
NIBE Luft/vann-varmepumper
Hent gratis energi fra uteluften
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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. Enkelte luft/vann-varmepumper kan brukes som luftkondisjoneringsaggregat for 
å kjøle ned huset om sommeren.

Fantastisk, men sant. Vi vet, fordi vi allerede har brukt varmepumpeteknologien i Sverige 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 FRA NIBE?
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Du sparer penger
Med en luft/vann-varmepumpe blir det mye billigere å varme opp 
boligen og varmtvannet. Du kan redusere oppvarmingskostnadene 
med opptil 65 %, selv om det nøyaktige tallet påvirkes av flere fak-
torer, som hvor du bor, boligarealet, og om systemet i tillegg brukes 
til kjøling. 

Den initiale investeringen er relativt liten, ettersom luft/vann-varme-
pumper, til forskjell fra bergvarmepumper, verken krever borehull el-
ler slynger i bakken. Og fordi NIBEs varmepumper har uvanlig høy 
effektfaktor, vil investeringen raskt betale seg selv. Med de stadig 
stigende energiprisene lover vi at du ikke kommer til å angre. Faktum 
er at du vil kunne glede deg over besparelsene allerede fra den første 
måneden.

Reduser CO2-utslippene
En annen svært god grunn til å velge en NIBE luft/vann-varme-
pumpe er at den har svært lav miljøpåvirkning. Ved å installere en 
luft/vann-varmepumpe fra NIBE kan du faktisk halvere boligens 
CO2-utslipp. Dette skyldes fortrinnsvis at varmepumpen arbeider 
helt uten forbrenningsprosesser – den varmer opp boligen og 
varmtvannet ved å nyttiggjøre den energien som finnes naturlig 
i uteluften.

Det gir mye lavere CO2-utslipp en noe annet tradisjonelt brensel-
basert oppvarmingssystem og er årsaken til at NIBEs luft/vann- 
varmepumper er klassifisert som fornybare energikilder.

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

Hvordan klarer NIBEs luft/vann-varmepumper sammen-
likningen med tradisjonelle varmekjeler?

Enkelt fortalt gir de tre ganger høyere energiutbytte. Med konven-
sjonelle olje- eller gasskjeler får man ut mindre enn 1 kWh varme-
energi for hver kWh tilført energi. Med en luft/vann-varmepumpe 
fra NIBE får man ut gjennomsnittlig 3 kWh varmeenergi for hver 
kWh tilført el-energi. Konklusjonen er klar – en varmepumpe er den 
absolutt beste måten å oppnå lave kostnader for oppvarming og 
varmtvann på.

Tenk på

I Europa blir det bygget cirka en million nye hus hvert år. Hvis det 
hadde blitt installert varmepumper i alle disse husene, ville vi slup-
pet ut 3 600 000 tonn mindre CO2 per år. Det tilsvarer ca én million 
biler! 
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Hvordan får man varme 
fra kald luft?

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

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

1. Varme fra uteluften trekkes inn av viften. Kuldemediet i fordamperen 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.

Varmepumpeteknikken bygger faktisk på et svært 
enkelt, velkjent prinsipp. Varmepumper funge-
rer på samme måte som vanlige kjøleskap, bare 
omvendt.
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– NIBE luft/vann-varmepumper er enkle å  
installere, bruke og vedlikeholde. 

– De kan installeres ved praktisk talt alle typer 
grunnforhold. 

– De kan kombineres med flere ulike energi-
kilder avhengig av tilgjengelighet og pris.

– De er ideelle for gulvvarme og radiatorer, og 
enkelte modeller har i tillegg kjølefunksjon.

– De trenger ikke naturgasstilførsel, ventilasjon 
eller skorstein.

– NIBE luft/vann-varmepumper gir ren og diskré 
oppvarming. 

– De er konstruert for å vare lenge, slik at du 
kan slappe av og nyte godt av kostnads- 
effektiv, problemfri oppvarming i mange år.

flere gode grunner til å installere 
en luft/vann-varmepumpe fra niBe.
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presentasJon av  
niBe luft/vann-varmepumper

På de følgende sidene presenterer vi tre alternative luft/vann- 
varmepumpesystemer: NIBE SPLIT, NIBE F2026 og NIBE F2300. Når 
du velger varmepumpe, er det flere faktorer som må vurderes. Be-
slutningen påvirkes av boligens størrelse, eksisterende varmesystem, 
boligens energibehov og det lokale klimaet. Be din lokale NIBE-instal-
latør om å foreta en energiberegning og kontrollere det eksisterende 
varmesystemet ditt.
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NIBE™ SPLIT 
Plug-and-play-system

NIBE SPLIT luft/vann-varmepumpe for boliger

•  Optimal årsvarmefaktor på grunn av en inverterstyrt kompres-
sor som opererer ved temperaturer mellom 42 °C og –20 °C.

•  For varmesystemer opp til 55 °C og kjøling ned til +7 °C 
(pakke 1 og 2).

•  Problemfri tilkobling til eksisterende gass-, olje- eller vedfyrt 
kjele.

•  Kan kobles sammen med solpanelløsning.

•  Innedel med varmtvannsbereder eller en kombinasjon av 
separat innedel og separat tank.

•  Kuldemedierør mellom innedel og utedel.

•  Innebygd, aktiv kjølefunksjon.

NIBE SPLIT er et varme- og kjølesystem av typen plug-and-play, 
som egner seg for nybygg og rehabilitering. Ved hjelp av NIBE-
teknologi kombineres en utedel og innedel av høy kvalitet til et 
unikt, effektivt og miljøvennlig system for produksjon av varme, 
varmtvann og kjøling. Det er lett å installere og bruke, og det 
har en diskret, tidløs design.

NIBE SPLIT er utviklet for å levere optimal ytelse hele året, og det 
er et av de mest effektive varmesystemer på markedet i dag.

Kjøling på varme dager
Boliger med vannbaserte radiatorer eller gulvvarme kan ytterli-
gere forbedres med en kjølefunksjonen basert på viftekonvek-
torer. Til forskjell fra et vanlig kjølesystem som styres av signaler 
fra en termostat, kjøler NIBE SPLIT boligen basert på boligens 
behov, fordeler luften jevnt og opprettholder en komfortabel 
temperatur i hele boligen.

Pakke 
nr.

Innedel
Utedel

Alt-i-ett-skap Separat innedel og separat tank

1 ACVM 270 AMS 10–8 kW

2 AVCM 270 AMS 10–12 kW

3 HBS 12 + HEV500 AMS 10–12kW

4 HBS 16 + HEV300 AMS 10–16 kW

5 HBS 16 + HEV500 AMS 10–16 kW

6 HBS 16 + HE30 AMS 10–16 kW

NIBE Split – seks systemkombinasjoner
Pakke nr.Varmtvannsbe-

hov bolig

Oppvarmingsbe-
hov bolig (kW)

høyt

normalt
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NIBE SPLIT  
Varmesystem opp til 55 ℃

Kjølesystem min. tilførselstemperatur (pakke 1 og 2) 7 °C

Kjølesystem min. tilførselstemperatur (pakke 3 og 6) 18 °C

Arbeidsområde ved oppvarming, utetemperatur -20 °C til +43 °C

Arbeidsområde ved kjøling, utetemperatur +15 °C til +43 °C

Driftsspenning 230 V~ 1-fase 
 400 V~ 3-fase 
 3 x 230 V~ 3-fase

Innedel NIBE  ACVM 270 HBS 12 HBS 16

Volum, totalt, liter 270 – –

Høyde, mm 1850 1040 1150

Nødvendig takhøyde, mm 2000 1300 1300

Bredde, mm 600 600 600

Dybde, mm 660 375 375

Vekt, kg 140 64.5 68.5

Montering gulv vegg  vegg

El-kolbe, kW Maks. 9 – –

Driftsspenning 230 V~ 1-fase  230 V~ 1-fase 230 V~ 1-fase 
 400 V~ 3-fase 400 V~ 3-fase 400 V~ 3-fase 
 3 x 230 V~ 3-fase

Ekstern varmtvannstank NIBE  HEV 500 HEV 300 HE 30

Volum, totalt, liter 500 300 –

Høyde, mm 1740 1900 385

Nødvendig takhøyde, mm 1900 2080 –

Bredde, mm 760 600 596

Dybde, mm 876 600 365

Vekt, kg 130 95 24

El-kolbe, kW Maks. 9 Maks. 9 Maks. 9

Utedel NIBE AMS 10-8 10-12 10-16

Oppvarmingsbehov bolig, kW* 3 – 9 5 – 11 7 – 13

Kompressor   Dobbel rullestempel 

Høyde, mm 595 845 1300

Bredde, mm 780 970 970

Dybde, mm 340 370 370

Vekt, kg 60 74 105

Levert kompressorytelse 
EN14511 7/45 varme, kW 3.0 – 8.0 3.5 – 12.0 4.0 – 16.0

Levert kompressorytelse 
EN14511 35/18 kjøling, kW 2.7 – 10.7 3.3 – 12.0 5.0 – 16.0

Innebygd løsning for kondensvann

Maksimal avstand mellom innedel og 
utedel, kulemedierør, m 30 30 30

* Kaldeste dag over –20 °C

Tekniske data NIBE Split

N IBE  LUFT /VANN 11
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1 Turtallsstyrt dobbel  
rullestempel-kompressor
SMå TAP - 
VArMEFOrSyNINGEN TILPASSES TIL 
BEHOVET
Kompressoren kan arbeide med 30 % til 
100 % av full kapasitet. Turtallsstyringen 
tilpasser automatisk turtallet til hushold-
ningens energibehov. Den er konstruert for 
å fungere effektivt, selv ved lav utetem-
peratur, når huset har størst behov for 
varme. 

2 Kompressorstyring
Høy EFFEKTFAKTOr VED LAV  OMGI-
VELSESTEMPErATUr
Kompressoren styres slik at den har høy 
effektfaktor selv ved lav utetemperatur.

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.

5 Fordamper med finner
Høy yTELSE OG LANG LEVETID
Fordamperen tar opp eller avgir energi 
fra og til den omgivende luften ved 
oppvarming og kjøling. Et polymerbelegg 
gir god bestandighet, og den spesielle 
overflaten gir bedre varmeoverføring til 
og fra luften.

6 Lav startstrøm
FOrHINDrEr FOrSTyrrELSEr På ANDrE 
ELEKTrONISKE ENHETEr
NIBE SPLIT har turtallsstyrt kompressor med 
lav startstrøm. Ettersom den starter langsomt 
og gradvis øker til nødvendig kapasitet, forår-
saker ikke systemet forstyrrelser på andre 
elektroniske innretninger i bygningen. 

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 mulig lydnivå. 

niBe™ split

Fungerer effektivt når det er som kaldest ...
Mange varmepumper slutter å fungere når man trenger dem 
mest, men NIBE SPLIT har et uvanlig bredt driftsområde. Den kan 
levere varmtvann til oppvarming opptil 58 °C (65 °C med el-pa-
tron) og arbeider uten problemer selv når utetemperaturen faller 
til -20 °C. I de tilfellene hvor varmepumpen ikke kan levere nok 
varme til å dekke husholdningens varmebehov, aktiverer styreen-
heten den integrerte el-patronen eller en kompletterende varme-
kilde, som solenergi, gass eller ved. 

... og når det er som varmest
Den som har en NIBE SPLIT varmepumpe, kan også velge å bruke 
den til kjøling når det blir for varmt. I boliger med radiatorer eller 
gulvvarme gjøres dette ved at man installerer viftekonvektorer. Til 
forskjell fra tradisjonelle kjølesystemer som reguleres av termostat-
signaler, gir NIBE SPLIT kjøling som er basert på husholdningens 
behov, og gir en jevn, behagelig temperatur i boligen.

Nedenfor har vi fremhevet noen av de nøkkelfunksjonene som gir 
NIBE SPLIT så høy ytelse og effektfaktor. 

NIBE SPLIT er en driftsklar ”Plug and Play”-enhet til varme, varmtvann eller kjøling.  
Systemet er enkelt å installere og bruke og har diskré, tidløs design.

Utedel NIBE AMS 10-12
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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-systemet. Nem-
lig en installasjon med svært høy effektfaktor, 
som tilpasser uteffekten til husholdningens 
varierende behov.

9 Sirkulasjonspumpe 
ENKELT SySTEM FOr OPPVArMING VED 
BEHOV
Pumpen drives av en lavenergi DC-motor med 
variabelt turtall, slik at det bare er den nød-
vendige vannmengden som sirkuleres. 

10 Isoleringen
HOLDEr IGjEN VArMEN OG FOrHINDrEr 
DryPPING
Energitap begrenses av et tett isolasjonslag på 
komponentene. Dette laget forhindrer også 
kondensdannelse på ledninger og drypping 
i kjølemodus. Isolering av varmtvannstanken 
reduserer varmetapene og gjør at du sparer 
penger.

11 Integrert varmeveksler 
VArMTVANN Når DU TrENGEr DET
Varmeveksleren er integrert i innedelen, 
den er korrosjonsresistent, og overflaten er 
behandlet for bedre varmeoverføring. Det gir 
større kapasitet og bedre pålitelighet. 

12 Styresystem 
TAr SEG AV ENErGIBrUKEN I BOLIGEN
Styresystemet registrerer husets behov og 
tilpasser seg etter det. Det overvåker og styrer 
utedelens kompressorturtall, vifteturtall og 
avriming. resultatet blir en dynamisk, variabel 
temperatur og tilførsel av varme/kjøling.

Utedel NIBE AMS 10-12

Innedel NIBE ACVM 270



komplett split-program for Boliger  
niBe™ split luft/vann-varmepumpe

•  Enkel installasjon. Det er bare å koble utedelen til innedelen(e) og 
varmesystemet ditt, og starte det opp. Utedelen tilføres spenning 
fra innedelen. Styreenhetens display er på ditt eget språk.

•  Varmtvannsoppvarmingen kan stå for så mye som 50 % av strøm-
forbruket, spesielt i nybygde eiendommer. Vi har testet COP for 
varmtvann i henhold til EN 255-3 for alle våre kombinasjoner, og 
garanterer en COP på >3. Det betyr at sammenlignet med en elek-
trisk varmtvannsbereder, får du tre ganger så mye energi for det 
samme strømforbruket.

•  Best i klassen-energibesparelser takket være et bredt driftstempera-
tur-område og hastighetsregulert kompressor. Turledningstempera-
turen fra kompressoren er for eksempel 58 °C ved en utetempera-
tur på -20 °C.

•  Problemfri installasjon, spesielt med alt-i-ett-skapet ACVM 270.

•  En lastbegrenser styrer strømmen varmepumpen trenger (3 x 400 
V), noe som garanterer at varmepumpen ikke forbruker mer enn 
sikringene tåler.

•  Klargjort for å kunne støtte to separate varmesystemer med for-
skjellige varmebehov, for eksempel radiatorer og gulvvarme.

•  Gulvkjøling fås for den største utedelen. Viftekonvektorkjøling er 
også mulig for alt-i-ett-innedelen og de to mindre utedelene.

•  Hvis du vil bruke systemet sammen med en gasskjele eller eksiste-
rende oljekjele i stedet for den innebygde el-kolben, kobler du rett 
og slett den eksterne enheten til innedelen. Det er ikke nødvendig 
med en ekstra tank. Styreenheten konfigureres for å styre din ek-
sterne enhet.

•  NIBE solpanelløsninger er tilgjengelig.

•  Et komplett tilbehørsutvalg og hydraulisk utstyr for komplettering 
av installasjonen er også tilgjengelig. Besøk vårt nettsted på www.
nibevarmepumper.no

•  Programvare for energisparing og -styring sikrer korrekt oppsett 
for den aktuelle bygningen og det aktuelle klimaet. Be din NIBE-
forhandler om mer informasjon.

N IBE  LUFT /VANN 14



Plug-and-play-varmesystem for 
store boliger med normalt behov 
for varmt tappevann.

Plug-and-play-varmesystem for små 
boliger med normalt behov for varmt 
tappevann.

Plug-and-play-varmesystem for boli-
ger av gjennomsnittlig størrelse med 
normalt behov for varmt tappevann.

Plug-and-play-varmesystem for boliger 
av gjennomsnittlig størrelse med stort 
behov for varmt tappevann.

Oppvarmingsbehov bolig 7–13 kW.

NIBE SPLIT – pakke 1

AMS 10–8 kW + ACVM 270

NIBE SPLIT – pakke 2

AMS 10–12 kW + ACVM 270

NIBE SPLIT – pakke 3

AMS10-12 kW + HBS-12 kW + 

HEV 500 

NIBE SPLIT – pakke 4

AMS10–16 kW + HBS-16 kW + 

HEV 300

Plug-and-play-varmesystem for 
store boliger med behov for varmt 
tappevann.

NIBE SPLIT – pakke 5

AMS10–16 kW + HBS-16 kW + 

HEV 500

Plug-and-play-varmesystem for store 
bygninger uten behov for varmt tap-
pevann.

NIBE SPLIT – pakke 6

AMS10–16 kW + HBS-16 kW + HE 30

Oppvarmingsbehov bolig 3–9 kW.

Oppvarmingsbehov bolig 5–11 kW.

Oppvarmingsbehov bolig 5–11 kW.

Oppvarmingsbehov bolig 7–13 kW.

Oppvarmingsbehov bolig 7–13 kW.

Pakke nr.
Innedel

Utedel
Alt-i-ett-skap Separat innedel og separat tank

1 ACVM 270 AMS 10-8 kW

2 AVCM 270 AMS 10-12 kW

3 HBS 12 + HEV500 AMS 10–12kW

4 HBS 16 + HEV300 AMS 10–16 kW

5 HBS 16 + HEV500 AMS 10–16 kW

6 HBS 16 + HE30 AMS 10–16 kW

NIBE Split – seks systemkombinasjoner
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House heating 
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Pakke nr.Varmtvannsbe-
hov bolig

Oppvarmingsbe-
hov bolig (kW)

høyt

normalt

Kaldeste dag over –20 °C
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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, varmtvann og kjøling.

Innedel
ENKEL, NETT INNEDEL
NIBE har benyttet seg av avansert teknikk for 
å skape en komplett systemkonstruksjon. Den 
nette innedelen trenger ikke mer plass enn 60 x 
66 x 180 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. 

Utedelen
KOMPAKT MED LITE PLASSBEHOV
Utedelen er blant de minste på markedet og har 
en tiltalende, tidløs design.

Kuldemedium i rørene
INGEN FArE FOr FrySING 
Uteledningene fryser ikke til ved lav utendørs-
temperatur fordi de er fylt med kuldemedium 
istedenfor vann.

Fleksibel plassering
VELG EN DISKré PLASSErING
Utedelen kan plasseres hvor som helst med 
opptil 30 meters kuldemedierørlengde fra inne-
delen, slik at du fritt kan velge den best egnede 
plasseringen. 

Utedelen er forhåndsfylt med  
kuldemedium
ENKEL INSTALLASjON OG MILjøVENNLIG
Utedelen er forhåndsfylt med kuldemedium til
hele systemet. Kuldemediet har lav miljø-
påvirkning og skader ikke ozonlaget.

Plassering av varmepumpe
DET FINNES FLErE INSTALLASjONSMULIGHETEr
Velg mellom veggmontering eller frittstående 
på bakken.
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Fleksibel innendørsinstallasjon 
ByTT FUNKSjON ETTEr årSTID
NIBE SPLIT kan brukes til både varme og kjøling. 
Vannbåren varmedistribusjon skjer med radia-
torer eller gulvvarmesystemer. Kjøling skjer med 
separate viftekonvektorer.

Kompatibilitet
KOPLES ENKELT SAMMEN MED ANDrE  
ENErGIKILDEr
Hvis du vil bruke ytterligere én energikilde, kan 
NIBE SPLIT kobles til for eksempel solpanel eller 
eksisterende varmekjele. 

Grønn energitilkobling
UTSLIPPSFrI VArME OG KjøLING
Hvis du kompletterer energien fra NIBE SPLIT 
varmepumpe med en alternativ energikilde, 
som solenergi, får du et system som er nesten 
utslippsfritt.
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rEFErANSEHUS MED NIBE SPLIT
gassregningen forsvant i svedala

FAKTA
Navn Bert åkerberg

Sted Svedala

Hus  Enebolig, 1-plan, 140 kvm + 40 kvm garasje

Oppvarming NIBE SPLIT, innedelen plassert i garasje.
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Enebolig oppvarmet med NIBE SPLIT luft/vann-varmepumpe
(Husholdningsstrøm på ca. 5 000 kWh/år kommer i tillegg)

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

Nåværende totalbehov olje (m3/år) 1,5 2 2,5 3 3,5

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

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

*De angitte verdiene er omtrentlige verdier. Rådfør deg alltid med en installatør for korrekt dimensjonering. 

BESPArELSESTABELL MED NIBE SPLIT

Bert åkeberg er en av mange som koblet seg til naturgassnettet 
som ble bygd ut i Skåne på 80-tallet. Gass ble på den tiden an-
sett som ren energi sammenlignet med konkurrenten olje, og var 
i tillegg betydelig rimeligere. Nå er det nye tider.

«Gasskjelen vår hadde sett sine bedre dager» forteller Bert som 
til daglig jobber som brannmester i Svedala. «Og med dagens 
priser på gass virket det ikke fornuftig å sette inn ny kjele selv 
om de har blitt mer effektive. Dessuten er man bundet opp mot 
en gassleverandør og det er ikke nødvendigvis gunstig. jeg fant 
raskt ut at varmepumpe var et godt alternativ». Bert var ikke 
særlig lysten på å grave eller borre etter bergvarme i hagen så 
en luft/vann-varmepumpe virket som en god løsning. «Vi hadde 
jo allerede det vannbårne systemet på plass og det ønsket vi å 
benytte». 

Etter å ha sondert markedet landet Bert på et litt annerledes 
produkt; NIBE SPLIT. «NIBE SPLIT er jo perfekt i Skåne og an-
dre deler av landet der klimaet er relativt mildt» forklarer Thor  
Gustavsson fra rörman som installerte varmepumpen. 

«Den har ikke like stor kapasitet som for eksempel en NIBE F2026 
monoblokk, men effektfaktoren er veldig høy. Hemmeligheten 
ligger i at NIBE SPLIT benytter trinnløs kompressor som gir langt 
bedre effekt enn av/på-kompressorer. Berts godt isolerte hus på 
omkring 140 m2 pluss 40 m2 integrert garasje er perfekt for en 
NIBE SPLIT. Begrensningen i en NIBE SPLIT er at den har tilleggs-
varme i form av en el-patron på kun 9 kW. Denne skal dekke 
varmebehovet når utetemperaturen synker under -20 grader og 
varmepumpen ikke strekker til. Hvis 9 kW er nok til å dekke var-
mebehovet ved så lave temperaturer er NIBE SPLIT et økonomisk 
gunstig alternativ.  

Sammenlignet med tradisjonell oppvarming som gass og el, er 
besparelser opp mot 70 % normalt med en NIBE SPLIT. Gert  
mener deres besparelse er enda høyere. «Den ekstra kostnaden 
til gass som lå på 15-18 000,- i året er fjernet og vi kan knapt se 
endringer på strømregningen». 

Bert Åkeberg i Svedala, Sverige byttet ut 

gasskjelen med en NIBE SPLIT og kuttet  
oppvarmingskostnadene med mer enn 70 %. ”
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niBe™ f2026 og f2300

NIBE F2026 er en luft/vann varmepumpe med høy  
effektfaktor, som passer til en normalt stor enebolig. 
NIBE F2300 passer til større eneboliger og boligkompleks. 
Begge er laget for å kobles til vannbårne varmesystemer.
Vi velger her å fokusere på vår NIBE F2026. Mer info om 
begge produktene finnes på www.nibevarmepumper.no

Den effektive scrollkompressoren, som arbeider ned til -20 °C, gjør at NIBE F2026 
er spesielt godt egnet for litt strengere klima. Den bruker uteluften som sin pri-
mære energikilde, noe som gjør at det ikke er behov for verken borehull eller 
slynger i bakken.

NIBE F2026 kan koples til flere forskjellige innemoduler som gir  
varme til tappevann og holder boligen behagelig varm, samtidig som både ut-
slipp og kostnader reduseres med opptil 65 %. Hvis du har et basseng, kan du 
bruke NIBE F2026 til å varme det opp i sommermånedene når ikke hele varme-
pumpens kapasitet brukes til å varme opp boligen og varmtvannet.

1 Stillegående
LAVT LyDNIVå
Komponentene er valgt ut for å dempe lyden, 
noe som fører til lavt lydnivå.
2 Overvåkings- og sikkerhetssystemer
DrIFTSSIKKErHET I HELE VArMEPUMPENS LEVE-
TID
Hvis det oppstår en situasjon som kan skade 
maskinen, stopper overvåkingssystemet auto-
matisk varmepumpen. Avhengig av hvor alvorlig 
problemet er, kan varmepumpen starte opp igjen 
automatisk.

3 Integrert intelligent styring 
FOr OPTIMAL STyrING AV VArME-PUMPEN
Styreenheten stilles inn under installasjon el-
ler service og håndterer automatisk alle var-
mepumpens funksjoner – avriming, stopp ved 
maksimums-/minimums temperatur, tilkop-
ling av kompressorvarmer etc. Dessuten er det  
mulig å lese av antall starter samt driftstid. 

4 Automatisk 2-trinns kapasitetsregulering 
av viften 
øKONOMISK DrIFT
Viften går med høyere turtall om vinteren når 
energibehovet er større, og med lavere turtall om 
høsten og våren når energi-behovet er lavere – 
noe som også gir fordelen med enda lavere lyd-
nivå.

5 Slitesterke materialer 
KONSTrUErT FOr å TåLE ALL SLAGS Vær
Materialene i varmepumpen NIBE F2026 er spesi-
elt robuste, så varmepumpen kommer til å holde 
lenge, selv under krevende værforhold. For ek-
sempel er fordamperen beskyttet mot rust med 
to korrosjons-beskyttelseslag.

6 Diskré design 
PASSEr INN I HAGEN
Det nøytrale utseendet gjør at NIBE 2026 ikke til-
trekker seg oppmerksomhet i hagen, men smelter 
diskré inn i omgivelsene.

7 Integrert tilpasningsmulighet 
ULIKE MULIGE INNEENHETEr
For å komplettere varmesystemet tilbyr NIBE fle-
re ferdige kombinasjoner med innemoduler som 
er konstruert for å fungere optimalt sammen 
med NIBE F2026. En NIBE-installatør kan hjelpe 
deg med å velge den beste kombinasjonen for  
akkurat din husholdning.
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Hvorfor er niBe™ f2026 så allsidig og 
Har så Høy effektfaktor? 

8 Scrollkompressor
FOr UAVBrUTT DrIFT SELV I DE KALDESTE  
KLIMAEr
Luft/vann-varmepumpen NIBE F2026 har en 
scrollkompressor med høy effektfaktor, noe som 
tillater drift selv når temperaturen kryper ned til 
-20 °C.

9 Avansert avriming
MEr øKONOMISK DrIFT
En avansert avrimingsfunksjon holder
fordamperen fri for is i all slags vær. Det
gir lengre total driftstid og reduserer dermed
mengden energi som må hentes fra andre,
dyrere varmekilder.

10 Integrert intelligent styring 
KOMPLETT ENHET rEDUSErEr BEHOVET FOr 
TILBEHør
Det integrerte styresystemet i NIBE F2026 gjør 
at varmepumpen kan fungere frittstående og gi 
energi til flere ulike typer utstyr. I de fleste tilfel-
ler kan den gjøre dette uten ytterligere intelligent 
tilbehør.

11 Innebygget dryppanne
SIKKEr DrIFT
Den innebygde dryppannen i NIBE F2026 leder 
kondensvann (som dannes i visse situasjoner) 
uten at det oppstår driftsproblemer.
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NIBE™ F2026 
Fleksibelt monoblokksystem

NIBE F2026 luft/vann-varmepumpe for 
boliger

•  Effektiv kompressor (for varmesystemer opp til 55 °C) som 
opererer ved temperaturer helt ned til –20 °C.

•  Svært stillegående.

•  Robust dryppanneløsning klargjort for tilkobling og bortled-
ning av kondensvann.

•  Effekt:  6 kW, 8 kW og 10 kW

Fleksible systemløsninger
F2026-serien består av flere systeminstallasjoner som egner seg 
til nybygg og rehabilitering. 

Nybygg
NIBE F2026 og VVM 300 gir til sammen en komplett varme- og 
varmtvannsløsning for boliger.

Oppgradering av varmesystem
NIBE F2026 kan brukes sammen med så å si alle eksisterende 
varmesystemer, inkludert elektrisk-, olje- eller gassfyrte kjeler. 

NIBE SMO 05 (enkel ekstern styringsmodul) eller NIBE SMO 
10 (avansert ekstern styringsmodul) gir et komplett system i 
kombinasjon med F2026 luft/vann-varmepumpe og tilbehør 
(varmtvannstanker).

Et bredt utvalg av tilbehør (side 24) utvider antallet anbefalte 
kombinasjoner. Tilbehøret er designet for å optimere effekt-
faktoren til våre luft/vann-varmepumper og sikre maksimale 
besparelser. 

Faktorer som boligstørrelse, hvor du bor og hvilke varmtvanns-
behov du har, avgjør hvilket system som er best egnet for din 
bolig.
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Utendørstemperatur (°C)

Fleksible systemløsninger

Utedel

Innedel

Energibackup

Alt-i-ett Separat sty-
reenhet

Varmtvann 
bolig

NIBE F2026 NIBE VVM 500

NIBE F2026  NIBE VVM 300

NIBE F2026 NIBE SMO 05 VPA, VPB, VPAS NIBE ELK, gass

NIBE F2026 NIBE SMO 10 VPA, VPB, VPAS
NIBE ELK, gass, 

olje, tre

NIBE F2026 Frittstående

Du finner oversikt over tilkoblingsmuligheter på www.nibe.eu/air-water/docking
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Maks temperatur turledning 58 °C
Arbeidsområde, utetemperatur: -20 till 35 °C 
Høyde (uten føtter)  1045 mm
Høyde (med føtter)   1095 mm
Bredde  1200 mm
Dybde   500 mm
Vekt  6 kW: 120 kg
 8 kW: 126 kg
 10 kW:132 kg

Avgitt effekt* 
NIBE F2026-6  6,5 kW
NIBE F2026-8  8,4 kW
NIBE F2026-10  10,3 kW

Driftsspenning  400 V~ 3-fase

* 7 °C utetemperatur/45 °C turledning.

Tekniske data NIBE F2026



D
el

iv
er

ed
 h

ea
tin

g 
po

w
er

 (k
W

)

Outdoor temperature (°C)

5

10

15

-20 -15 -5-25 -10 0 5 1510 20

20

25

30

F2300-20

F2300-14

Fleksible systemløsninger

Utedel

Innedel

Energibackup

Alt-i-ett Separat 
innedel

Varmtvann 
bolig

NIBE F2300 NIBE VVM 500

NIBE F2300 NIBE SMO 05 NIBE VPB/VPA NIBE ELK, gass

NIBE F2300 NIBE SMO 10 NIBE VPB/VPA NIBE ELK, gass, olje, tre

NIBE F2300 Frittstående

Du finner oversikt over tilkoblingsmuligheter på www.nibe.eu/air-water/docking

NIBE F2300 luft/vann-varmepumpe for kommersielle 
bygninger og store boliger

NIBE F2300 er en ny luft/vann-uteenhet som egner seg spesielt 
godt for større boliger/bygninger. Det er lagt ned mye arbeid i å 
utvikle gode systemkombinasjoner.

•  Forbedret effektfaktor, COP-nivåer blant de beste på marke-
det. Testet av uavhengig testlaboratorium og kvalitetsgodkjent 
for EHPA-merking. 

•  Svært effektiv høy temperatur-kompressor for varmesystemer 
opp til 65 °C. 

•  Robust dryppanneløsning klargjort for tilkobling og bortled-
ning av kondensvann.

•  Svært stillegående.

•  Høy turledningstemperatur på 63 °C, selv ved omgivelsestem-
peratur på –25 °C.

•  Effekt: 14 kW og 20 kW.

Fleksible systemløsninger
Oppgradering av varmesystem
NIBE F2300 kan brukes sammen med så å si alle eksisterende 
varmesystemer, inkludert olje-, gass- og trefyrte kjeler. 

Nybygg 
Et komplett system med styreenhet, separate tanker og varme-
pumpe, nøye utvalgt for å sikre optimal ytelse.

NIBE SMO 05 enkel eller NIBE SMO 10 avansert ekstern styrings-
modul danner sammen med F2300 og tilbehør som varmtvanns-
tanker, et komplett system.

NIBEs utvalg av tilbehør (side 24) er designet for å maksimere 
systemeffekten og gi størst mulige besparelser. 

Faktorer som boligstørrelse, hvor du bor og hvilke varmtvannsbe-
hov du har, avgjør hvilket system som er best egnet for din bolig.

NIBE™ F2300
Fleksibelt monoblokksystem
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Tekniske data NIBE F2300

Maks temperatur turledning 65 °C
Arbeidsområde, utetemperatur: -25 til 40 °C 
Høyde (med føtter)   1385 mm
Bredde  1455 mm
Dybde   620 mm
Vekt  14 kW: 225 kg
 20 kW: 230 kg

Avgitt effekt* 
NIBE F2300-14  14 kW
NIBE F2300-20  18 kW

Driftsspenning 400 V~ 3-fase

* 7 °C utetemperatur/45 °C turledning.



Tillater bruk av stor kompressor og tilkopling 
til annen varmekilde som solenergi.

NIBE F2026/F2300 luft/vann-varmepumpe 10 til 20 
kW + NIBE VVM 500 innemodul

NIBE F2026/F2300 luft/vann-varmepumpe sammen med inne-
modulen NIBE VVM 500 er enkel å installere og danner en 
komplett enhet for varme og varmtvann. Innemodulen og NIBE 
F2026/F2300 er konstruert sammen for å oppnå optimal ytelse 
og en størst mulig energibesparelse. 

NIBE VVM 500 er en fleksibel innemodul beregnet på eneboli-
ger og mindre kommersielle bygg og danner sammen med luft/
vann-utemodulen F2026/F2300 et komplett system som dekker 
bygningens behov for varme og varmtvann. 

Den innebygde solslyngen og styringen kan motta effekten (8 
kW) fra 10 m2 solpaneler eller annen ekstern varmekilde som 
vannmantlet vedovn. Solenergi kan brukes til både varmtvann 
og varme. For større ekstern effekt kobles gass-/el-/oljekjele di-
rekte til VVM 500, der den innebygde 500 liters tanken kan ta 
imot opp til 25 kW. NIBE VVM 500 er utstyrt med den nye sty-
ringen med fargedisplay og er meget enkel i bruk.

N IBE  LUFT /VANN 24

”Plug and Play” varmesystem som passer til 
normalt store husholdninger

NIBE F2026 luft/vann-varmepumpe 6 til 10 kW + 
NIBE VVM 300 innemodul

NIBE F2026-6, -8 eller -10 luft/vann-varmepumpe kombinert 
med innemodulen NIBE VVM 300 er enkel å installere og utgjør 
en komplett enhet for varme og varmtvann. 

Innemodulen og NIBE F2026 er konstruert sammen for optimal 
ytelse og for å oppnå størst mulig energibesparelse.

NIBE VVM 300 inneholder 155 liter varmtvann og har en sty-
reenhet med utekompensering for best mulig økonomisk 
drift. Den har også el-patron som reserve og sirkulasjons- 
pumper, trykkekspansjonskar for varmtvann samt påfyllings-
krets. 

Ved hjelp av tilbehør kan dette fleksible systemet til og med varme 
opp et basseng. Det kan også styre to varmesystemer samtidig, 
for eksempel gulvvarme i underetasjen og radiatorer i overeta-
sjen.

Det mest effektive og komplette systemet som også har blitt 
vårt mest populære luft/vann-system.

fira ulike systemer med  
luft/vann-varmepumpen niBe™ f2026/f2300

NIBE har flere ulike typer tilbehør og komplette innemoduler. Inne-
modulene er utviklet sammen med våre luft/vann-varmepumper for å 
optimalisere ytelsen og gi størst mulig besparelser. For å kunne velge 
det av systemene nedenfor som er best egnet, må du kjenne til bo-
ligens omtrentlige årlige energibehov. Be din lokale NIBE-installatør 
om å foreta en energiberegning og kontrollere det eksisterende var-
mesystemet ditt.
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For unike, skreddersydde oppvarmings- 
systemer

For bruk med eksisterende varmekjele

NIBE F2026/F2300 luft/vann-varmepumpe 6 til 20 kW 
+ NIBE SMO 10 gir et unikt, tilpasset system

Ved hjelp av styreenheten NIBE SMO 10 kan du kombinere en 
NIBE F2026/F2300 luft/vann-varmepumpe med annet utstyr og 
skape et eget, tilpasset varmesystem. Begynn med en varmepum-
pe NIBE F2026/F2300. Hvis du trenger mer effekt, kan du instal-
lere opptil ni varmepumper av typen NIBE F2026/F2300 sammen 
i samme system. Med den intelligente styreenheten SMO 10 kan 
NIBE 2026/F2300 uten problemer brukes i flere ulike sammenhen-
ger. Eksempel:

– Tilkoplet til et annet varmesystem som gass, olje, strøm 
eller fjernvarme.

– Tilkoplet til varmtvannsberederen NIBE VPA/VPB med 
egnet størrelse for byggets varmtvannsbehov.  

– Hvis du har et basseng, kan SMO 10 kople varme- 
pumpen til bassenget og varme opp det også. 

– I systemer som styres av SMO 10 kan det også inngå 
solpaneler, slik at du kan komplettere med solenergi når 
den er tilgjengelig. 

NIBE F2026/F2300 luft/vann-varmepumpe 6 til 20 kW + 
et eksisterende varmesystem som ved- eller oljekjele.

NIBE F2026/F2300 er en intelligent varmepumpe som kan brukes 
sammen med praktisk talt alle eksisterende varmesystemer, som 
ved-, olje- eller gasskjele.  

Hvis du har vedkjele, koples NIBE F2026/F2300 til akkumulatortan-
ken der varmtvannsberederen finnes. Når vedkjelen ikke er i bruk, 
startes varmepumpen automatisk og utgjør en økonomisk varme-
kilde. Varmepumpen styres av en termostat i akkumulatortanken.

Hvis du har olje- eller gasskjele, koples varmepumpen til varmekret-
sen rett før kjelen og tilfører varme til oppvarmingen av boligen, 
men ikke til oppvarming av varmtvann. NIBE F2026/F2300 styres av 
en romtermostat (tilbehør). 

Begge disse installasjonene bruker eksisterende utstyr, noe som 
holder installasjonskostnadene nede. Kombinerte systemer av  
denne typen kan imidlertid gi energibesparelser på maks 50 %.
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rEFErANSEHUS MED NIBE LUFT/VANN-VArMEPUMPE OG SOL
med et milJømessig Bærekraftig varmesystem Har vi det Bra,  
Både på innsiden og utsiden!
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Bakgrunnen
Da jonas Fröberg kjøpte familiens hjem i nærheten av Karlskrona 
i Sør-Sverige, var gulvarealet på bare 80 m2, og huset trengte 
omfattende renovering. Den opprinnelige trebygningen fra 1938 
var bygget som sommerhus, så den hadde en antikk, elektrisk 
varmtvannsbereder og et ineffektivt varmesystem med direkte-
virkende strøm. 

I to år jobbet familien Fröberg med å bygge om sommerhuset til 
helårsbolig, økte boligarealet til 200 m2 og installerte moderne 
isolering og energigjerrige vinduer. Under renoveringen måtte de 
ta stilling til hva slags energikilde som skulle gi varme og varmt-
vann til boligen.  Det viktigste for dem var å installere et system 
som ga minst mulig energiforbruk og miljøpåvirkning. Familien 
Fröberg var overbevist om at det eneste riktige var å investere i et 
komplett, miljøvennlig system med høy effektfaktor. 

Løsningen 
Familien Fröberg valgte luft/vann-varmepumpen fra NIBE kom-
binert med solpaneler. Kombinasjonen av solpaneler og varme-
pumpe gjør at de kan utnytte solenergien når den er tilgjengelig, 
uten å være avhengig av den. I tillegg kan de velge en kraftig 
kompressor som kan ta ut så mye energi som mulig fra uteluften 
om vinteren. Når været er mildt, krever en kraftig kompressor en 
stor vanntank for å fungere korrekt. Derfor valgte de NIBE EVP 
500, en komplett enhet som gir varme og varmtvann. 

Resultatet 
En NIBE luft/vann varmepumpe kan redusere energikostnadene 
med opptil 65 %. I familien Fröbergs hus innebærer det et år-
lig energiforbruk på under 10 000 kWh per år, sammenliknet 
med 25 000 kWh ved tradisjonell strømoppvarming av et hus av 
denne størrelsen. Dessuten dekker solpanelene hele varmtvanns-
behovet i den halvdelen av året hvor radiatorene ikke er i bruk. 

På overskyete dager om vinteren, når solpanelene ikke kan gi 
nok varme, arbeider kompressoren. Når det blir enda kaldere 
og varmepumpen ikke kan levere nok energi, har man forsatt 
strøm som reserveløsning. Solen erstatter en del av den ener-
gien som kompressoren skulle ha brukt, noe som fører til at 
hver kW som tilføres til varmesystemet, gir 4 eller 5 kW til opp- 
varming.

Familien Fröbergs miljøengasjement går enda lengre. ”Vi kjøper 
den strømmen som er nødvendig for å drive varmepumpen, fra 
et vindkraftverk i nærheten, noe som gjør at boligen vår er kar-
bondioksidnøytral", sier Jonas. 

Enebolig oppvarmet med NIBE F2025/F2300 luft/vann-varmepumpe
(Husholdningsstrøm på ca. 5 000 kWh/år kommer i tillegg)

*De angitte verdiene er omtrentlige verdier. Rådfør deg alltid med en installatør for korrekt dimensjonering. 

BESPArELSESTABELL MED NIBE F2025 OG NIBE F2300

Luft/vann-varmepumpe F2026-6 F2026-8 F2026-10

Nåværende totalbehov olje (m3/år) 2 2,5 3 3 4 5 4 5 6

Alt. tilsvarende totalbehov strøm (kWh/år) 15.000 18.750 22.500 22.000 30.000 37.500 30.000 37.500 45.000

Besparelse (kWh/år)* 9.200 11.200 13.000 14.000 17.700 20.600 18.000 22.200 25.200

Luft/vann-varmepumpe F2300-14 F2300-20

Nåværende totalbehov olje (m3/år) 5 6 7 8 10 12

Alt. tilsvarende totalbehov strøm (kWh/år) 37.500  45.000 52.500 60.000 75.000 90.000

Besparelse (kWh/år)* 25.500 30.000 33.900 39.000 46.300 52.100
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Komplett og effektiv innemodul for varme og 
varmtvann. Kan koples til alle varmekilder (sol-
energi, gass, olje etc.). Enestående varmtvanns-
komfort takket være den store energimengden 
som lagres i tanken.

NIBE™ VVM 500
Innemodul for F2026-10, F2300-14,-20

romgiveren kan korrigere temperaturen i ra-
diatorer eller gulvvarmerør, avhengig av økning 
i innetemperatur i forbindelse med solstråling, 
varme fra annen varmekilde eller økt innendørs-
aktivitet.

NIBE™ RG 10
Romgiver

Dette tilbehøret brukes når NIBE ACVM
270 installeres i hus med to ulike varmesystemer 
som krever ulike turledningstemperaturer.

NIBE™ ESV 22
Ekstra shunt
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NIBE™ F2026 og NIBE™ F2300

NIBE F2026 kombinert med VVM 300 danner et 
komplett varme- og varmtvannsanlegg. VVM 300 
har en styreenhet som sikrer mest økonomisk 
drift.

NIBE™ VVM 300
Innemodul kun for F2026

SMO 10 er en intelligent styremodul som 
sammen med NIBE luft/vann-varmepumpe og 
eksisterende varme- og varmtvannsutstyr danner 
et komplett anlegg.

NIBE™ SMO 10
Styreenhet

Når du bruker varmepumpen til å varme opp 
vannet i bassenget, sparer du penger og unngår 
iskalde dukkerter. POOL 20 er et tilbehør som 
gjør det enkelt å styre bassengoppvarmingen.

NIBE™ POOL 20
Varm opp bassenget

NIBE™ SPLIT

Hvis styreenhetens data skal vises i et annet rom.

NIBE™ RE 10
Romenhet med romføler.

Akkumulatortank på 40 eller 100 l. Hvis det er 
behov for ekstra volum på varmesystemet.

NIBE™ UKV 40 og 100
Akkumulatortank

For eksempel for separate kjøle- og  
varmesystemer.

NIBE™ VCC 22
Vekselventil 

Solvarmesystem skreddersydd for optimal ytelse
sammen med luft/vann-varmepumpen NIBE 
SPLIT

NIBE™ SOLAR SPLIT FP215 P / PL
NIBE Premium-solvarmepakker
for luft/vann-varmepumpen NIBE SPLIT

tilBeHør for våre

luft/vann-varmepumper

Med vårt brede utvalg av tilbehør kan vi tilpasse hver installasjon 
etter den enkeltes ønsker og behov. Din NIBE-installatør kan gi deg 
mer informasjon.

Kondensvannsrør for trygg og sikker bortledning 
av kondensvann fra varmepumpen. Med varme-
kabel som forhindrer at vannet fryser.
Finnes i tre ulike lengder.

NIBE™ KVR 10
1-, 3- eller 6 meterLEK

Solvarmesystem skreddersydd for optimal ytelse
sammen med luft/vann-varmepumpen F2026/
F2300 og VVM 500

NIBE™ SOLAR VVM 500 FP215 P / PL
NIBE Premium-solvarmepakker
for luft/vann-varmepumpen + VVM 500
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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 luft/vann-varmepumper reduserer oppvarmingskostnadene 
med opptil 65 %. Men mer enn noe annet er NIBE luft/vann-varme-
pumper 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 luft/vann-varmepumper er i aller høyeste 
grad konstruert med tanke på fremtiden.

NIBEs luft/vann-varmepumper er ledende når det gjelder lavenergi-
ytelse og vil føre til at boliger kan oppfylle krav til energiforbruk og 
-utslipp i lang tid etter at de er installert.

en investering
i fremtiden 
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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. reduserte 
CO2-utslipp blir i stadig større grad både et lovkrav og en nødvendig-
het for miljøet. 

Mer enn 70 % av CO2-utslippene fra en gjennomsnittlig husholdning 
kommer fra varme- og varmtvannssystemene. For å redusere dette tallet 
må vi begynne å innføre grønnere og mer langsiktig bærekraftig tek-
nologi over hele linjen. Først da kommer vi til å se tydelig reduserte 
CO2-utslipp.

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, kan byggmestere, 
arkitekter og eiendomsutviklere ikke lenger ignorere behovet for å bruke 
alternativ teknologi som gir bedre utnyttelse av verdens energiressurser.
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å varme opp boligen med en varmepumpe er 
det alternativet som har vist seg å være best for 
miljøet.

En åpenbar årsak til dette er at varmepumpen ikke bruker noen for-
brenningsprosesser for å generere varme. Den bruker ganske enkelt 
den varmeenergien som befinner seg i uteluften, til å varme opp 
boligen din. Dette gir betydelig mindre utslipp enn tradisjonelle  
systemer som er basert på fossilt brensel.

For det andre bruker varmepumper relativt lite strøm. Det skyldes at 
elektrisiteten ikke utgjør varmekilden, men bare er nødvendig for å 
drive pumpen og muliggjøre varmegjenvinningsprosessen. 

Den nøyaktige energibesparelsen varierer avhengig av hva du sam-
menlikner med, men den utgjør vanligvis mellom 60 - 75%.

Et tredje interessante aspekt er at varmepumper, i likhet med alle  andre 
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 med lavere energiforbruk 
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 tidevann?

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 moder-
ne, fornybare energikilder. Fordi varmepumper nå er offisielt klassi-
fisert som tilskuddsberettiget innenfor disse rammene, får du neppe 
en bedre anledning til å gå over til varmepumpebasert oppvarming. 

Du finner mer informasjon på www.nibevarmepumper.no

Begynn med en varmepumpe!
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Det kan virke som om NIBE luft/vann-
varmepumper, som tar varme fra  
uteluften utenfor huset, trosser  
naturlovene.
   Men egentlig er det motsatt – de gjør 
at vi kan leve i harmoni med naturen.
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niBe fra sverige
å leve i harmoni med naturen

NIBE ble grunnlagt i 1952 av Nils Bernerup, etter en særdeles kald 
vinter. I løpet av de siste 60 årene har selskapet blitt Sveriges le-
dende leverandør av boligoppvarmingsprodukter, og NIBE driver 
kontinuerlig utviklingen mot stadig mer effektive oppvarmingsløs-
ninger.

I begynnelsen produserte selskapet blant annet varmtvanns- 
beredere og trykkbeholdere. På 1970-tallet ble disse komplettert 
med el-kjeler. Senere kom varmepumper og mange andre opp-
varmingsprodukter som tilfredsstiller behovene i det europeiske 
markedet.

NIBE er nå en ledende aktør innen oppvarmings- og kjøleløsninger 
i hele Europa.  Vi jobber for å kunne tilby innovative løsninger som 
ikke bare sparer energi, men som også reduserer CO2-utslippene.

Sammen med våre kunder arbeider vi for en mer bærekraftig 
fremtid, bolig for bolig.
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Varmtvannsberedere
Kjeler

sveriges største leverandør 
av varmeprodukter

NIBE er Sveriges største leverandør av varmeprodukter og har et 
bredt produktsortiment med løsninger som passer den enkeltes 
behov. Enten det gjelder berg- eller luft/vann-varmepumper, kjeler 
varmtvannsberedere eller andre produkter som bidrar til å skape og 
spre varme. 

Bergvarmepumper
Disse varmepumpene tar opp varme fra jorden, berggrunnen eller 
nærliggende vassdrag og er et utmerket alternativ for oppvarming 
av eneboliger, flermannsboliger 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. 

Avtrekksvarmepumper
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.

Avtrekksvarmepumper Bergvarmepumper

Luft/vann-varmepumper

Olje-, el, pellets- og vedkjeler
NIBE har kjeler til olje, strøm, pellets og ved. Hvis du ønsker å ha fri-
het i fremtiden og ikke være bundet til en enkelt energitype, er kom-
binasjonskjelene et klokt alternativ. Du garderer deg mot plutselige 
prisendringer og politiske beslutninger og kan velge det til enhver tid 
billigste alternativet. Du kan velge å supplere kjelen din med en luft/
vann-varmepumpe fra NIBE for enda høyere besparelser.

Varmtvannsberedere     
NIBE har i over 50 år forsynt folk med varmtvann. Det står faktisk en 
varmtvannsbereder fra NIBE i over halvparten av alle svenske hjem. 
Våre varmtvannsberedere gir mellom 30 – 1050 liter varmtvann. Vi 
tør derfor nesten love at det finnes en NIBE varmtvannsbereder for 
akkurat dine behov.
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EU-direktiv 20/20/20
EUs direktiv 20/20/20 angir obligatoriske mål for EUs 27 medlemsstater, 
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 tilfeller gir også lokale 
eller regionale myndigheter bidrag eller tilskudd til dem som velger å 
gå over fra eksisterende varmesystemer til fornybare energikilder som 
varmepumper.

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.

Våre 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.

niBe i europa

NIBE er en ledende aktør innen oppvarmings- 
løsninger i hele Europa. Vi har selskaper og  
distributører i flere land.
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Denne brosjyren er en publikasjon fra NIBE. Alle produktillus-
trasjoner, fakta og data er basert på aktuell informasjon ved 
tidspunktet for godkjennelse av publikasjonen. NIBE tar for-
behold om eventuelle fakta- eller trykkfeil i denne brosjyren. 
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