
NIBE luft-til-vann-varmepumper beregnet på privat bruk  
Luft-til-vann-varmepumpe NIBE™ F2040 

NIBE F2040
Utvalget av luft-til-vann-varmepumper av typen mono-
blokk omfatter de nye NIBE F2040-8, -12 og -16, bereg-
net for bolig og mindre næringsbygg. Det oppdaterte 
produktutvalget dekker et oppvarmingsbehov på mellom  
5–16 kW.

F2040 er nye utedeler som egner seg spesielt for bruk 
i boliger. Det er lagt mye arbeid i å utvikle etterspurte  
systemkombinasjoner.

Disse produktene fra NIBE er utviklet spesielt med tanke 
på å gjøre installasjonen så smidig som mulig. Vi legger 
for eksempel alltid med en vibrasjonssikker slange til ute-
delen. NIBE tilbyr også et bredt utvalg av tilbehør samt en 
rekke anbefalte kombinasjonsmuligheter.

Du finner mer informasjon på  
www.nibeenergysystems.no.

Trinnløs varmeeffekt med inverterstyrt kompressor

Tre størrelser: 8, 12 eller 16 kW

Utedel med kompakte mål

Ingen kjøleteknisk montering

Oppsamling av kondensvann

Kjølefunksjon

Lavt lydnivå

Utgjør et komplett varme- og varmtvannssystem kombinert 
med VVM innemoduler

Egenskaper for NIBE™ F2040

NYHET



NIBE F2040-8 NIBE F2040-12 NIBE F2040-16

Innedel med alt-i-ett-skapløsning VVM 320
Innedelen NIBE VVM 320 håndterer varmtvannsbehovet og sørger for 
at varmesystemet får tilført riktig oppvarmingseffekt på en mest mulig 
effektiv måte. Produksjonen av varme er sikker og økonomisk, med  
integrert varmtvannsbereder med spiral, sirkulasjonspumper, innebyg-
get energimåler for avgitt energi, styresystem og el.kolbe.

NIBE VVM 320 er utstyrt med den nye generasjonen styreenhet, som 
gir komfort, god kostnadseffektivitet og sikker drift. Det store og lett-
leste displayet gir informasjon om status, driftstid og samtlige tempe-
raturer i systemet.

Innedelen er koplet til utedelen og husets varmedistribusjonssystem. 
Den er klargjort for tilkopling til en rekke forskjellige produkter og 
tilbehør, f.eks. annen ekstern varmekilde, ekstra varmtvannsbereder, 
svømmebasseng og varmesystem med forskjellige temperaturer.

Fleksible systemløsninger
Med den nye NIBE F2040-serien kan vi tilby installasjoner for  
boliger og mindre næringsbygg. Det er beskrevet løsninger med 
flere maskiner i parallell senere i brosjyren.

NIBE tilbyr et bredt utvalg av tilbehør og komplette innemoduler. 
Disse er utviklet til våre luft-til-vann-varmepumper for å gjøre dem 
maksimalt effektive og gi deg størst mulig besparelser. Faktorer 
som størrelsen på bygget, beliggenheten og behovet for varmt-
vann vil avgjøre hvilken systemløsning som passer best for deg.

Ta kontakt med din lokale installatør eller NIBE-forhandler for råd 
om kombinasjon.

VVM 320-system
Kombinasjoner

Utedel Innedel
For installasjonsprinsipper se 

www.nibeenergysystems.no
NIBE F2040-8 VVM 320

NIBE F2040-12 VVM 320



Individuelt oppsett med den avanserte styreenheten NIBE 
SMO 20/40 

NIBE SMO 20/40 er en avansert styremodul som støtter et bredt ut-
valg av hydrauliske prinsipper. Med SMO 20/40 kan du kombinere en 
NIBE F2040 luft-til-vann-varmepumpe med annet utstyr og skape ditt 
eget tilpassede varmesystem. Begynn med én NIBE F2040-varmepum-
pe, og trenger du større effekt, kan du installere så mange som åtte 
NIBE F2040-varmepumper i samme system. Ved å legge til SMO 20/40 
intelligent styremodul kan NIBE F2040 fungere smidig på en rekke ulike 
måter. Eksempel:

– Koplet til andre varmekilder, som gass, olje, elektrisitet eller fjernvarme.

– Koplet til en NIBE-bereder i den størrelsen som er nødvendig for å dekke 
behovet for varmt tappevann.

– Hvis du har svømmebasseng, kan NIBE SMO 40 kople varmepumpen din 
til bassenget og i tillegg varme det opp.

– Systemer som styres av NIBE SMO 40, kan også omfatte solfanger, som 
gir mulighet for å bruke solenergi som en supplerende varmekilde når 
det er tilgjengelig.

Innedel med alt-i-ett-skapløsning VVM 310/500
Innedelen NIBE VVM 310/500 håndterer varmtvannsbehovet og sør-
ger for at varmesystemet får tilført riktig oppvarmingseffekt på en 
mest mulig effektiv måte. Produksjonen av varme er sikker og øko-
nomisk, med integrert varmtvannsspiral, sirkulasjonspumper, solslynge 
(NIBE VVM 500), styresystem og el.kolbe.

NIBE VVM 310/500 er utstyrt med den nye generasjonen styreenhet, 
som gir komfort, god kostnadseffektivitet og sikker drift. Det lettleste 
displayet gir informasjon om status, driftstid og samtlige temperaturer 
i systemet.

Innedelen er koplet til utedelen og husets varmedistribusjonssystem. 
Den er klargjort for tilkopling til en rekke forskjellige produkter og 
tilbehør, f.eks. solvarme eller annen ekstern varmekilde, ekstra varmt-
vannsbereder, svømmebasseng og varmesystem med forskjellige tem-
peraturer.

VVM 310/VVM 500-system

Kombinasjoner

Utedel Innedel

For installasjonsprinsipper se 

www.nibeenergysystems.no

NIBE F2040-8 VVM 310/VVM 500

NIBE F2040-12 VVM 310/VVM 500

NIBE F2040-16 VVM 310/VVM 500

SMO 20/40-system
Kombinasjoner

Utedel Styreenhet

For installasjonsprinsipper se  

www.nibeenergysystems.no

NIBE F2040-8 SMO 20/40

NIBE F2040-12 SMO 20/40

NIBE F2040-16 SMO 20/40
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Forhandler:

Installasjonsmuligheter

NIBE F2040 kan installeres på mange ulike måter. Påkrevd sikker- 
hetsbryter må installeres i henhold til gjeldende forskrifter 
for alle installasjonsmuligheter. For installasjonsmuligheter se  
www.nibeenergysystems.no

Ved tilkobling med NIBE F2040 er det anbefalt med totalt volum 
for kjelen og akkumulatoren på minst 10 liter vann per kW effekt 
på varmepumpen.

Tekniske spesifikasjoner 
NIBE™ F2040 luft-vann

Type  F2040-8 F2040-12 F2040-16

Oppvarming

COP ved -15/45 * 1,95 1,94 1,89

COP ved -7/45 * 2,47 2,48 2,43

COP ved 2/45 * 2,82 2,94 2,84

COP ved 2/35 * 3,79 3,89 3,78

COP ved 7/35 * 4,60 4,74 4,66

COP ved 7/45 * 3,47 3,66 3,59

COP ved 7/55 * 3,11 3,10 2,91

Kjøling

COP ved 27/7 * 3,17 3,13 3,33

COP ved 27/18 * 3,50 3,52 3,91

COP ved 35/7 * 2,68 2,77 2,88

COP ved 35/18 * 3,08 3,12 3,12

Driftsspenning 230 V 50 Hz, 230 V 2AC 50 Hz 230 V 50 Hz, 230 V 2AC 50 Hz 230 V 50 Hz, 230 V 2AC 50 Hz

Kompressor Dobbel rullestempel Dobbel rullestempel Dobbel rullestempel

Kapslingsklasse IP 24 IP 24 IP 24

Maks. turtemperatur varmebærer °C 58 58 58

Mengde kuldemedium (R-410A) kg 2.55 2.9 4.0

Dimensjon tilkobling utv. gjenger Ø mm G 1 G 1 G 1 1/4

Høyde med stativ mm 900 995 1450

Bredde mm 1025 1145 1145

Dybde mm 420 450 450

Vekt kg 90 105 135

Produktutvalg
Navn Bygningens oppvarmingsbehov*

NIBE F2040-8 5–9 kW

NIBE F2040-12 8–12 kW

NIBE F2040-16 12–16 kW

* Rådfør deg med din NIBE-forhandler angående størrelse for korrekt 
dimensjonering til ditt område.

F2040-8 F2040-12 F2040-16

Maks. lydnivå i henhold til EN-12102 Lw(A) 54 57 68

Maks. lydtrykknivå ved 2 m dB(A) 40 43 54

*I overensstemmelse med EN 14511. 


