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Varme om Vinteren 
Kjøling om sommeren 

NIBE™ SPLIT Luft/vann-varmepumpe
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Enten du tror det eller ei, kan du faktisk bruke uteluften – som jo finnes 
helt gratis i naturen – til å både varme opp og til å kjøle ned huset ditt. 
Selv ved temperaturer under 0 °C finnes det varme i luften omkring oss. 
Når du konsentrerer varme med en luft/vann-varmepumpe fra NIBE, kan 
du få ut så mye energi at det er nok til både vannradiatorer, gulvvarme 
og varmtvann. Den samme varmepumpen kan brukes som luftkondisjo-
neringsaggregat for å kjøle ned huset om sommeren. 

Fantastisk, men sant. Vi vet, fordi vi har jobbet med varmepumpeteknikk 
i mer enn 30 år.

noen som har lyst på gratis energi?

Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, 
åkre? Hos NIBE ser vi en gratis energikilde – luften.
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Hvorfor velge en luft/vann-varmepumpe?
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De to mest innlysende grunnene
Den første er det økonomiske. Med en luft/vann-varmepumpe blir det 
mye billigere å varme opp boligen og varmtvannet. Du kan redusere 
oppvarmingskostnadene med opptil 65 %, selv om den nøyaktige sum-
men påvirkes av flere faktorer. Som for eksempel hvor du bor, boligarea-
let og om du bruker kjølefunksjonen eller ikke. Den initiale investeringen 
er relativt liten, ettersom luft/vann-varmepumper, til forskjell fra bergvar-
mepumper, verken krever borehull eller slynger i bakken. Og fordi NIBEs 
varmepumper har et stort driftsområde og en uvanlig høy virkningsgrad, 
vil investeringen raskt betale seg selv. Med de stadig stigende energipri-
sene lover vi at du ikke kommer til å angre. Faktum er at du vil kunne 
glede deg over besparelsene allerede fra den første måneden. 

Den andre grunnen til å velge en luft/vann-varmepumpe, er at den er 
så miljøvennlig. Fordi den varmer opp boligen og varmtvannet ved å 
oppgradere den energien som finnes naturlig i uteluften, gir den mye 
mindre CO

2-utslipp enn tradisjonelle oppvarmingssystemer som er ba-
sert på fossilt brensel.

Uansett hvor du bor, kan du installere en luft/vann-varmepumpe 
og få oppvarming og varmtvann effektivt, sikkert og problemfritt 
til en brøkdel av det alternative metoder koster, samtidig som 
miljøpåvirkningen reduseres kraftig.Hvis du installerer en luft/vann-

varmepumpe fra NIBE, vil du nyte 
godt av et dramatisk redusert 
energiforbruk og opptil 65 % lavere 
oppvarmingsregninger.

Noe å tenke på
Hvis den millionen nybygde hus som finnes rundt omkring i Europa, in-
stallerte en varmepumpe, ville vi spart mer enn 3 600 000 tonn CO2-
utslipp per år frem til 2016. 

Ettersom CO2-utslippene fra en gjennomsnittlig familiebil utgjør 3-4 
tonn per år, tilsvarer det ca. én million biler.

Før Etter

Direktel Gass Olje Varmepumpe
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hVordan får man Varme 
fra Kald luft?

Varmepumpeteknikken bygger faktisk på et svært 
enkelt, velkjent prinsipp. Varmepumper fungerer på 
samme måte som vanlige kjøleskap, bare omvendt. 

Hovedkomponentene i en varmepumpe er kompressor, ekspan-
sjonsventil og to varmevekslere (fordamper og kondensator).

En vifte fører uteluft inn i varmepumpen, der luften kommer til for-
damperen. Fordamperen inngår i et lukket system som inneholder 
et kuldemedium som forgasses ved svært lav temperatur. Når ute-
luften kommer frem til fordamperen, forgasses kuldemediet.

En kompressor gir deretter gassen så høy temperatur at konden-
satoren kan overføre varme til husets varmesystem. Samtidig går 
kuldemediet tilbake til væskeform og er klart til enda en gang å ta 
opp varme og forgasses. 

Med en turtallsstyrt kompressor kan systemet reguleres slik at var-
mepumpens utgående effekt kontinuerlig tilpasses nøyaktig til ut-
taket. Det innebærer at varmepumpen bruker akkurat så mye energi 
som den trenger, noe som gir en svært høy virkningsgrad. 

Om sommeren kan kjølekretsen kjøres i motsatt retning for å gi 
kjøling når det er behov for det.

1. Varme fra uteluften trekkes inn av viften. Kuldemediet i fordam-
peren er kaldere enn luften, noe som gjør at det overføres varme 
fra luften til kuldemediet, som fordampes og dermed absorberer 
energi fra uteluften.

3. Den varme dampen går inn i kondensatoren og avgir varme når 
den kondenserer. 

2. Dampen går til kompressoren, der trykket og temperaturen økes.

4. Kuldemediet går til ekspansjonsventilen, temperaturen og trykket 
faller, og kuldemediet går deretter tilbake til fordamperen.
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NIBES LøSNING:DILEMMa:    

Huseiere, arkitekter og byggmestere 

ser etter mer miljøvennlige måter å 

regulere inneklimaet på.

Det er en klar trend på vei bort fra 

løsninger som er basert på naturgass 

eller olje, på grunn av kostnadene 

ved og tilgangen på fossilt brensel.  

Det er behov for langsiktig planleg-

ging.

Myndighetene og samfunnet stiller 

krav til at det tas større miljøansvar, 

særlig ved valg av oppvarmingssys-

tem for bygninger.

NIBE varmepumper har svært liten 

miljøpåvirkning sammenliknet med 

andre oppvarmingsløsninger.

NIBE varmepumper er beregnet på 

husholdningsbruk og er enkle å in-

stallere og vedlikeholde. De har svært 

lang levetid og kan drives med en 

rekke ulike energikilder, avhengig av 

tilgjengelighet og pris.

En varmepumpe fra NIBE har ingen 

forbrenningsprosess, men oppgrade-

rer ganske enkelt eksisterende energi 

fra uteluften. Varmepumper er derfor 

klassifisert som fornybar energikilde.



NIBE  SPL IT  8

Enkelt fortalt gir den fire ganger høyere energiutbytte. 

Med konvensjonelle olje- eller gasskjeler får man ut 

mindre enn 1 Kwt varmeenergi for hver Kwt tilført 

energi. Med en luft/vann-varmepumpe fra NIBE får man 

ut gjennomsnittlig 3,6 Kwt varmeenergi for hver Kwt 

tilført el-energi. Konklusjonen er klar – en varmepumpe 

er den absolutt beste måten å oppnå lave kostnader for 

oppvarming og varmtvann på.

hVordan Klarer en luft/Vann-Varmepumpe 
fra niBe sammenliKningen med en tradi- 
sjonell VarmeKjele?
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– Du kan redusere boligens CO2-utslipp med opp-
til 50 %.

– En varmepumpe fra NIBE er ideell for gulvvarme 
og vannradiatorer.

– Enkelte varmepumper fra NIBE har også kjøle-
funksjon

– Den trenger ikke naturgasstilførsel, skorstein 
eller ventilasjon 

– Systemet er enkelt å installere

– Lave driftskostnader og enkelt vedlikehold

- Du kan installere en luft/vann-varmepumpe 
uansett hvor du bor, det eneste du trenger, er 
elektrisitet

- Den gir ren og diskret oppvarming uten skor-
stein

Flere gode grunner til å bytte din konvensjonelle 
kjele mot en luft/vann-varmepumpe fra NIBE:
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presentasjon aV  
niBe™ split 
LufT/VaNN-VarMEPuMPE | Varme om vinteren, kjøling om sommeren
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Til oppvarming, kjøling og varmtvann.

NIBE SPLIT er en driftsklar ”Plug and Play”-enhet til oppvarming el-
ler kjøling. Den kombinerer en utedel av høy kvalitet med en innedel 
som bruker NIBEs banebrytende teknikk til et system for oppvarming, 
kjøling og varmtvann. Systemet er miljøvennlig og har svært høy vir-
kningsgrad. NIBE SPLIT er enkel å installere og betjene og har en dis-
kret, tidløs design.

Året rundt!
NIBE SPLIT er konstruert for å gi optimal ytelse året rundt. Den er et 
av de mest avanserte varmesystemene på markedet i dag, og et av 
de som har høyest virkningsgrad. Mange varmepumper slutter å fun-
gere når man trenger dem mest, men NIBE SPLIT har et uvanlig bredt 
driftsområde. Den kan generere varme og varmtvann opptil 65 °C og 
arbeider uten problemer, selv når utendørstemperaturen faller til -20 
°C. I de enkelttilfellene der kompressoren ikke er nok, er det behov for 
tilleggsvarme. NIBE SPLIT har en innebygd el-patron. Den kan erstattes 
av andre energikilder som sol, gass, ved etc.

Også kjøling på varme dager 
Den som har en NIBE SPLIT luft/vann-varmepumpe, kan også velge å 
bruke den til kjøling på varme dager. I boliger med vannradiatorer eller 
gulvvarme oppnår man dette ved å supplere med viftekonvektorer. Til 
forskjell fra tradisjonelle kjølesystemer som reguleres av termostatsig-
naler, gir NIBE SPLIT kjøling som er basert på utetemperaturen og hus-
holdningens behov. NIBE SPLIT gir en energieffektiv løsning og sprer 
behagelig temperatur jevnt i boligen.

niBe™ split

NIBE SPLIT kan levere 58 °C varmtvann fra kompressoren innenfor hele utetemperatur-
området -20 til +45 °C. NIBE SPLIT er dimensjonert for å klare turledningstemperaturer 
til varmesystemet på opptil 65 °C (kompressor og tilleggsenergi). Dette gjør NIBE SPLIT 
enklere å installere og tilpasse til ulike oppvarmingssystemer i eksisterende hus.

Typisk for en NIBE SPLIT varmepumpeinstallasjon er at tilleggsvarmen på ekstremt kalde 
dager kun står for 3-5 % av husets totale oppvarmingsbehov. Ta kontakt med din 
nærmeste NIBE-installatør for en energikalkyle.

Tilsatsvarme

Kompressorvarme

Tilsatsvarme

Kompressorvarme
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Utedel NIBE aMS 10
Innedel NIBE aCVM 

NIBE SPLIT
Driftsspenning 3 x 400 V
arbeidsområde ved oppvarming 
med kompressor (omgivelsestemperatur) -20 til 43 °C
arbeidsområde ved kjøling
(omgivelsestemperatur) 15 til 43 °C
Maks temperatur turledning  65 °C

Innedel NIBE ACVM 270
El-patron  Maks 9 kW
Volum, totalt  270 l
Høyde  1760 mm
Bredde  600 mm
Dybde  660 mm
Vekt  140 kg

Utedel NIBE AMS 10
Kompressor  Twin Rotary
Turtall, oppvarming  25–85 omdr./s
Turtall, kjøling  20-80 omdr./s
Viftens volumstrøm (varmedrift, nominell) 4380 m3/t
Høyde  845 mm
Bredde  970 mm
Dybde   370 mm
Vekt 74 kg
avgitt kompressoreffekt 
EN14511 7/45 oppvarming 3,5-12,0 kW
avgitt kompressoreffekt 
EN14511 35/18 kjøling 3,3-12,0 kW
COP EN14511 2/35 oppvarming 3,7 (nom.)*
COP EN14511 7/35 oppvarming 4,4 (nom.)*
COP EN14511 7/45 oppvarming 3,6 (nom.)*
EER EN14511 35/18 kjøling 3,7 (nom.)*

* (nom.) nominelt 62 omdr./s 
 2/35 = 7,2 kW  7/35 = 9,2 kW  7/45 = 9 kW  35/18 = 11 kW

Tekniske data
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niBe™ split installert i din 
Bolig

Tre funksjoner
VaRME/KjøLING/VaRMTVaNN 
NIBE SPLIT - ett enkelt system som håndterer 
alle behov for varme, kjøling og varmtvann.

Innedel
ENKEL, NETT MODUL
NIBE har benyttet seg av avansert teknikk for å 
skape en komplett systemkonstruksjon.  
Den nette innedelen trenger ikke mer plass 
enn 60 x 66 cm.

El-installasjon
BIDRaR TIL å GjøRE INSTaLLaSjONEN ENKEL
Utedelen trenger ingen separat el-tilkopling. 
Den er koplet til innedelen, som i sin tur 
koples til strømnettet. 

Utedel
KOMPaKT MED LITE PLaSSBEHOV
Utedelen er den minste på markedet og har 
en tiltalende, tidløs design.

Kuldemedium i ledninger
INGEN FaRE FOR FRySING 
Uteledningene fryser ikke til ved lav utendør-
stemperatur fordi de er fylt med kuldemedium 
istedenfor vann.

Fleksibel plassering
VELG EN DISKRET PLaSSERING
Utedelen kan plasseres hvor som helst opptil 
12 meter fra innedelen, så du kan fritt velge 
den best egnede plasseringen. Utedelen kan 
også plasseres lenger bort enn 12 m, men da 
må kuldemediemengden kontrolleres årlig.   

Utedelen er forhåndsfylt med kuldeme-
dium
ENKEL INSTaLLaSjON OG MILjøVENNLIG
Utedelen er forhåndsfylt med kuldemedium 
som har lav miljøpåvirkning, og som ikke 
skader ozonlaget.



NIBE  SPL IT  15

Fleksibel innendørsinstallasjon 
ByTT FUNKSjON ETTER åRSTID
NIBE SPLIT kan brukes til både oppvarming 
og kjøling. Vannbåren varmedistribusjon fore-
går med radiatorer eller gulvvarmesystem, 
kjøling foregår med viftekonvektorer eller 
gulvvarmesystem.

Kompatibilitet
KOPLES ENKELT SaMMEN MED aNDRE 
ENERGIKILDER
Hvis du har behov for ytterligere én energi-
kilde, kan NIBE SPLIT koples til for eksempel 
solcellepanel eller eksisterende varmekjele.

Grønn energitilkopling
ENERGIEFFEKTIV OPPVaRMING OG KjøLING
Hvis du kompletterer energien fra en NIBE 
SPLIT varmepumpe med en alternativ energi-
kilde, som sol eller vind, får du et system med 
minimal miljøpåvirkning.
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hVa gir niBe™ split 
den høye ytelsen?

Nedenfor har vi fremhevet noen av de nøkkelfunksjonene som gir NIBE SPLIT så høy ytelse 
og virkningsgrad. Den arbeider med behovsstyrt drift og kombinerer teknisk avanserte 
komponenter med et avansert styresystem for å gi varme eller kjøling etter behov, med 
ønsket nivå, akkurat når det trengs. 

1 Turtallsstyrt Twin-Rotary-kompres-
sor
SMå TaP – VaRMEFORSyNINGEN TILPaS-
SES TIL BEHOVET
Kompressoren kan arbeide med 30 % til 
100 % av full kapasitet. Turtallsstyringen 
tilpasser automatisk turtallet til hushold-
ningens energibehov. Den er konstru-
ert for å fungere effektivt, selv ved lav 
utetemperatur, når huseierne har størst 
behov for varme. 

6 Lav startstrøm
FORHINDRER FORSTyRRELSER På aN-
DRE ELEKTRONISKE ENHETER
NIBE SPLIT har turtallsstyrt kompressor 
med lav startstrøm. Ettersom den starter 
langsomt og gradvis øker til nødvendig 
kapasitet, forårsaker ikke systemet 
forstyrrelser på andre elektroniske inn-
retninger i bygningen. 

2 Kompressorstyring
Høy VIRKNINGSGRaD VED LaV OMGI-
VELSESTEMPERaTUR
Kompressoren styres slik at den har høy 
virkningsgrad selv ved lave temperaturer. 

5 Fordamper med flenser
Høy yTELSE OG LaNG LEVETID
Flensene tar opp eller avgir energi fra og 
til den omgivende luften ved oppvarming 
og kjøling. Et polymerbelegg gir god be-
standighet, og den spesielle overflaten gir 
bedre varmeoverføring til og fra luften.

7 Vifte (motor og blad)
SPaRER ENERGI
Viften drives av en energigjerrig motor 
med variabel hastighet, slik at det bare 
er den nødvendige luftmengden som 
brukes. 
Bladene er spesielt konstruert for å flytte 
størst mulig luftmengde med lavest mu-
lig lydnivå. 

3 Ekspansjonsventil
BEDRE PRESISjON I KULDEMEDIEKRETSEN
Ekspansjonsventilen i NIBE SPLIT ble valgt 
på grunn av sin presisjon. Resultatet er 
høy virkningsgrad og nøyaktig kapasitets-
styring for både kjøling og varme. 

4 Dekselets overflatebelegg
PENT OG HOLDBaRT
Utedelen har to lag epoxylakk, noe som 
gir et varig og pent utseende.
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8 Betjeningspanel
ENKEL BETjENING
Det brukervennlige grensesnittet styrer både inne- og utedelen, 
slik at alle kan dra nytte av alle fordelene med NIBE SPLIT-syste-
met. Nemlig en installasjon med svært høy virkningsgrad, som 
tilpasser uteffekten til husholdningens varierende behov.

9 Sirkulasjonspumpe 
ENKELT SySTEM FOR OPPVaRMING VED BEHOV
Pumpen drives av en energigjerrig motor med variabelt turtall, slik 
at det bare er den nødvendige vannmengden som sirkuleres. 

10 Isoleringen
HOLDER IGjEN VaRMEN OG FORHINDRER DRyPPING
Energitap begrenses av et integrert, hermetisk tett isolasjonslag 
på komponentene. Dette laget forhindrer også kondensdannelse 
på ledninger og drypping i kjølemodus. Isolering av vanntanken 
reduserer varmetapene og gjør at du sparer penger.

11 Integrert varmeveksler 
VaRMTVaNN NåR DU TRENGER DET
Den rustfrie varmeveksleren er integrert i varmtvannstanken, og 
overflaten er behandlet for bedre varmeoverføring. Det gir større 
kapasitet og bedre pålitelighet. 

12 Styresystem 
TaR SEG aV ENERGIBRUKEN I BOLIGEN
Styresystemet registrerer bygningens egenskaper og tilpasser 
sine mange variabler. Det overvåker og styrer utedelens kompres-
sorturtall, vifteturtall og avriming. Resultatet blir en dynamisk, 
variabel temperatur og tilførsel av varme/kjøling.
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Vi er alle klar over at vi må redusere utslippene.  
Spørsmålet er bare hvordan.

”Grønn” tankegang var kanskje en luksusvare en gang i tiden, 
men nå er det en nødvendighet som ingen har råd til å ignorere.  
Reduksjon av CO2-utslipp blir i stadig større grad både et lovkrav og en 
miljønødvendighet. 

Over 70% av CO2-utslippene fra en gjennomsnittlig husholdning kom-
mer fra varme- og varmtvannssystemene. For å redusere dette tallet 
må vi begynne å innføre grønnere og mer langsiktig bærekraftig tek-
nologi over hele linjen. Kun på denne måten kan vi oppnå mer energi-
effektive hjem, slik at vi får en betydelig reduksjon av CO2-utslippene.

Samtidig stiger prisene på tradisjonelle energikilder, slik at stadig flere 
føler at de er nødt til å overveie alternative, mer effektive energikilder. 

nye tider KreVer nye metoder

Nå som markedet har begynt å etterspørre en løsning for å redusere utslip-
pene, kan byggmestere, arkitekter og huseiere ikke lenger ignorere behovet 
for å bruke alternativ teknologi som gir bedre utnyttelse av verdens energi-
ressurser.
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0%

å varme opp boligen med en varmepumpe er det 
alternativet som har vist seg å være best for miljøet. 

Det er flere grunner til det. 
En åpenbar faktor er at varmepumpen ikke bruker forbrenningspro-
sesser eller annen energi for å generere varme. Den bruker ganske 
enkelt den varmeenergien som befinner seg i luften, jorden eller van-
net, til å varme opp boligen din. Det gir mindre utslipp.

For det andre trekker den relativt lite energi sammenliknet med andre 
varmesystemer. Det skyldes at elektrisiteten ikke utgjør varmekilden, 
men bare er nødvendig for å drive pumpen og muliggjøre varmeutvin-
ningsprosessen. Den nøyaktige energibesparelsen varierer avhengig 
av hva du sammenlikner med, men den utgjør vanligvis mellom 60 
og 75 %. 

Et annet interessant aspekt er at varmepumper, i likhet med alle an-
dre produserte gjenstander, inneholder det vi kaller produktrelatert 
energi. Det er den energien som går med til å produsere produktet 
og transportere det fra produksjonsstedet til det stedet der det skal 
brukes. Ved å kontinuerlig forbedre sine prosesser jobber NIBE for å 
redusere mengden produktrelatert energi ved å produsere og trans-
portere sine produkter på en mest mulig miljøvennlig måte. 

Når varmepumpen fra NIBE er installert i boligen din, begynner den 
umiddelbart å betale ned på miljøgjelden gjennom lavere energifor-
bruk og -utslipp.

En fremtid uten karbondioksid.
Innsatsen for å redusere energiforbruket og den virkningen det har 
på miljøet, er avgjørende og blir stadig viktigere for oss alle. Hvorfor 
ikke ta et skritt nærmere en fremtid uten karbondioksidutslipp og drive 
varmepumpen din med en fornybar energikilde som vind, sol eller ti-
devann?

Klassifisert som fornybar energi
En del nasjonale og regionale myndigheter gir bidrag til huseiere som 
går over fra oppvarming basert på fossilt brensel til mer moderne, for-
nybare energikilder. Varmepumper er nå offisielt klassifisert som bi-
dragsberettiget innenfor disse rammene, og du får neppe en bedre 
anledning til å gå over til varmepumpebasert oppvarming.

Du finner mer informasjon på www.nibevillavarme.no

Begynn med en Varmepumpe!
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Et varmesystem for fremtiden
alle disse ulike tilkoplingsmulighetene betyr at husholdningens 
energibehov vil bli dekket også i fremtiden. For øyeblikket er det 
kanskje fordelaktig å bruke strøm som et supplement til varme-
pumpen, men hvis strømprisene blir høye, er det godt å vite at 
du kan bytte til f.eks. pelletsfyring uten at du trenger å bytte ut 
hovedvarmekilden - varmepumpen.

Grønnere!
Med tanke på den utbredte uroen for klimaendringer og den 
raske utviklingen av lovgivning når det gjelder tillatte CO2-ut-
slipp, er det godt å vite at varmepumpen enkelt kan koples til 
systemer for fornybar energi, som solcellepaneler. 

Velg denne løsningen i dag, så sitter du sikkert i mange år frem-
over. Og la oss ikke glemme at boligens salgsverdi øker hvis du 
har installert et moderne lavenergisystem for oppvarming.

hold alle muligheter åpne!

NIBE SPLIT varmepumpe gir deg også muligheten til å 
bruke andre energikilder hvis og når det er nødvendig. 
Enheten kan for eksempel koples sammen med opp-
varmingssystemer som er basert på ved, gass, olje, pellets, 
solcellepaneler, vindkraftverk og, selvfølgelig, elektrisitet.
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NIBE luft/vann-varmepumper er ideelle til hus av forskjellig størrelse, 
og det nøye utviklede styresystemet er utformet slik at det fungerer 
perfekt for å betjene tradisjonelle radiatorer, gulvvarmesystemer og 
husholdningens behov for varmtvann.

NIBE SPLIT reduserer oppvarmingskostnadene med opptil 65 %. 
Men mer enn noe annet er NIBE SPLIT en investering i fremtiden. 
Som huseier vil man være sikker på at den teknologien man kjøper 
i dag, vil være relevant og brukbar i flere år fremover. NIBE SPLIT er i 
aller høyeste grad konstruert med tanke på fremtiden.

NIBE SPLIT er ledende når det gjelder lavenergiytelse og vil føre til at 
boliger kan oppfylle krav når det gjelder energiforbruk og -utslipp i 
lang tid etter at den er installert.

en KassasuKsess  
i hagen 
- du sparer opptil 65 % hver måned
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EKSEMPEL 1
større Bolig?             
større Besparelser, iKKe større regninger. 
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Bakgrunnen
En familie på fire personer bor i et romslig hus på 170 kvadratmeter på landet. 
Huset har el-radiatorer og elektrisk varmtvannsbereder. Varmtvannsberederen 
må byttes, og en del av radiatorene er så gamle at de snart må byttes ut de også. 
Familiens energiforbruk er i gjennomsnitt 33 000 kWh, hvorav 27 000 kWh går 
til oppvarming. 

Kostnaden for dette energiforbruket er en stor belastning for familiens økonomi. 
Familien ønsker å redusere energikostnadene sine uten å gi avkall på komforten 
i det romslige hjemmet. Dessuten er det ingen fare for at rørene fryser, ettersom 
det ikke sirkulerer vann utenfor huset. De vil også gjøre et langsiktig og miljø-
vennlig valg.

Løsning
Først vurderer de et luft/luft-varmesystem, men bestemmer seg til slutt for 
en luft/vann-varmepumpe for samtidig å ivareta sitt behov for varmtvann.  
Luft/vann-varmepumpen kan redusere det totale energiforbruket ved å fordele 
varmen jevnere i hele huset samtidig som den sørger for varmtvann. 

Varmtvannsberederen fjernes. En NIBE SPLIT installeres, og det plasseres et par 
nye viftekonvektorer i huset for å gi jevn varmefordeling. Noen av de gamle el-
radiatorene står igjen for å fungere som tilleggsvarme ved eksepsjonelt kaldt vær, 
men de er stort sett avslått.

Resultat
Familiens oppvarmingsrelaterte energiforbruk reduseres fra 27 000 kWh til 
12 000 kWh. Med en NIBE SPLIT luft/vann-varmepumpe sparer de 15 000 kWh.

Med minst mulig inngrep for å installere den nye luft/vann-varmepumpen i huset 
har familien nå lavere energiregninger og gjør dessuten sitt for at Sverige skal 
klare miljømålene innen 2020.

De har ennå ikke testet kjølefunksjonen ettersom de ønsker å finne ut hvor mye 
installasjonen kan redusere energikostnadene på det meste. Men når sommeren 
kommer, kan de velge å kjøle ned huset uten at de behøver å gjøre ytterligere 
investeringer.

Effektiv varme, reduserte energikostnader og 
utslipp – og mulighet for kjøling om somme-
ren uten ekstra investering. 

- Besparele 15 000 Kwt

Kwt

før Etter
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EKSEMPEL 2
hVa Ville du gjort med alle pengene du sparer?
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Bakgrunnen
En familie på fire personer bor i et hus på 110 kvadratmeter, bygget i 1968, i en 
by. Huset varmes opp med vanlig el-kjele og vannradiatorer. Det eksisterende sys-
temet er mer enn 20 år gammelt. 

Familiens energiforbruk er i gjennomsnitt 25 000 kWh, hvorav 20 000 kWh går til 
oppvarming. Også dette relativt moderate strømforbruket er en belastning med 
dagens strømpriser, og kjelen trenger å byttes ut etter 20-25 års drift. Familien 
innser at de trenger å gjøre noe med de stigende strømkostnadene og det gamle 
utstyret. Samtidig vil de velge et miljøvennlig alternativ.

Løsning
Først vurderer de en bergvarmeløsning, men innser at initialinvesteringen er litt vel 
høy i forhold til de nåværende strømregningene, så tilbakebetalingstiden ville bli 
lang. En tradisjonell el-kjele vil være billigere i innkjøp, men strømregningene ville 
bli like høye som før. Familien forkaster olje- og gassfyrte kjeler, ettersom denne 
gamle teknikken ikke passer til deres preferanser - de ønsker en langsiktig og mil-
jømessig bærekraftig løsning.

Etter å ha studert alle tenkelige alternativer bestemmer familien seg for å instal-
lere en luft/vann-varmepumpe fra NIBE. De velger NIBE SPLIT, fordi den har en 
turtallsstyrt kompressor som tilpasser effekten til husets relativt lave behov. Den 
kompakte utedelen passer perfekt i den lille hagen, der plassen er verdifull.

Resultat
Familiens oppvarmingsbehov reduseres fra 20 000 kWh til 8400 kWh. Med en 
NIBE SPLIT luft/vann-varmepumpe sparer de 11 600 kWh. I tillegg til de økono-
miske fordelene genererer familien nå mindre utslipp og bidrar allerede til å opp-
fylle EUs energimål for 2020.

Hvis de bestemmer seg for å bruke luft/vann-varmepumpens kjølefunksjon, kom-
mer de ikke til å redusere strømkostnadene like mye, men energikostnadene kom-
mer likevel til å bli lavere enn de var med den gamle el-kjelen. Så hvis sommeren 
blir varm, kommer de kanskje likevel til å føle at de har råd til å installere noen flere 
viftekonvektorer for å kjøle ned huset.

Effektiv varme, reduserte energikostnader 
 og utslipp – og mulighet for kjøling om som-
meren. 
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DET KaN VIrKE SoM oM NIBES  
VarMEPuMPEr, SoM Tar VarME fra 
uTELufTEN ELLEr BaKKEN I NærHE-
TEN aV HuSET, TroSSEr NaTurENS 
LoVEr. 
MEN EgENTLIg Er DET MoTSaTT  
– DE gjør aT VI KaN LEVE I HarMoNI 
MED NaTurEN.



NIBE  SPL IT  29

niBe fra marKaryd
å leve i harmoni med naturen

Vi smålendinger har en lang og imponerende historie av smarte, 
pengebesparende, ressursgjerrige innovasjoner. Den enkle forklarin-
gen på dette er at Sverige historisk sett har vært et fattig jordbruks-
land. Et strengt vinterklima krevde nøye planlegging. I dag er Sverige 
et teknologisk avansert land med sterk økonomi, noe som gjør at 
dette ikke lenger er nødvendig. Denne måten å tenke på kommer 
imidlertid fremdeles til uttrykk i fantastiske, kostnadsbesparende 
innovasjoner. 

NIBE er et perfekt eksempel på det økonomiske, smålandske sin-
nelaget! Selskapet ble grunnlagt i 1952 av Nils Bernerup, etter en 
særdeles kald vinter. I løpet av de siste 60 årene har selskapet blitt 
Sveriges ledende leverandør av varmeprodukter, og det driver konti-
nuerlig utviklingen mot stadig mer effektive oppvarmingsløsninger. 

I begynnelsen produserte selskapet blant annet varmtvannsbere-
dere og trykkbeholdere. På 1970-tallet ble disse komplettert med 
el-kjeler. Senere kom varmepumper og mange andre oppvarmings-
produkter som tilfredsstiller behovene i det europeiske markedet. 

NIBE er i dag en ledende aktør innenfor oppvarmingsløsninger i hele 
Europa, noe som delvis skyldes at våre varmeprodukter er konstru-
ert for å tåle de aller kaldeste svenske nettene. Teorien er: Hvis de 
fungerer i Sverige, fungerer de overalt!
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tre forsKjellige Varmepumper fra niBe

Bergvarmepumper
Disse varmepumpene tar opp varme fra jorden, berggrunnen eller 
nærliggende vassdrag og er et utmerket alternativ for oppvarming 
av villaer, flerbolighus og andre større bygninger. Finnes med eller 
uten integrert varmtvannsbereder. 

Luft/vann-varmepumper
Disse pumpene tar opp varme fra uteluften. Til forskjell fra enklere 
luft/luft-varmepumper koples de til bygningens varmesystem og kan 
gi både varme og varmtvann. 

Avtrekksluftvarmepumper
Ideelle til boligoppvarming og varmtvann. avtrekksvarmepumper 
ventilerer bygningen og gjenvinner energien i den utgående varm-
luften og bruker den til å varme opp varmtvann eller sentralvarme-
systemer.

EU-direktiv 20/20/20
EUs direktiv 20/20/20 angir obligatoriske mål for EUs 27 medlems-
stater, nemlig at 20 % av den energien som forbrukes i år 2020, 
skal komme fra fornybare kilder. Ettersom NIBEs varmepumper nå 
er klassifisert som fornybare energikilder, hjelper du til med å oppnå 
dette ambisiøse målet ved å installere en varmepumpe. I mange til-
feller gir også lokale eller regionale myndigheter bidrag eller tilskudd 
til dem som velger å gå over fra eksisterende varmesystemer til for-
nybare energikilder som varmepumper.

avtrekksluftvarmepumper

Bergvarmepumper

Luft/vann-varmepumper
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niBe i europa

NIBE er en ledende aktør innen oppvarmingsløsnin-
ger i hele Europa. Vi har selskaper og distributører i 
flere land.

Hva mener vi med ”a new 
generation of heat pumps –  
designed for earth?”

Våre produkter er utviklet for å bruke jorden.
De primære energikildene for våre produkter er jorden, luften eller vannet – én 
eller flere av dem finnes naturlig over hele Moder jord – og er helt gratis.

Vår produkter kan brukes overalt i verden.

Fordi vi nå tilbyr systemer som både varmer og kjøler, kan en varmepumpe fra 
NIBE brukes hvor som helst, uansett hvor du bor.

Våre produkter er utviklet med jordens beste i tankene.

NIBEs produkter gir svært lav miljøpåvirkning sammenliknet med andre varme-
systemer på dagens marked. Som alle produserte varer har de selvfølgelig en 
viss påvirkning, men vi jobber kontinuerlig for å redusere den og for å betale 
tilbake miljøgjelden gjennom reduserte utslipp.
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NIBE – VILLaVäRME

FEKjaN 15 F

1394 NESBRU

Tel. +47 22906602

www.nibevillavarme.no

Denne brosjyren er en publikasjon fra NIBE. alle produktillustrasjoner, 
fakta og data er basert på aktuell informasjon ved tidspunktet for god-
kjennelse av publikasjonen. NIBE tar forbehold om eventuelle fakta- eller 
trykkfeil i denne brosjyren.  
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