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Om du bygger en ny bostad är det perfekt läge att använda NIBEs energieffektiva uppvärm-
ningsteknik. Installera en frånluftsvärmepump i huset och njut av frisk, syrerik atmosfär 
samtidigt som du sänker din energiförbrukning med mer än 50%.

Fantastiskt men sant. Vi vet, för vi har redan använt värmepumptekniken i Sverige i mer än 
30 år. Dessutom har frånluftsvärmepumpar varit mer eller mindre obligatoriska i alla svenska 
hus som byggts sedan 1980-talet, så NIBEs utvecklare har haft massor av tillfällen att förfina 
tekniken.

VARFÖR KASTA BORT ENERGI     
NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN?

En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.   
Den tar upp energi från den varma inomhusluften när den lämnar  
huset genom ventilationssystemet och återanvänder energin för att  
värma upp inkommande friskluft och varmvatten.



VARFÖR VÄLJA EN  
FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP FRÅN NIBE?
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NYBYGGE ELLER UTBYTE?

För att frånluftsvärmepumpen ska fungera bör det erforderliga 
ventilationssystemet ha byggts samtidigt som själva huset. Det är 
vanligtvis varken kostnadseffektivt eller praktiskt att installera ett 
frånluftssystem efter att huset byggts. Det innebär att det finns två 
mycket specifika situationer då du bör välja en frånluftsvärmepump 
från NIBE.

1. Vid nybyggnation av bostäder

Välj frånluftsvärmepump på planeringsstadiet, så att erforderliga 
ventilationskanaler byggs in i huset från början. När huset är klart 
och frånluftsvärmepumpen installerad kan du börja njuta av mark-
nadens mest effektiva värmeåtervinning. Frisk och uppvärmd luft 
kommer att strömma in i huset, varmvatten kommer att flöda från 
kranarna och elräkningarna kommer att sjunka till en bråkdel av det 
vanliga beloppet.

Vid byggnation av ett nytt hus eller bostadsområde finns många 
olika värmesystem att välja på, med olika kombinationer av ener-
gikällor. Vilken du ska välja beror naturligtvis på husets storlek och 
hushållets energibehov, liksom på hur miljömedveten du är. Som 
tumregel kan man dock säga att NIBE frånluftsvärmepumpar är den 
mest kostnadseffektiva lösningen för små och medelstora bostäder. 
För större hus rekommenderar vi NIBE frånluftsmodul FLM tillsam-
mans med en bergvärmepump.

2. När det är dags att byta ut en gammal 
frånluftsvärmepump 

Om huset ursprungligen byggts med frånluftsvärmepump, och den 
gamla pumpen börjar närma sig slutet av sin livslängd, är det ett 
perfekt tillfälle att övergå till en värmepump ur den senaste gene-
rationen från NIBE och göra värmesystemet mer energieffektivt än 
någonsin.

Omkring hälften av alla frånluftsvärmepumpar NIBE säljer ersätter 
gamla frånluftsvärmepumpar. Vi har både produkterna och specia-
listkompetensen för att ge dig en frånluftsvärmepump som passar 
just dina behov. Oavsett vad det är för märke och modell på din 
gamla värmepump, kan vi erbjuda en lämplig utbytesenhet.  
Se vilken utbytesmodell som passar bäst för dina behov på  
nibe.se/utbyte.

En frånluftsvärmepump är ett absolut måste i nybyggda, välisolerade hus. 
För en mycket rimlig investering får man korrekt ventilation och lägsta möj-
liga energiförbrukning.
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BYGGREGLER VID NYBYGGNATION

Mycket få av dagens värmesystem är så effektiva att de uppfyller 
de nya energieffektivitetsreglerna, som är strängare än någonsin. I 
framtiden kommer byggare, arkitekter och fastighetsutvecklare att 
bli tvungna att välja något av nedanstående.

1. En frånluftsvärmepump med verkningsgrad som till exempel 
NIBEs senaste modell, NIBE F730.

2. En bergvärmepump (som kan kombineras med en frånlufts-
modul som NIBE FLM för att ytterligare förbättra besparings-
potentialen).

Om fjärrvärme redan är framdraget till tomten vid förvärvstillfället, rekommenderas 
en frånluftsvärmepump typ NIBE F370 i kombination med en NIBE FJVM 220.

Kontinuerligt införs nya byggregler som innebär att nya hus och lägen-
heter i Sverige måste vara ännu mer energieffektiva. För att bygglov ska 
beviljas måste planeringshandlingarna alltid inkludera noggranna energi-
beräkningar. Och när huset är byggt måste den faktiska energiförbruk-
ningen mätas för att verifiera att den ligger inom godkända nivåer.



FRÅNLUFTS- ELLER BERGVÄRMEPUMP?

Frånluft

NIBE F730/F750 har en stor, kraftig kompressor som kan uppfylla 
energibehovet i en bostad på upp till omkring 200 kvadratmeter. 
Eftersom kompressorn är inverterstyrd är driften mycket ekonomisk 
och verkningsgraden två eller till och med tre gånger så hög som för 
tidigare frånsluftsmodeller.

Utöver detta får du alla de vanliga fördelarna med frånluftsvärme-
system - inga borrhål behövs (så berget under spelar ingen roll) och 
systemet levereras som en komplett enhet som kan förse ditt hem 
med värme, varmvatten och ventilation.

Bergvärme 

Om du bygger ett hus som är större än genomsnittet och/eller om 
du har en pool och/eller varmgarage, rekommenderar vi en berg-
värmepump från NIBE, till exempel NIBE F1255. Orsaken till det är 
att du kommer att behöva den extra energin som bergvärmepump-
en kan generera, och den energi den sparar åt dig kommer med 
tiden att återbetala investeringen.

Tack vare utvecklingen av extremt högeffektiva NIBE F730/
F750 kan NIBE nu erbjuda en frånluftsvärmepump som upp-
fyller de nya energieffektivitetskraven för nya bostäder. 
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Observera hur utgående effekt från NIBE F750 elegant följer kurvan för 
hushållets energibehov. Det är möjligt tack vare värmepumpens kraft-
fulla inverterstyrda kompressor. I det här fallet sparas så mycket energi 
att de nya byggreglerna uppfylls.

Frånluftsvärmepump NIBE F730/F750
Energibehov som täcks av elpatron

Värmepump

Energibehov som täcks av värmepump
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Ovan visas hur stor del av hushållets energibehov som kan tillhanda-
hållas av en normal frånluftsvärmepump. Resultatet är dock inte 
tillräckligt bra för att uppfylla de nya byggreglerna.

Normal frånluftsvärmepump NIBE F370

Energibehov som täcks av elpatron

Värmepump

Energibehov som täcks av värmepump
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NIBE REKOMMENDERAR

* önskas förvärmd tilluft byts F730 mot F750 samt tilluftsmodul SAM 40
** önskas förvärmd tilluft byts frånluftsmodul FLM mot FTX-aggregat ERS 500

Angivna kvadratmeter nedan är en grov indikering. Geografiskt läge och husets utformning 
påverkar starkt, varför avvikelser både uppåt och neråt förekommer.

F730* F730*

  *Önskas förvärmd tilluft byts F730 till F750 + SAM40.
**Önskas förvärmd tilluft byts FLM till ERS500.

F1255/FLM** F1255/FLM**F1255/FLM**

<150 <200 >200>150



Hus med frånluftssystem 
och NIBE F370.

Hus med frånlufts-/tilluftssystem 
och NIBE F470.
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HUR FUNGERAR FRÅNLUFTS-
VÄRMEPUMPAR?  

En frånluftsvärmepump suger ut luft genom ventilationskanaler i 
varma, fuktiga delar av huset, som badrum, kök och tvättstuga. 
Ventilationen kan ske med olika metoder: Endast med frånluft eller 
genom en kombination av frånluft och uppvärmd tilluft.

I det första fallet transporteras luften i huset från rum med utom-
husluftsdon till rum med frånluftsdon. Kombinationen av frånluft 
och uppvärmd tilluft är avsedd för hus med värmesystem där en del 
värme tillförs i form av uppvärmd tilluft. Luften i huset transporteras 
från rum med tilluftsdon till rum med frånluftsdon. 

När luften passerar ut ur huset tas värme upp från den gamla luft-
en och överförs till värmepumpens köldmediekrets. Därefter släpps 

den kylda luften ut. Värmepumpens kompressor höjer köldmediets 
temperatur, varefter värme överförs från köldmediet till ett vatten-
baserat system, som kan värma upp bostaden eller varmvattnet    
eller båda.

En frånluftsvärmepump täcker en stor del av husets energibehov, 
resterande del täcks av den inbyggda eltillsatsen. Om den arbetar 
med bästa verkningsgrad kan den minska bostadens energiförbruk-
ning med upp till 2/3 jämfört med konventionella värmesystem. 

Frånluftsvärmepumpen fungerar också bra tillsammans med golv-
värmesystem för att ge behaglig inomhustemperatur, låga drift-
kostnader, lång livslängd och minimalt underhåll.



1. Varm frånluft blåser över värmeväxlaren och 

dess värme överförs till köldmediekretsen.  

Den kylda luften släpps därefter ut ur huset.

2. Kompressorn höjer köldmedietrycket, vilket i 

sin tur höjer temperaturen i värmepumpen. 

3. Energi som tas ut ur frånluften överförs till ett 

vattenbaserat värmesystem för att värma upp 

bostaden och varmvattnet.

4. I kondensorn återgår köldmediet till vätske-

form, klart att än en gång ta upp värmeenergi 

och förgasas.
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VARFÖR VÄLJA EN FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP
FRÅN NIBE?
DET FINNS TRE GODA SKÄL!

Minska dina energikostnader dramatiskt
Vem skulle inte vilja göra det? I stället för att släppa ut energi 
som du redan betalat för genom ventilationskanalerna tillsam-
mans med den använda inomhusluften är det klokt att samla in 
energin och använda den igen. 

Beroende på vilken modell du väljer och på hur stort huset är 
kan du spara så mycket som 2/3 genom att installera en från-
luftsvärmepump. Så du betalar bara hälften, eller ännu mindre, 
för uppvärmning och varmvatten jämfört med konventionell el-
panna med mekanisk frånluftsventilation. Resten är gratis.

Mindre miljöpåverkan
Bara genom att ta upp den befintliga energin som passerar ut 
från din bostad och återanvända den för att värma upp varm-
vatten och radiatorer medför frånluftsvärmepumpen betydligt 
lägre CO2-utsläpp. Dessutom kan NIBE frånluftsvärmepumpar 
kopplas samman med solenergisystem, till exempel solpaneler 
på hustaket. Det betyder att du kan utnyttja solens gratisenergi 
när den är tillgänglig, utan att vara helt beroende av den.

Uppfyll nya byggregler
Om du bygger nytt hus och installerar en frånluftsvärmepump 
från NIBE i bostaden, så kan du på bästa möjliga sätt uppfylla 
de nya krav som finns på energiförbrukningen. Mycket få av 
dagens värmesystem är så effektiva att de uppfyller de nya ener-
gieffektivitetsreglerna, som är strängare än någonsin.



– Få ett komplett system som ger uppvärmning, 
ventilation och varmvatten.

– Vi har skapat ett fullständigt frånlufts-paket, 
som inkluderar varenda komponent, ned till 
den minsta skruv och ventil. Det är bekvämt för 
installatören och kostnadseffektivt för dig.

– Hela systemet är utformat för att fungera och 
se bra ut som en enhet.

FLER GODA SKÄL ATT INSTALLERA EN 
FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP FRÅN NIBE

– Du behöver inget stort utrymme inomhus för 
att installera en frånluftsvärmepump från NIBE. 
NIBE frånluftsvärmepumpar upptar endast cirka 
60x62,5cm golvyta.

– Bostaden ventileras kontinuerligt och auto-
matiskt utan att det blir kallt. Du behöver inte 
vädra rummen.

– Du slipper alla problem som följer med fukt. Hus 
som har frånluftsvärmepump, och därmed ett 
bra ventilationssystem, håller sig torra och friska.



NIBE FRÅNLUFTSVÄRMEPUMPAR  
& TILLBEHÖR



NIBE FRÅNLUFTSVÄRMEPUMPAR  
& TILLBEHÖR
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Bättre verkningsgrad
Våra frånluftsvärmepumpar är konstruerade för att anslutas till  
värmedistributionssystem som radiatorer, konvektorer och/eller 
golvvärme och erbjuder fantastiska besparingar och stora miljöför-
delar.

De minskar din energiförbrukning ännu mer än tidigare modeller. 
Eftersom både CO2-utsläpp och energikostnader blir lägre är denna 
energieffektivitetsökning en god nyhet för både fastighetsägare 
och miljön!

Lämplig även för större hus
NIBE F730/F750 har en inverterstyrd kompressor. En sådan värme-
pump anpassar automatiskt sin utgående effekt efter hushållets va-
rierande behov, vilket beräknas utifrån utomhustemperaturen och 
husets storlek. Eftersom den utgående effekten hela tiden anpassas 
producerar värmepumpen aldrig mer än vad som behövs, vilket gör 
att den håller längre och drar mindre ström.

Detta gör också att en sådan värmepump kan använda en betydligt 
större kompressor, som kan generera tillräckligt mycket energi för 
ett hus på upp till omkring 200 kvadratmeter.

Färgdisplay
Med våra värmepumpar har användarvänligheten nått en helt ny 
nivå. En stor, tydlig färgdisplay ger tydlig information om status, 
drifttid och alla temperaturer i värmepumpen. En lätthanterad sty-
renhet gör att användaren kan få bästa möjliga värmepumppres-
tanda och alltid hålla behaglig inomhustemperatur.

Bekvämlighet
Alla värmepumpmodeller med inbyggd varmvattenberedare ger ef-
fektiv vattenvärmning och gott om varmt vatten, och har ett tjockt 
skikt Neopor-isolering som förhindrar värmeförlust.

Du kan spara ännu mer energi genom att programmera värme-
pumpen utifrån hushållets varierande värmebehov, med program 
för dag eller vecka eller ännu längre tid. 

KRAFTFULL ENERGI MED    
FRÅNLUFTSVÄRMEPUMPAR 

NIBE har under många år utvecklat värmepumpstekniken och producerat allt mer 
sofistikerade, energieffektiva produkter. Våra kunder vill ha behändiga lösningar 
med hög verkningsgrad som installeras praktiskt taget ”Plug and Play”.   
Så parallellt med att våra produkter har blivit allt mer sofistikerade, har vi också 
gjort dem enklare att installera och använda.

Användarvänlighet
Våra värmepumpar har ett intuitivt gränssnitt, vilket är till fördel för 
både slutanvändare och installatörer. Bland annat aktiveras start-
guiden automatiskt och vägleder installatören snabbt och korrekt 
genom inställningsprocessen. Det finns också en hjälpfunktion som 
ger mer information om de olika funktionerna, och en larmfunk-
tion som uppmärksammar dig på problem och rekommenderar 
åtgärder. USB-port gör att det går snabbt och lätt att uppdatera 
programvara och ladda ned driftdata.



 

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 FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP   
INSTALLERAD I DITT HUS

Tre funktioner i ett
VÄRME, VARMVATTEN OCH VENTILATION  

Med en frånluftsvärmepump från NIBE får du 

alla dessa funktioner. Vattenburen värmedistribu-
tion sker med radiatorer och/eller golvvärmesystem.

Inget som stör ögat
HELA INSTALLATIONEN FINNS INOMHUS

Eftersom alla delar av installationen finns inomhus 
syns ingenting i trädgården. Du behöver inte 
fundera över tomtens beskaffenhet när du väljer en 
frånluftsvärmepump till ditt nya hus.

Diskret design
NEUTRALT UTSEENDE SOM SMÄLTER IN I ALLA 
MILJÖER

Tilltalande men diskret design gör det enkelt att 
placera våra frånluftsvärmepumpar i bostaden.  
Eftersom produkterna är snygga att titta på kan  
de också placeras på mer synlig plats.

Utegivare
MINIMERAR SLÖSERI OCH SÄKERSTÄLLER   
EKONOMISK DRIFT AV VÄRMEPUMPEN

En givare på husets utsida rapporterar utomhus-
temperaturen till värmepumpen, som anpassar sin 
utgående effekt efter behovet.

Kompatibilitet 
KOPPLAS ENKELT SAMMAN MED ANDRA   
ENERGIKÄLLOR

Om du vill ansluta en ytterligare energikälla kan 
NIBE frånluftsvärmepumpar anslutas till exempelvis 
fjärrvärme eller vedpanna.

Ventilation
TVÅ SÄTT ATT VENTILERA DIN BOSTAD 

I vissa fall tillförs friskluft direkt genom väggventiler, 
vilket är både energieffektivt och tyst. Alternativt 
kan friskluften först passera värmepumpen och 
värmas upp innan den distribueras. Detta säkerstäl-
ler jämn temperatur.

Här visas några av de många fördelar som finns med att installera 
en frånluftsvärmepump i din bostad. Det finns flera olika värme-
pumpsmodeller. Se produktsidorna 16–18 för information om spe-
cifika funktioner och egenskaper hos alla frånluftsvärmepumpar 
från NIBE.
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NIBE™ PV 3031/3063/3093
NÄSTAN UTSLÄPPSFRI

Frånluftsvärmepumpen kan – med fördel –

kompletteras med olika stora solcellspaket.

NIBE™ SMS 40
FJÄRRKONTROLL

Med SMS 40 kan du fjärrstyra värmepumpen med 
mobiltelefonen, så att du till exempel kan slå på 
värmen på vägen hem från semestern. Fungerar 
med frånluftsvärmepumparna NIBE F370, NIBE 
F470, NIBE F750, NIBE FLM + NIBE F1245.

NIBE Uplink™
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.

Med NIBE Uplink och internet får du en snabb 
överblick och aktuell status på värmen och värme-
pumpen i din fastighet. Du får ett överskådligt och 
bra underlag där du kan följa och styra värmen och 
varmvattenkomforten. Vid en eventuell driftstör-
ning får du dessutom ett larm direkt i mejlen, vilket 
ger möjlighet till snabba motåtgärder.

Med NIBE Uplink kan du styra komforten i din fast-
ighet – var du vill och när du vill.

NIBE™ ECS 40/41
DISTRIBUERA VÄRME TILL FLER ÄN ETT SYSTEM

Med hjälp av tillbehören ECS 40/41 kan du välja att 
fördela värme från värmepumpen upp till fyra olika 
uppvärmningssystem. Detta är en idealisk lösning 
om du till exempel har golvvärme på nedervåning-
en och radiatorer på övervåningen. Fungerar med 
frånluftsvärmepumparna NIBE F370, NIBE F470, 
NIBE F730, NIBE F750, NIBE FLM + NIBE F1255.
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VAD GÖR FRÅNLUFTSVÄRMEPUMPAR FRÅN NIBE  
SÅ EFFEKTIVA OCH ANVÄNDARVÄNLIGA? 

Nedan har vi belyst några av nyckelfunktionerna hos våra frånlufts-
värmepumpar. Tack var en kombination av avancerad teknik och olika 
energieffektivitetshöjande funktioner ger NIBE F750 oöverträffad 
årlig energibesparing och gör att du kan hålla ett behagligt inom-
husklimat året runt, oavsett väder.

1 Modulär konstruktion
GÖR DET ENKELT ATT INSTALLERA TILLBEHÖR
Värmepumpen och dess tillbehör är avsedda 
att placeras tillsammans och ger ett strömlinje-
format intryck. Antingen du väljer ett överskåp 
för att dölja ventilationsrören eller en separat 
varmvattenberedare VPB för att få mer varm-
vatten, så är det övergripande intrycket att det 
är ett enda snyggt system.

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

3 Energisnåla cirkulationspumpar
GER LÄGRE ENERGIFÖRBRUKNING OCH 
LÄGRE KOSTNADER
Cirkulationspumparna styrs av värmepumpens 
programvara. Detta är mycket ekonomiskt,   
eftersom bara den energi som behövs  
genereras.

4 Väl strukturerad inre konstruktion
MINSKAR BEHOVET AV ANVÄNDARHANDBOK
Våra värmepumpar levereras med användar-
handboken praktiskt förvarad i en speciell ficka 
på aluminiumluckans insida. Färgdisplayen med 
dess menyer, symbolspråk och hjälptexter gör 
det väldigt lätt att läsa av information, se  
värmepumpens status och göra justering av  
t ex temperaturen. För den som vill fördjupa sig 
ännu mer kan titta mer i handboken.

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

Och du behöver inte vara ett tekniskt geni för att få det att fungera. 
En stor, tydlig färgdisplay gör att alla kan utnyttja energisparpoten-
tialen i denna spännande gröna teknik maximalt.
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VAD GÖR FRÅNLUFTSVÄRMEPUMPAR FRÅN NIBE  
SÅ EFFEKTIVA OCH ANVÄNDARVÄNLIGA? 

6 Utvändig design
EN TILLTALANDE APPARAT I DITT HEM
Det yttre höljet är av vit plåt, vilket gör att 
värmepumpen utan problem smälter in i 
omgivningen. Dessutom finns snygga design-
detaljer, som lucka av borstad aluminium med 
ett fönster över den digitala displayen.

7 Energisnål fläkt
GER ÄNNU LÄGRE ENERGIFÖRBRUKNING 
Vi på NIBE konstruerar och bygger värme-
pumpar med målsättningen att maximera 
energibesparingen. Den energisnåla fläkten i 
ventilationsenheten är ytterligare ett exempel 
på den principen. 

8 Kraftfull inverterstyrd kompressor
STÖRRE KAPACITET OCH HÖGRE  
VERKNINGSGRAD
En inverterstyrd kompressor ökar värmepum-
pens kapacitet samtidigt som verkningsgraden 
blir bättre, eftersom den genererar energi 
bara när det behövs. Värmepumpen kan kyla 
ventilationsluften till mycket låg temperatur och 
återvinner därmed maximal energimängd från 
frånluften.

9 Varmvattentankens konstruktion
FÖR EKONOMISK VARMVATTENPRODUKTION 
MED HÖG VERKNINGSGRAD
Varmvattnet värms av en värmeslinga, vilket ger 
en effektiv och snabb varmvattenladdning.

DISPLAYEN

Färgdisplay 
SNABB ÖVERBLICK ÖVER VÄRMEPUMPDRIFTEN

På den unika färgdisplayen finns fyra ikoner för hustemperatur, värmepump, 
varmvatten och information. Du kan välja att visa valda ikoner när värme-
pumpens 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 kunde inte vara enklare, eftersom det bara finns tre 
kommandon att välja på: Välj, Backa och Scroll. Men bakom denna enkla 
exteriör finns ett sofistikerat styrsystem du kan använda för att justera inom-
husklimatet i ditt hem, öka vattenvärmningskapaciteten, 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.
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NIBE FRÅNLUFTSVÄRMEPUMPAR

NIBE™ F370/F470 NIBE F370/F470 är en värmepump av den nya generationen och ger kostnadseffektiv och miljövänlig bo-
stadsuppvärmning till fritidshus eller villor i kombination med fjärrvärmemodul FJVM 220. Den har inbyggd 
varmvattenberedare, elpatron, energisnål cirkulationspump, tilluftsbatteri (F470) och styrsystem som gör den 
driftsäker och ekonomisk att använda. Den inbyggda varmvattenberedaren är isolerad med miljövänligt vär-
meisoleringsmaterial, som minimerar värmeförlusten. F370/F470 har energisnål fläkt och ventilerar bostaden 
enligt frånluftsmetoden. Luften i huset transporteras från rum med uteluftsdon till rum med frånluftsdon, 
så att hela byggnaden ventileras. Dessutom är den klar för anslutning till ett antal externa produkter och 
tillbehör.

En tydlig, lättavläst display ger information om värmepumpens status, drifttid och temperatur. Värme, varm-
vattenproduktion och till och med ventilation kan schemaläggas för varje dag eller för längre perioder som 
semestrar. Värmepumpen har också en USB-port som gör att det går snabbt att uppdatera programvara och 
ladda ned driftdata.

* Värdet varierar beroende på val av komfortläge (ekonomi, normal och lyx).  
** EN14511, A20(12)W35 vid 252 m3/h,min. kompressoreffekt. *** Värdet varierar beroende på energiuttag och frånluftsflöde.

NIBE F370 NIBE F470

Varmvattenkapacitet 40° normalläge EN16147* 217 liter

Duschminuter (10 liter/min) ca 22 minuter

Avgiven effekt, kompressor* 2,18 kW

COP** 3,93

Effekt elpatron 9 kW

Korrosionsskydd Koppar

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

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

Energiklass/Tapprofil varmvatten A/L

Besparing/år*** 6 500 – 9 300 kWh

Höjd/Bredd/Djup 2100/600/616 mm

Nettovikt 203 kg 218 kg

RSK-nummer 625 12 47 625 12 48 A+
Energiklass systemetikett  
för NIBE F370/F470

Värmepumpsberedare för fritidshus med direktverkande el. Inbyggd i värmepumpen finns en varmvat-
tenberedare som är isolerad med miljövänlig cellplast för minimala värmeförluster. Varmvatten 
och ventilation, kan schemaläggas för varje veckodag eller för längre perioder (semester). På vär-
mepumpen finns en display med lättförståeliga menyer som underlättar inställningen av behaglig 
varmvattenkomfort. 

F110 kan kopplas in på tre olika sätt: 
- Frånluftsventilation
- Uteluft
- Omgivande rumsluft

NIBE™ F110

NIBE F110

Volym varmvattenberedare 265 liter

Varmvattenkapacitet 40° normalläge EN16147 365 liter

Duschminuter (10 liter/min) ca 36 min

Energiklass/Tapprofil varmvatten A/XL

Höjd/Bredd/Djup 2030-2060/600/605 mm

Vikt 144 kg

RSK-nummer 625 12 53Energiklass produktetikett 
för NIBE F110
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NIBE™ F730/F750

NIBE F730 NIBE F750 

Varmvattenkapacitet 40° normalläge EN16147* 177 – 220 liter

Duschminuter (10 liter/min) 18 – 22 min

Effektområde kompressor 1,0 – 6 kW

COP** 5,7 4,72

Effekt elpatron 0,5 – 6,5 kW

Korrosionsskydd Koppar

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

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

Energiklass/Tapprofil varmvatten A/L

Besparing/år*** 8 900 – 16 600 kWh 8 900 – 16 200 kWh

Höjd/Bredd/Djup 2000-2025/600/610 mm 2100/600/610 mm

Nettovikt 207 kg 235 kg

RSK-nummer 625 13 05 625 11 30

NIBE F730/F750 är utvecklad för att möta de nya, hårdare byggreglerna. NIBE F730/F750 har en kraftig 
kompressor som kan uppfylla energibehovet i en bostad på upp till omkring 200 m2. NIBE F730/F750 leve-
reras som ett komplett paket som kan förse din bostad med värme, varmvatten och ventilation. Eftersom 
kompressorn är varvtalsstyrd är driften mycket ekonomisk och värmeeffekten två eller till och med tre 
gånger så hög som för tidigare frånsluftsmodeller. Tillsammans med andra verkningsgradshöjande funktio-
ner ger detta minimal energiförbrukning. En väl isolerad varmvattentank minimerar värmeförlusten, medan 
energisnål cirkulationspump och fläkt hjälper till att hålla energiförbrukningen så låg som möjligt. 

NIBE F730/F750 har en nyskapande färgdisplay med enkla menyer och tydligt symbolspråk vilket gör att du 
smidigt kan styra förbrukning och överblicka exempelvis drifttid, eller skapa egna, personliga inställningar. 
Värmepumpen är utrustad med en snygg och stilren aluminiumlucka. Värmepumpen har också en USB-
port som gör att det går snabbt att uppdatera programvara och ladda ned driftdata.

Vid behov av utökad varmvattenkapacitet kan F730/F750 kompletteras med dockningssats och extra varm-
vattenberedare VPB 200.

* Värdet varierar beroende på val av komfortläge (ekonomi, normal och lyx).  
** EN14511, A20(12)W35 vid 252 m3/h,min. kompressoreffekt. *** Värdet varierar beroende på energiuttag och frånluftsflöde.

 A+++
Energiklass systemetikett  
för NIBE F730/F750, +35°C
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NIBE™ FLM-modul + 
NIBE™ F1255 

Besparingen kan bli ännu större om du kombinerar en avancerad bergvärmepump med en frånluftsmodul. 
NIBE FLM frånluftsmodul är framtagen för att fungera tillsammans med NIBEs bergvärmepumpar. Den 
återvinner värme från mekaniska frånluftssystem, vilket ger bättre luftkvalitet inomhus och sänker uppvärm-
ningskostnaden. Den inbyggda energisnåla fläktens varvtal kan ställas in beroende på ventilationsbehovet. 
Allt som händer visas på värmepumpens display och kan centralstyras tillsammans med själva värmepum-
pen, vilket gör det ännu lättare för dig att själv optimera hushållets energibesparing. Modulen kan monteras 
direkt på värmepumpen eller hängas på väggen. Kombinera med en NIBE F1255, en mycket avancerad 
varvtalsstyrd bergvärmepump som har inbyggd varmvattenberedare, elpatron, energisnål cirkulationspump 
samt styrsystem. F1255 är lämplig att ansluta till värmedistributionssystem som radiatorer, konvektorer 
eller golvvärme och genererar värme säkert och ekonomiskt. Den passar även utmärkt om ni planerar att 
skaffa pool. NIBE F1255 har en nyskapande färgdisplay med enkla menyer och tydligt symbolspråk vilket 
gör att du smidigt kan styra förbrukning och överblicka exempelvis drifttid, eller skapa egna, personliga 
inställningar. 

* Värdet varierar beroende på val av komfortläge (ekonomi, normal och lyx).  
** Gäller F1255, ej kombination F1255/FLM *** Värdet varierar beroende på energiuttag och frånluftsflöde.

NIBE F1255 

Varmvattenkapacitet 40° normalläge EN16147* 240 liter

Duschminuter (10 liter/min) ca 24 min

Kompressor Varvtalsreglerad

SCOPEN14825 kallt klimat, 35 °C, F1255-6/12/16 5,5/5,4/5,5

Effekt elpatron 
F1255-6: 6,5 kW

F1255-9, 12: 9 kW

Korrosionsskydd Koppar

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

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

Energiklass/Tapprofil varmvatten ** A/XL

Besparing/år*** 9 500 – 30 000 kWh

Höjd/Bredd/Djup 1800/600/625 mm

Nettovikt 245 kg

RSK-nummer, FLM 624 66 63

RSK-nummer, ERS 10-500 621 23 04

RSK-nummer, F1255-6

F1255-12

F1255-16

624 71 17

624 77 44

624 70 08

NIBE™ ERS 10-500 + 
NIBE™ F1255 

ERS är ett värmeåtervinningsaggregat utrustad med en motströmsvärmeväxlare och en återvinnings-
grad på upp till 92%. Aggregatet är utrustat med en tillufts- och en frånluftsfläkt. Fläktarna har ener-
gibesparande EC-motorer och framåtvinklade fläktblad.

NIBE ERS levereras med följande:
- Motströmsvärmeväxlare

- Energibesparande fläktar

- F7-filter på tilluftssidan och G4-filter på frånluftssidan

- Kan genom värmepumpen styras och övervakas med NIBE Uplink

NIBE™ F1255 
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TILLBEHÖR

För snyggare installation 

Anslut till fjärrvärme

Styr värmepumpen från   
mobiltelefonen

Distribuera värme till    
fler än ett system

NIBE™ Överskåp
För att dölja ventilationskanalerna 
ovanför värmepumpen finns det 
överskåp i olika höjder som tillbehör.

F370/F470

Överskåp 245 mm
RSK 625 12 44

Överskåp 345 mm 
RSK 625 12 45

Överskåp 395-645 mm 
RSK 625 12 46

F730/F750/F110/FLM/ERS 10

Överskåp 245 mm
RSK 625 06 87

Överskåp 345 mm
RSK 625 06 88

Överskåp 445 mm
RSK 625 12 99

Överskåp 395-645 mm
RSK 625 06 89

NIBE™ FJVM 220
Om värmepumpen inte levererar 
tillräcklig energi för att värma upp 
bostaden och varmvattenbereda-
ren kan extra energi tillföras från 
fjärrvärmenätet med hjälp av NIBE 
fjärrvärmemodul FJVM. NIBE FJVM 
ansluts till frånluftsvärmepumpen 
och styrs av den. Det är alltså värme-
pumpens inbyggda styrsystem som 
avgör när extra energi behövs och 
aktiverar energitillförseln från fjärr-
värmesystemet.
Fungerar med frånluftsvärmepum-
parna NIBE F370 och NIBE F470.

NIBE™ SMS 40 och Mobile App
Nu kan du ha full kontroll över din 
värmepump – även i mobilen. Slå på 
värmen på vägen hem eller få infor-
mation om ditt inomhusklimat var 
du än befinner dig i världen. Möjlig-
heterna är oändliga. 

Om anslutning till NIBE Uplink™ inte 
är möjlig kan värmepumpen styras på 
distans via SMS. För detta krävs till-
behöret SMS 40. Funktionen kräver 
en av frånluftsvärmepumparna NIBE 
F370, F470, F730 eller F750. 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.

NIBE™ ECS 40/41
Med hjälp av tillbehöret ECS 40/41 
kan du välja att fördela värme från 
värmepumpen upp till fyra olika 
uppvärmningssystem. Detta är en 
idealisk lösning om du till exempel 
har golvvärme på nedervåningen 
och radiatorer på övervåningen.
Fungerar med frånluftsvärmepum-
parna NIBE F370, F470, F730, F750, 
NIBE FLM + NIBE F1255.

LE
K



24 N IBE  FRÅNLUFT

Njut av extra varmvatten

Dockning till tekniktank

Det bekväma sättet att   
läsa av värmepumpen

NIBE™ VPB 200  
(för NIBE F730/F750)
Om hushållet förbrukar stora mängder 
varmvatten kan en särskild varmvat-
tenberedare anslutas till systemet. Den 
dubblerar varmvattenkapaciteten i hus-
hållet.
NIBE VPB har samma stilrena design 
som värmepumpen NIBE F730/F750.

Dockningssats DEW 40 krävs till F750.
Dockningssats DEW 41 krävs till F730.

NIBE AHPH  
(för NIBE F730)
AHPH 300 innehåller en förvärmnings-
slinga för varmvattenproduktion. Tan-
ken används till följande:
- Ökad varmvattenkapacitet

Dockningssats SCA 43 krävs till F730.

NIBE™ RMU 40
Med denna praktiska fjärrkontrollen-
het i hallen, köket eller var du vill, håller 
du dig informerad om vad som händer 
med värmepumpen och kan ändra 
de vanligaste inställningarna. Fung-
erar med frånluftsvärmepumparna NIBE 
F370, F470, F730, F750, NIBE FLM + 
NIBE F1255.

Tilluftsmodul

NIBE SAM 40  
(för NIBE F750)
NIBE SAM 40 är en tilluftsmodul speci-
ellt framtagen för att kombinera åter-
vinning av mekanisk frånluft med för-
värmd tilluft.

Den inbyggda fläkten i SAM 40 tar 
uteluft och blåser ut den i huset via 
tilluftsdon. Vid behov värms tilluften. 

SAM 40 tillsammans med F750 bildar 
en komplett lösning av från- och tilluft.

NIBE AHPS  
(för NIBE F750)
AHPS 300 innehåller en solslinga och 
en förvärmningsslinga för varmvat-
tenproduktion. Tanken används till 
följande:
- Ökad varmvattenkapacitet
- Dockning till annan värmekälla

Dockningssats SCA 41 krävs till F750.

NIBE AHPS/AHPH är ett nytt modul-
byggt ackumulatortankkoncept av ty-
pen ”tekniktank”.
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ÖVERSIKT ENERGIKLASS

Från och med den 26 september 2015 har alla värmepumpar 
som är avsedda för installationer upp till 70 kW 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™ F110

Typ av installation Frånluft Uteluft
Omgivande 

luft

Avgiven effekt (kW) 1,321) 1,082) 1,321)

COP EN 16147 2,89 2,36 3,27

Energiklass / Tapprofil varmvatten A/XL

1) Vid 180 m3/h och 20 °C lufttemperatur
2) Vid 250 m3/h och 7 °C lufttemperatur

Effektivitetsklass för varmvatten med NIBE F110

 A+
Effektivitetsklass för NIBE F470 system med radiatorer eller golvvärme

NIBE™ F470

Nominell värmeeffekt (Pdesignh) (kW) 3

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

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

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

Energiklass / Tapprofil varmvatten A/L

 A+
NIBE™ F370

Nominell värmeeffekt (Pdesignh)  (kW) 3

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

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

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

Energiklass / Tapprofil varmvatten A/L

Effektivitetsklass för NIBE F370 system med radiatorer eller golvvärme

 A+++
Effektivitetsklass för NIBE F750 system med golvvärme

NIBE™ F750 

Nominell värmeeffekt (Pdesignh)  (kW) 5

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

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

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

Energiklass / Tapprofil varmvatten A/L

 A+++
Effektivitetsklass för NIBE F730 system med golvvärme

NIBE™ F730 

Nominell värmeeffekt (Pdesignh)  (kW) 5

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

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

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

Energiklass / Tapprofil varmvatten A/L

 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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REFERENSHUS MED NIBE F750
ENKEL UPPVÄRMNING MED NY FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP 



NIBE  FRÅNLUFT  27NIBE  FRÅNLUFT  27

SÅ HÄR MYCKET EXTRA KAN DU SPARA! 
Ungefärlig årlig merbesparing med NIBE F730/F750 jämfört med äldre frånluftsvärmepump*.  

Husstorlek    

100 m² + 3 100 kWh

150 m²  + 4 800 kWh

200 m² + 7 400 kWh

* En äldre frånluftsvärmepump sparar ca 6–8 400 kWh per år.

Villaområdet i Åhus norra delar är lugnt och välplanerat, nära till 
både skogen och dagis. Perfekt för en barnfamilj, tänkte Karin 
och Kristofer Svensson när de i mitten av 2000-talet köpte sin 
villa. En praktisk och välplanerad enplansvilla årgång 1988, utan 
några större renoveringsbehov.

Värmen måste funka
I groventrén stod en äldre frånluftsvärmepump som var kopp-
lad till ett vattenburet system med slingor i de flesta golv. Ett  
system som i och för sig kändes bra och rätt, men med tiden  
började den gamla anläggningen krångla allt mer. Och när 
familjen utökats med barnen Ella och Aaron fanns varken tid  
eller ork för den typen av problem. Uppvärmningen måste bara 
funka.

– Vi jämförde modeller och tog in offerter på nya värmepumpar 
innan vi fastande för NIBE F750-modellen, berättar Karin. 
Av installatören fick vi alternativ i olika prisklasser och vi valde 
den mest effektiva modellen, som tillhör den senaste generation-
ens värmepumpar.

Modellen klarar ensam av att värma en ny villa på 200 m2 enligt 
de nya byggreglerna, med tuffare normer för energiförbrukning. 
Reglerna gäller visserligen enbart nyproduktion men för familjen 
i Åhus kändes det rätt att välja en så energisnål lösning som 
möjligt. 

Sparar tid och pengar
Installationen gjordes under våren och redan följande sommar 
kunde Karin och Kristofer märka en markant skillnad på energi-
kostnaden.

– När juni månads räkning kom hade vi sänkt våra kostnader 
med flera hundralappar jämfört med tidigare, berättar en nöjd 
Karin. 

Hundralappar blir snabbt tusenlappar, tusenlappar som en barn-
familj kan ha betydligt större glädje av. Dessutom kunde paret 
konstatera att den nya frånluftsvärmepumpen i princip skötte 
sig själv – precis som de önskat.

– Den är enkel all ställa in. Det märkte vi inte minst när den 
första höstkylan kom och den automatiskt gav oss riktigt skön 
inomhustemperatur.

En stor fördel är den smarta displayen med högupplöst färg-
skärm där man enkelt kan schemalägga värme, varmvatten-
produktion och ventilation. Den nya anläggningen har dessutom 
gett ett bättre inomhusklimat berättar Karin.

– Ventilationen är mer effektiv i badrummen nu. Efter att man 
har duschat försvinner imman på speglarna snabbare.
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REFERENSHUS MED NIBE F370
EN ANVÄNDARVÄNLIG VÄRMEPUMP SOM LEVER UPP TILL SITT NAMN!
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“Vi har inga problem alls med att ställa 

in styrsystemet själva.” / Anna Niklasson”Bakgrund
Familjen Niklasson består av två vuxna och tre tonåringar. De bor 
i ett hus på ett och ett halvt plan på landsbygden. Huset byggdes 
1980, har en sammanlagd boyta på 165 m2 och vattenbaserat 
värmesystem. Ursprungligen kom uppvärmningsenergin från en vil-
lapanna från NIBE och ett mekaniskt ventilationssystem. Med det 
här systemet uppgick familjens årliga energiförbrukning till omkring 
27 000 kWh. 1990 installerades en frånluftsvärmepump från NIBE. 
Den minskade energiförbrukningen till 20 000 kWh och fungerade 
utmärkt i nästan 20 år. Så småningom bestämde de sig för att byta 
ut sin gamla värmepump från NIBE mot en nyare modell.

Lösningen
De valde frånluftsvärmepumpen NIBE F370, som levereras komplett 
med varmvattenberedare, elpatron, cirkulationspump och styrsys-
tem. Eftersom den är avsedd att samverka med vattenradiatorer el-
ler golvvärme, passade den perfekt i familjen Niklassons hus. NIBE 
F370 har också en ventilationsfläkt som ventilerar hela huset enligt 
frånluftsmetoden. Huset har också en vedspis av modell Contura 
660T, som familjen bestämde sig för att behålla för extra komfort-
värme vid behov.  

Resultatet
Tack vare den kraftfulla kompressorn i NIBE F370, den bättre tanki-
soleringen och det intelligenta styrsystemet, har hushållets elför-
brukning nu sjunkit med ytterligare 1000 kWh/år. Familjens totala 
energiförbrukning ligger nu runt 19 000 kWh per år (varav hush-
ållselen svarar för omkring 8 000 kWh). Dessutom tycker familjen 
att det nya systemet är mycket enkelt att använda. 

– Allt vi behöver göra är att rengöra filtret några gånger om året och 
betala elräkningen, säger Gunnar Nicklasson.

NIBE F370 klarar också utan problem av familjens varierande elför-
brukning.  Den tydliga displayen ger dem all information de behöver 
och gör det enkelt att schemalägga i förväg. Värme, varmvatten-
produktion och till och med ventilation kan schemaläggas för varje 
dag eller för längre perioder som semestrar. 

– Nu när vi lärt oss hur det fungerar har vi inga problem alls med att 
ställa in styrsystemet själva”, säger Anna Niklasson. 
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Genom att installera en frånluftsvärmepump från NIBE kan du 
minska energikostnaden med upp till 2/3. Nedan ser du vad du 
kan spara med någon av våra frånluftsvärmepumpar 

NIBE frånluftvärmepumpar 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 
golvvärmesystem med värmevatten och ge varmvatten.

EN INVESTERING
I FRAMTIDEN 

Besparing i villa uppvärmd med en NIBE frånluftsvärmepump (kWh)

Det lägre värdet för resp hus avser ett hus enligt dagens byggstandard medan det högre värdet avser ett hus med byggstandard som på 80-talet.

Värdet är också mycket beroende på inomhustemperatur, varmvattenanvändning m m varför siffrorna skall ses endast som ungefärliga.

* Beräknat på 5 000 - 7 000 kWh/år för varmvatten.

Husstorlek NIBE F110 NIBE F370/F470 NIBE F730/F750 NIBE F1255 + FLM

100 m2 3 300 - 4 700 * 6 500 - 7 300 8 800 - 9 800 9 500 - 11 700

150 m2 3 300 - 4 700 * 8 100 - 8 800 11 400 - 12 800 11 900 - 14 800

200 m2 3 300 - 4 700 * 8 700 - 9 300 14 100 - 15 800 14 400 - 17 800



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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”Gör vad du kan med vad du har.” 
Våra frånluftsvärmepumpar, som återvinner 
värme från den luft som förs ut ur bostaden,  
är en genial uppfinning som tydligt visar hur  
den här filosofin kan tillämpas i verkligheten.

32 N IBE  FRÅNLUFT
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Vi svenskar har en lång och imponerande historia av smarta, pen-
ningbesparande, resurssnåla innovationer. Den enkla förklaringen 
till detta är att Sverige historiskt sett varit ett fattigt jordbruksland. 
Strängt vinterklimat gjorde att många hade ont om mat, vilket for-
drade 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 le-
dande 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 inno-
vativa 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.

NIBE FRÅN SVERIGE
Att leva i harmoni med naturen



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



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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©2016 NIBE Energy Systems
Denna broschyr är en publikation från NIBE Energy Systems. 
Alla produktillustrationer, fakta och data bygger på aktuell 
information vid tidpunkten för publikationens godkännande. 
NIBE Energy Systems reserverar sig för eventuella fakta- eller 
tryckfel i denna broschyr.
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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


