillkommer med ca 5 000 kWh/år)

NIBE F1126/F1226 8 kW 12 kW

Nuvarande totalbehov olja (m3/år)    3,5 4 5 6

Alt. motsvarande totalbehov el (kWh/år) 28.000 32.000 40.000 48.000

Bergvärme, borrdjup m (aktivt)*** 120 – 140  180 – 200

Markvärme, slanglängd m*** 325 – 2x250  2x230 – 2x300

Besparing kilowattimmar/år***  19.400 21.700 27.700 32.400

 Villa uppvärmd med NIBE F1145/F1245
(Hushållsel tillkommer med ca 5 000 kWh/år)

NIBE F1145/F1245 5 kW* 6 kW 8 kW 10 kW 12 kW 15 kW** 17 kW**

Nuvarande totalbehov olja (m3/år)  2 2,5 2,5 3   3,5 4 4,5 5 6 6,5 6,5  8  8 9

Alt. motsvarande totalbehov el (kWh/år) 16.000 20.000 20.000 24.000 28.000 32.000 36.000 40.000 48.000 52.000  52.000 64.000   64.000 72.000

Bergvärme, borrdjup m (aktivt)*** 80 – 100 90 – 110  120 – 145  150 – 180  180 – 210  2x100 – 2x140 2x110 – 2x150

Markvärme, slanglängd m*** 200 – 300 250 – 400 325 – 2x250  400 – 2x300  2x250 – 2x350   2x300 – 2x400 2x350 – 3x300

Besparing kilowattimmar/år***  11.100 13.400 14.500 17.100 20.600 23.100 26.300 28.600 34.400 36.700   37.800   44.000 46.200 50.800

 Villa uppvärmd med NIBE F1155/F1255
(Hushållsel tillkommer med ca 5 000 kWh/år)

NIBE F1155/F1255 6 kW 12 kW 16 kW

Nuvarande totalbehov olja (m3/år) 1,5 2 2,5 2,5 3 3,5 4 4 5 6

Alt. motsvarande totalbehov el (kWh/år) 12.000 16.000 20.000 20.000 24.000 28.000 32.000 32.000 40.000 48.000

Bergvärme, borrdjup m (aktivt)*** 90 – 150 150 – 200 180 – 2 x 125

Markvärme, slanglängd m*** 250 – 350 400 – 2 x 300 2 x 250 – 2 x 400 

Besparing kilowattimmar/år*** 8.700 11.700 14.500 14.700 17.700 20.700 23.000  23.800 29.900 5.800



0%

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.

Att värma upp din bostad med en värmepump 
är det alternativ som är bevisat bäst för miljön. 

Det finns ett antal orsaker till det 
En uppenbar faktor är att värmepumpen inte använder någon 
förbränningsprocess eller annan energi för att generera värme. 
Den tar helt enkelt ut luftens, markens eller vattnets befintliga 
värme och använder för att värma upp din bostad. Det ger min-
dre utsläpp.

För det andra drar den relativt lite elenergi jämfört med andra 
värmesystem. Det beror på att elektriciteten inte utgör värme-
källan, utan bara behövs för att driva värmepumpen och möjlig-
göra värmeutvinningsprocessen. Den exakta energibesparingen 
varierar beroende på vad du jämför med, men den blir normalt 
mellan 60 och 80%.

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 förnyel-
sebar energikälla som vind, sol eller vatten?

Klassad som förnyelsebar energi
En del nationella och regionala myndigheter ger bidrag 
till husägare som går från uppvärmning baserad på fossila 
bränslen till mer moderna, förnyelsebara energikällor, som 
vind-, sol- eller vattenkraft. Eftersom värmepumpar nu of-
ficiellt klassats som bidragsberättigade inom denna ram, kan 
tillfället inte vara bättre valt att gå över till uppvärmning med 
en värmepump.

Mer information finns på www.nibe.se

NYA TIDER KRÄVER 

NYA METODER

BÖRJA MED EN VÄRMEPUMP!

Nu när marknaden börjat begära en lösning för 
att minska utsläppen kan byggare, arkitekter 
och fastighetsägare inte längre ignorera behovet 
att använda alternativ teknik som bättre utnyttjar 
världens energiresurser.

NIBE F1155/F1255 6 kW 12 kW 16 kW

Nuvarande totalbehov olja (m3/år) 1,5 2 2,5 2,5 3 3,5 4 4 5 6

Alt. motsvarande totalbehov el (kWh/år) 12.000 16.000 20.000 20.000 24.000 28.000 32.000 32.000 40.000 48.000

Bergvärme, borrdjup m (aktivt)*** 90 – 150 150 – 200 180 – 2 x 125

Markvärme, slanglängd m*** 250 – 350 400 – 2 x 300 2 x 250 – 2 x 400 

Besparing kilowattimmar/år*** 8.700 11.700 14.500 14.700 17.700 20.700 23.000  23.800 29.900 5.800

En annan intressant aspekt är att värmepumpar, som alla andra   
tillverkade föremål, innehåller vad vi kallar produktbunden energi. 
Det är den energi som gått åt för att tillverka produkten och 
transportera den från tillverkningsplatsen till användningsstället. 
Genom att kontinuerligt förbättra sina processer strävar NIBE att 
minimera mängden produktbunden energi genom att tillverka 
och transportera sina produkter på miljövänligaste sätt.

När den installerats i din bostad börjar värmepumpen från NIBE 
omedelbart betala av miljöskulden genom mindre energiför-
brukning och utsläpp.
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REFERENSOBJEKT 1
UPPKOPPLAT OCH POOLANPASSAT
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Bakgrunden
Den 18 år gamla oljepannan puttrade på rätt bra, men Peter och 
Sofia började ändå så smått göra research på alternativa upp-
värmningssystem. Och det var tur. Plötsligt vid jul för ett och ett 
halvt år sedan gav pannan upp. 

Lösningen
När Peter och Sofia gjorde research utgick de från flera kriterier. 
Först och främst ville de inte ha ett system som skulle ta extra 
tid i anspråk. Dessutom behövde de hitta en uppvärmning som 
även gick att ansluta till poolen.

– En tredje sak jag önskade var att det skulle vara enkelt att 
övervaka det nya värmesystemet, berättar Peter. Valet föll efter 
många olika offerter till slut på bergvärmepumpen NIBE F1255-
16. Modellen hade flera tillbehör att komplettera med, passande 
nog bland annat uppvärmning till poolen. Möjligheten att koppla 
upp sig via NIBE Uplink, ett system som övervakar och kan styra 
värmepumpen, var också avgörande för familjens val.

– Ett starkt skäl till att vi valde pumpen är att den är varv talsstyrd, 
den anpassar sig till rådande miljö och effektbehov. Men också 
tryggheten att veta att vi får information, om det skulle inträffa 
ett driftsstopp när vi inte är hemma, tilltalade oss. Och så är jag 
teknikintresserad, jag gillar nya saker!

NIBE UPLINK™ med funktioner som ”Historik” och ”Ändra inställ-
ningar” har också varit till stor hjälp för injustering av systemet 
och för att optimera anläggningen i början, tycker Peter.

Resultatet 
En bra installatör gjorde att allt förlöpte smidigt. Bergvärmepum-
pen placerades i husets tidigare tvättstuga då anläggningen kräv-
de mindre yta och nära anslutning till energibrunnen. Under det 
gångna året har de sparat cirka 23.000 kronor i uppvärmnings-
kostnader. Detta slås möjligen kanske bara av en sak.

– Att en septemberkväll glida ner i poolens 28-gradiga vatten, 
säger Peter.

På NIBE ser man att allt fler nya kunder är precis som Peter, väl-
informerade och noga med vad de väljer.

– De går inte bara till sin vanliga installatör, utan de gör sin läxa 
och de vill veta vad det är de väljer. Då är det viktigt att som  
installatör vara med och kunna tala samma språk om man vill 
vinna affärer, säger Per Törnkvist på NIBE.
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REFERENSOBJEKT 2
OLJA OCH VED – ENKEL MATCH FÖR NIBE F1245
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Bakgrunden
Det 200-åriga gamla huset utanför Osby som Ove och Eva köpte 
för 16 år sedan drog mycket energi. Första året eldade de med 
olja och det gick åt 4,5 kubikmeter. Året därpå byttes olja mot 
ved, eftersom tomten hade mycket skog. 

– Men då eldade vi upp nästan 40 kubikmeter. Så jag tröttande på 
det och började med tilläggsisolering på tredje vind, säger Ove.

Lösningen 
Ove och hans fru ville behålla husets ytor på 28 meter långt och 
7 meter brett. Därför fick varje golvbräda lyftas för att kunna ta 
bort det gamla spånet.

– Plast är förbjuden i gamla hus, så därför blev det vindpapp, 
isolering och på med alla golvplankor igen.

Efter tilläggsisoleringen bestämde de sig för att investera i en 
ny uppvärmningsmetod. Lotten föll på bergvärmepumpen NIBE 
F1245-8, som installerades på en dag. 

Resultatet 
Från att ha haft en stor åtgång av olja och ved, landade total-
förbrukningen för huset på knappa 11 000 kWh om året. 

– Vi vill oftast ha komfortvärme – jag brukar säga kalsongvärme 
d.v.s runt 25-26 grader. Bergvärmepumpen håller sig runt 22  
grader, säger Ove.

Pumpens meny är enkel att navigera. Den sköter sig själv, utan att 
Ove behöver gå in och ändra något.

– Den var rätt inställd från början och har många sätt att styra sig 
själv. Och vad jag kan se i historiken så har inte elpatronen startat 
en enda gång. Det tycker jag tyder på att den fungerar riktigt bra.

Tyvärr kommer Ove inte att kunna dra nytta mer av NIBE F1245. 
Det får istället nya husägare göra, som flyttar in i december. 

– Det var många intresserade när vi sålde vilket ledde till bud-
givning. En av anledningarna var säkert energideklarationen, 
där vi kom ner till 61 kWh per kvadratmeter om året. Kravet på 
nybyggnation ligger på 55. Han som gjorde energideklarationen 
blev alldeles till sig över resultatet. 

För Ove och Evas del går flyttlasset till Båstad istället. I nya huset 
eldas det med olja, som förbrukar två kubikmeter om året. Den 
metoden kommer självklart att ersättas. 

– Det blir definitivt en ny NIBE värmepump, säger Ove.
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NIBEs värmepumpar, som tar värme från marken 
i närheten av huset eller från utomhusluften kan 
tyckas trotsa naturlagarna.
   I själva verket är det tvärtom – de gör att vi kan 
leva i harmoni med naturen.



NIBE  BERGVÄRME 33

NIBE FRÅN SVERIGE
Att leva i harmoni med naturen

Vi svenskar har en lång och imponerande historia av smarta,       
penningbesparande, resurssnåla innovationer. Den enkla förklar-
ingen till detta är att Sverige historiskt sett varit ett fattigt jord-
bruksland. 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 kyl-
lösningar 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.

NÄSTA STEG

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

NIBE

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.

*Gäller ej F110
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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


