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NIBE Bergvarmepumper
En ny gEnErasjon varmEpumpEr
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Ved hjelp av en bergvarmepumpe kan solenergien som er lagret i jorden, brukes til å 
varme opp hjemmet ditt. Slik går det for seg.

Jorden varmes opp helt fra de første vårdagene når overflaten begynner å tine, til høy-
sommeren, når middagssolens stråler varmer langt ned i bakken. Når høstløvet faller, er 
det lagret nok energi i jorden til å varme opp huset ditt selv når vinteren er som kaldest. 
En varmepumpe henter opp den varmeenergien som finnes naturlig i jorden, noe som 
gjør at den kan gi nok energi til å opprettholde en behagelig innetemperatur, selv om 
sommeren har vært regnfull og kald.

Hvis det skulle bli for varmt i huset, kan det samme systemet brukes til kjøling. Ved å ut-
nytte den lave temperaturen under bakken (mellom 4 og 12 grader) utnytter også passiv 
kjøling naturens ressurser - til kjøling istedenfor til oppvarming.

Fantastisk, men sant. Vi vet, fordi vi allerede har brukt varmepumpeteknologien i Sverige 
i mer enn 30 år.

Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten? Huset rett overfor? 
Trær og åkre? Hos NIBE ser vi en gratis energikilde – jorden.

soLvarmE unDEr BaKKEn -  
En Enorm EnErgIrEsErvE som 
BarE vEnTEr pÅ Å BLI uTnyTTET.



NIBE  BERGVARME 4

HVORFOR VELGE EN NIBE BERGVARMEPUMPE? 
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CO2 -utsläpp för olika värmesystem
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Du sparer penger 
Ved å installere en bergvarmepumpe fra NIBE kan du redusere 
energikostnadene med opptil 80 %. Dette skyldes at bergvar-
mepumpens fremste energikilde er jorden eller en innsjø, og alle 
disse energikildene er gratis.

Selv om varmepumpen ikke betaler seg den første måneden, vil 
du merke de økonomiske fordelene umiddelbart fordi oppvar-
mingskostnadene dine blir så mye lavere.   Og fordi 
NIBEs nye bergvarmepumper har et stort driftsområde og en uvanlig 
høy virkningsgrad, 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.

Du kan få oppvarming og varmtvann effektivt, sikkert og problemfritt til 
en brøkdel av det alternative metoder koster, samtidig som miljøpåvirk-
ningen reduseres kraftig.

Hvis du installerer en bergvarme-
pumpe fra NIBE, vil du 
nyte godt av en dramatisk 
reduksjon i energiforbruket og 
opptil 80 % lavere energikost-
nader.

Mindre karbondioksidutslipp 
Den andre grunnen til å velge en bergvarmepumpe fra NIBE er 
at den er så miljøvennlig. Fordi den varmer opp boligen og varm-
tvannet ved å lagre og omdanne solenergien i jorden, gir den 
mye mindre CO2-utslipp enn tradisjonelle brenselbaserte oppvar-
mingssystemer. 

En del nasjonale og regionale myndigheter gir tilskudd til huseiere 
som går over fra oppvarming basert på fossilt brensel til mer mo-
derne, fornybare energikilder. Bergvarmepumper er nå offisielt 
klassifisert som tilskuddsberettiget innenfor disse rammene, og 
du får neppe en bedre anledning til å gå over til varmepumpeba-
sert oppvarming.

Noe å tenke på
Hvis den millionen nybygde hus som finnes rundt omkring i Europa, 
installerte varmepumper, 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

CO2-utslipp for forskjellige varmesystemer
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Gass Olje Varmepumpe
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FIrE TypEr varmEKILDEr

Begrepet "bergvarme" brukes for fire ulike varmekilder: fjell, 
jord, grunnvann og sjø. Hvilken type varmekilde som passer best 
der du bor, avhenger av faktorer som bygningens energibehov, 
eksisterende oppvarmingssystemer og grunnforholdene der  
huset ligger. 
Din lokale NIBE-installatør kan hjelpe deg med å velge den typen 
som passer best for huset ditt.

I alle de fire tilfellene konsentrerer varmepumpen den lagrede 
energien fra den valgte energikilden, slik at den kan gi varmtvann 
til radiatorer, gulvvarme, bad og dusj.

Fjell - borehull

Passer fint ved ombygging eller overgang fra 
oppvarmingssystemer med fossilt brensel.

Lenger ned i bakken finnes det såkalte overflatenære geotermiske 
laget, en varmekilde som holder tilnærmet konstant temper-
atur hele året. Varmepumpen henter opp lagret solenergi via 
en kollektor i et boret hull i fjellet. Boredybden kan variere mel-
lom 90 og 200 meter, avhengig av valgt varmepumpe. Denne  
typen systemer kan brukes til alle typer bygninger, store eller små,  
offentlige eller private. Det krever ikke stor plass, og borehullet 
kan bores selv i små hager.

Jord - jordkollektor

Kostnadseffektivt energiopptak.

Om sommeren lagres solenergien i jorden. Den absorberes enten 
direkte som isolering eller som varme fra regn og luft i det ytterste 
jordlaget. Varmepumpen tar opp denne lagrede solenergien med 
en nedgravd kollektor. Kollektoren er en slange som er fylt med 
frostbeskyttet væske, og som er gravd 80-100 cm ned i bakken. 
Lengden på slangen kan være 250 til 400 meter, avhengig av 
valgt størrelse på varmepumpen. 

Det er en kostnadseffektiv metode å bruke denne energien til op-
pvarming. Den høyeste avkastningen får man fra jordsmonn med 
et stort vanninnhold. 
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Grunnvann

En anvendelig energikilde for bygninger som har 
grunnvann i nærheten.

Grunnvannet kan også brukes som varmekilde ettersom det hol-
der mellom 4 og 12 °C året rundt. Varmepumpen henter opp 
lagret solenergi fra grunnvannet. Normalt brukes én brønn for 
opphenting av vann og én for tilbakeføring.

Kollektor for sjø

Kostnadseffektiv installasjon for hus i nærheten 
av vann.

Hvis huset er bygget i nærheten av en innsjø, kan varme fra van-
net tas opp ved hjelp av en kollektor som festes på sjøbunnen. 
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HvorDan vIrKEr  
BErgvarmEpumpEr?

1. Med en væskefylt slange, som også kalles 

kollektor, kan du hente opp solvarme som 

er lagret langt nede i fjellet, på sjøbunnen 

eller noen meter under gressplenen. Væsken 

i kollektoren sirkulerer og varmes opp av 

den lagrede solvarmeenergien i jorden eller 

i sjøen.

2. Når væsken passerer gjennom varmepum-

pen, møter den et annet lukket system. Det 

inneholder et kuldemedium som forgasses 

ved svært lav temperatur.

3. Under høyt trykk sørger en kompressor for 

at temperaturen til kuldemediet øker bety-

delig. Varmeenergien overføres til husets 

oppvarmingssystem via en kondensator.

4. Samtidig går kuldemediet tilbake til væske-

form og er klart til enda en gang å ta opp 

varme og forgasses.

Jorden absorberer og lagrer varme fra solen år etter år, noe som 
gir oss en konstant energikilde som fornyes naturlig. Bare noen 
meter under jordoverflaten ligger temperaturen relativt konstant 
mellom 4 og 12 °C. Denne lagrede energien utgjør et enormt 
lager av lavgradig varmeenergi som bare venter på å bli utnyttet.

Bergvarmepumpen tar opp varme fra den solenergien som er la-
gret i jorden, enten med kollektorer som graves ned i de øvre 
jordlagene, eller fra borehull som ligger lenger ned i bakken.

Varmen overføres fra jorden til varmepumpen ved hjelp av en 
blanding av vann og miljøvennlig frostbeskyttelsesvæske. Denne 
blandingen sirkulerer i en lukket krets og tar opp varmeenergi fra 
jorden som den overfører til varmepumpen.

Mediet sirkulerer rundt i varmepumpen og tar opp varme som 
overføres til husets oppvarmingssystem - radiatorer eller gulv-
varme - og til varmtvannstanken.

Varmebærer

Kuldemedium

Kuldebærer

Kondensator

Ekspansjonsventil Kompressor

Fordamper

Varmekilde
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NIBES LØSNING:DILEMMA:    

Huseiere, arkitekter og byggmestere ser etter mer 

miljøvennlige måter å regulere inneklimaet på.

På grunn av kostnadene for og tilgangen på fossilt 

brensel er det nå en klar trend på vei bort fra  

løsninger som er basert på naturgass eller olje. Det 

er behov for langsiktig planlegging.

Myndighetene og samfunnet stiller krav til at det tas 

større miljøansvar, særlig ved valg av oppvarmings-

system for bygninger.

Varmepumper har svært liten miljøpåvirkning sam-

menliknet med andre oppvarmingsløsninger.

NIBEs bergvarmepumper er beregnet på hushold-

ningsbruk og er enkle å installere og vedlikeholde. 

De har svært lang levetid og kan drives med ulike 

energikilder, avhengig av tilgjengelighet og pris.

NIBEs bergvarmepumper bruker ikke forbrenning. 

Den oppgraderer bare energi fra jorden eller sjøvan-

net i nærheten av huset ditt. Bergvarmepumper er 

nå offisielt klassifisert som fornybar energikilde.
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HvorDan pÅvIrKEs EnErgIForBruKET DITT 
av En BErgvarmEpumpE Fra nIBE?

Bergvarmepumpen reduserer energikostnadene for oppvarming 
og varmtvann med opptil 80 %!
    På grunn av en rekke innovasjoner som bidrar til høyere ener-
gieffektivitet, for eksempel lavenergisirkulasjonspumper, ek-
stra godt isolert varmtvannstank og faktisk også selve tankens  
konstruksjon, har NIBEs bergvarmepumper en uvanlig høy  
årsvarmefaktor. Denne faktoren angir et mål på den gjennom-
snittlige ytelsen gjennom hele året og tar hensyn til vekslende 
værforhold og husholdningens varierende energibehov. 
    En varmepumpes energieffektivitet angis ofte som varme-
faktor (COP), altså hvor mye varme den produserer i forhold til 
den elektriske energien som går med til å drive den. For å gi et 
fullstendig bilde av energieffektiviteten hos den nye generasjo-
nen varmepumper, foretrekker vi imidlertid å bruke den over-
gripende årsvarmefaktorverdien.
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– Bergvarmepumper fra NIBE er ideelle for gulv-
varme og vannradiatorer. De utnytter den stabile 
temperaturen under jordoverflaten som en kon-
stant energikilde året rundt.

– De fleste varmepumper fra NIBE har også kjøle-
funksjon. 

– Ettersom varmepumper utnytter naturlige, forny-
bare varmekilder, trenger du ikke lenger bekymre 
deg for tilgangen på fossilt brensel.

– De trenger ikke naturgasstilførsel, skorstein eller 
ventilasjon.

– Varmepumper gir ren og diskré oppvarming uten 
skorstein.

– Lydnivået er svært lavt, og ettersom kollektorene 
er gravd ned, vil ikke installasjonen være synlig i 
hagen. 

– Systemet er enkelt å installere og bruke og har et 
brukervennlig display.

Flere gode grunner til å bytte din konvensjonelle 
varmekjele mot en bergvarmepumpe fra NIBE
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nIBE BErgvarmEpumpEr  
og TILBEHØr 
La oss få presentere den nye generasjonen.
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Den nye generasjonen bergvarmepumper er fulle av sofistikert tek-
nologi samtidig som de er utrolig enkle å installere og bruke. Varme-
pumpene er konstruert for tilkopling til varmedistribusjonssystemer 
som radiatorer, konvektorer eller gulvvarme og gir fantastiske be-
sparelser og miljøfordeler. 

Nå enda mer energieffektive!
NIBEs nye bergvarmepumper har opptil 15 % lavere energiforbruk 
enn sine forgjengere. Dette overgripende tallet tar hensyn til faktorer 
som bedre kompressorytelse og besparelser som skyldes energigjerri-
ge sirkulasjonspumper og bedre isolering av varmtvannstanker. Etter-
som både CO2-utslipp og energikostnader blir lavere, er denne øknin-
gen av energieffektivitet en god nyhet både for huseiere og miljøet!

Fargedisplay
Med den nye generasjonen bergvarmepumper har brukervennlig-
heten nådd et helt nytt nivå. Et stort, tydelig fargedisplay gir tydelig 
informasjon om status, driftstid og alle temperaturer i varmepumpen. 
En letthåndterlig styreenhet gjør at brukeren kan få best mulig varme-
pumpeytelse og alltid holde behagelig innetemperatur. 

DEn nyE gEnErasjonEn BErgvarmEpumpEr Fra nIBE 

Komfort
Du behøver aldri mer slippe opp for varmtvann. Alle våre varme-- 
pumper med innebygd varmtvannsbereder har spiralvarmeveksler og 
180 liters tank, noe som gir enda mer effektiv vannoppvarming og 
raskere påfylling av varmtvannsbeholdningen.

Du kan spare enda mer energi ved å programmere varmepumpen 
ut fra husholdningens varierende varmebehov, med programmer for 
dag eller uke eller enda lengre tid. Det betyr at du for eksempel kan 
angi at innetemperaturen skal økes når du er på vei hjem fra ferie. 
Dessuten er de nye varmepumpene våre så stille at du nesten ikke 
hører dem.

Brukervennlighet
Den nye generasjonen bergvarmepumper har et intuitivt grensesnitt, 
noe som er en fordel både for sluttbrukere og installatører. Blant  
annet aktiveres startguiden automatisk og veileder deg raskt og kor-
rekt gjennom innstillingsprosessen. Det finnes også en hjelpefunksjon 
som gir mer informasjon om de ulike funksjonene, og en alarmfunk-
sjon som varsler deg om problemer og anbefaler tiltak.

Kompressormodulen er enkel å fjerne, og enheten er oversiktlig kon-
struert innvendig, noe som forenkler både installasjon og service. USB-
portene gjør at det er raskt og enkelt å oppdatere programvaren og 
laste ned driftsdata.

Mange funksjoner
Tilbehøret gjør at våre nye bergvarmepumper kan brukes til mye mer 
enn bare å varme opp huset og varmtvannet ditt. De kan for eksem-
pel brukes til å kjøle ned huset om sommeren, gi kostnadseffektiv 
ventilasjon eller til og med varme opp svømmebassenget ditt. Tilbehø-
ret er dimensjonert for å passe sammen som et eneste, strømlinjefor-
met system. Og fordi alt tilbehøret styres fra varmepumpen, trenger 
du bare lære deg ett styresystem. Mer informasjon om tilbehør finner 
du på side 22.

Det grunnleggende prinsippet bak bergvarme er svært enkelt, men hos 
NIBE har vi utviklet teknologien gjennom årenes løp, slik at vi har fått stadig 
mer sofistikerte og avanserte produkter. Nå har vi gått enda et skritt videre. 
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NIBE™ F1345 NIBE™ F1245

NIBE™ F1145
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nIBE BErgvarmEpumpE 
InsTaLLErT I HusET DITT

Fire funksjoner i én.
VARME, KJØLING, VARMTVANN OG VENTILA-
SJON MED ÉN OG SAMME VARMEPUMPE 
Med en bergvarmepumpe fra NIBE får du alle 
disse funksjonene. Vannbåren varmedistribu-
sjon foregår med radiatorer eller gulvvarmesys-
tem, kjøling foregår med viftekonvektorer eller 
gulvvarmesystem.

Ingenting som forstyrrer øynene
ALLE UTENDØRSELEMENTER ER UTENFOR 
SYNSVIDDE.
Fordi borehull og jord- eller vannkollektorer 
ligger under bakken, synes ikke varmepumpen 
i hagen. 

Jordkollektor 
HVIS DU HAR EN STOR HAGE, KAN  
DU UTNYTTE DEN FOR Å FÅ ALL DEN  
ENERGIEN DU TRENGER
Slangen i jordkollektoren graves ned cirka én 
meter under jordoverflaten. Dette kan gjøres 
enkelt med vanlig graveutstyr. Når slangen er 
lagt, føres hagen tilbake til sitt opprinnelige 
utseende, og systemet er skjult under bakken.

Grunnvannskollektor
GRUNNBORING I JORD MED  
GRUNNVANN UNDER
Dette kan være en kostnadseffektiv installasjon 
hvis det finnes grunnvann under huset eller 
hagen. Metoden krever ikke like dyp boring 
som fjellkollektor. For denne typen installasjo-
ner anbefaler vi en ekstra varmeveksler for å 
forhindre at fordamperen blir tett.

Uteføler
REDUSERER SLØSING OG SIKRER ØKONOMISK 
DRIFT AV VARMEPUMPEN
En føler på utsiden av huset rapporterer ute-
temperaturen til varmepumpen, som tilpasser 
den utgående effekten etter behovet. Fordi 
systemet ikke genererer mer energi enn det er 
behov for, bidrar dette til å redusere kostna-
dene.

Frostbeskyttede transportrør
FOR SIKKER OG PÅLITELIG DRIFT ÅRET RUNDT
Rørene som transporterer varme fra energi-
kilden til huset, inneholder vann med tilsatt 
frostbeskyttelsesmiddel. Derfor kan du være 
sikker på at varmepumpen fungerer selv på 
svært kalde vinterdager.

Kollektor for sjø
KOSTNADSEFFEKTIV INSTALLASJON FOR HUS I 
NÆRHETEN AV VANN
Hvis det finnes en innsjø i nærheten av huset 
ditt, kan du bruke en kollektor som plasseres 
på bunnen av sjøen.
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Inneenhet
DISKRÉ UTSEENDE SOM SMELTER INN  
I ALLE MILJØER 
Tiltalende men diskré design gjør det enkelt 
å plassere varmepumpene våre i grovkjøkken 
eller kjellere. Designen er imidlertid så pen at 
varmepumpen også kan plasseres på et mer 
synlig sted.

Kompatibilitet
ENKEL Å KOPLE TIL ANDRE ENERGIKILDER
Hvis du har behov for ytterligere én energi-
kilde, kan NIBE-varmepumpen for eksempel 
koples til en eksisterende varmekjele. Vær 
oppmerksom på at systemets utslipp nesten 
blir null hvis du kompletterer forsyningen med 
en grønn energikilde.

Ventilasjon
ØKT ENERGIBESPARELSE
Nyt godt av fordelene med god ventilasjon og 
lavere oppvarmingsregninger ved å supplere 
varmepumpen med en FLM-modul. Den tar 
opp varme fra inneluften i huset og tilbake-
fører den til varmeopptakingssystemet. FLM-
modulen har en energigjerrig vifte med svært 
lavt strømforbruk.

Bassengoppvarming
ØKONOMISK BASSENGOPPVARMING
Når det er varmt i været og du ikke trenger 
hele varmepumpens kapasitet til husets ener-
gibehov, kan du i stedet bruke den for å varme 
opp et utendørsbasseng på en økonomisk 
måte. Tilbehøret NIBE POOL 40 er en styreen-
het for denne funksjonen. Hvis du har planer 
om å bruke pumpen til oppvarming av bas-
senget, må du gjøre leverandøren oppmerk-
som på dette ved bestilling fordi dette påvirker 
valget av kollektorstørrelse.

Passiv kjøling
ENERGIGJERRIG OG RIMELIG KJØLING
Det samme systemet kan brukes til kjøling av 
huset. Passiv kjøling innebærer at væske som 
er blitt kjølt ned under bakken, sirkuleres i 
gulvvarmerør eller viftekonvektorer, noe som 
er den mest naturlige og energieffektive måten 
å senke innetemperaturen på.

Borehull
HENTER ALL ENERGIEN DU TRENGER FRA EN 
LITEN JORDOVERFLATE
Ett eller flere borehull kan gi tilstrekkelig stor 
energimengde fra berggrunnen til alle typer 
hus. Dette er en éngangsinvestering ettersom 
det samme borehullet kan brukes hvis du byt-
ter pumpe i fremtiden.
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Hva gjØr DEn nyE gEnErasjonEn BErgvarmEpumpEr 
Fra nIBE sÅ EFFEKTIvE og BruKErvEnnLIgE?

Modulær konstruksjon 
GJØR DET ENKELT Å INSTALLERE TILBEHØR

Varmepumpen og tilbehøret er konstruert for 
å gi et strømlinjeformet utseende der alle for-
styrrende rør befinner seg utenfor synsvidde. 
Uavhengig av om du velger en varmepumpe 
med integrert varmtvannstank og ekstra ven-
tilasjonsenhet eller kombinerer varmepumpen 
med en frittstående varmtvannstank, får du et 
system med et helhetlig og ryddig utseende.

Varmtvannstankens konstruksjon
FOR ØKONOMISK OG ENERGIEFFEKTIV  
VARMTVANNSPRODUKSJON

Vannet varmes opp med varmebatterier i 
tanken, noe som gjør at det kan varmes opp 
dobbelt så mye vann på samme tid. 

Varmtvannstankens isolering
REDUSERER VARMETAPET OG SPARER PENGER

Et ekstra tykt og effektivt lag av Neopore-isole-
ringsmateriale forhindrer varmetap fra tanken, 
noe som i sin tur sparer penger.

Energigjerrige sirkulasjonspumper
GIR LAVERE ENERGIFORBRUK OG LAVERE 
KOSTNADER

Sirkulasjonspumpene styres av varmepum-
pens programvare, som tilpasser turtallet til 
bygningens energibehov og utetemperaturen. 
Dette er svært økonomisk ettersom det ikke 
genereres overflødig energi.

Demonterbar kompressormodul
ENKLERE TRANSPORT, INSTALLASJON OG 
VEDLIKEHOLD

Kompressormodulen kan raskt og enkelt 
demonteres fra varmepumpen, noe som gjør 
at det blir mye enklere å transportere, betjene 
og installere varmepumpen.
Hvis det blir behov for service på kompres-
sormodulen, kan den demonteres og repareres 
uavhengig av varmepumpen.

Nedenfor har vi ført opp noen av de viktigste funksjonene hos 
vår bestselgende varmepumpe, bergvarmepumpen NIBE F1245. 
Med sin kombinasjon av avansert teknologi og ulike funksjoner 
som øker energieffektiviteten, gir NIBE F1245 en uovertruffen årlig 
energibesparelse og gjør at du kan beholde et behagelig inneklima 
året rundt, uavhengig av vær. 

Og du trenger ikke være et teknisk geni for å få det til å fungere. Et 
stort, tydelig fargedisplay gjør at alle kan utnytte energisparepo-
tensialet i denne spennende grønne teknologien maksimalt.

NIBE™ F1245

Kompressormodul
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DIspLayET

Godt strukturert innvendig konstruksjon 
REDUSERER BEHOVET FOR BRUKERHÅNDBOK
Varmepumpene våre leveres med brukerhånd-
boken i en egen lomme på innsiden av alumi-
niumsluken. Installatørene kommer imidlertid 
til å synes at innsiden av varmepumpen er så 
ordentlig og tydelig organisert, at de nesten 
ikke får behov for å konsultere håndboken.

USB-porter
FOR OPP- OG NEDLASTING AV DATA 
USB-portene gir flere fordeler. Sluttbrukere kan 
for eksempel laste ned driftsdatahistorikk til et 
USB-minne og gi det til sin lokale NIBE-spesia-
list istedenfor å bestille hjemmebesøk.

Utvendig design
ET TILTALENDE APPARAT I HJEMMET DITT
Varmepumpens hovedenhet er hvit, noe som 
gjør at den uten problemer smelter inn i kjel-
lere eller grovkjøkken. NIBE F1245 har også en 
pen luke av børstet aluminium med et vindu 
over det digitale displayet.

Integrerte sirkulasjonspumper
GIR STILLEGÅENDE VARMEPUMPER
Bergvarmepumpene våre er nå enda mer stil-
legående fordi sirkulasjonspumpene er plassert 
inne i kompressormodulen. Resultatet er at de 
er nesten helt stillegående.

Fargedisplay 
RASKT OVERBLIKK OVER VARMEPUMPEDRIFTEN
På det unike fargedisplayet finner du fire ikoner for innetemperatur, var-
mepumpe, varmtvann og informasjon. Du kan velge hvilke ikoner som skal 
vises når aluminiumsluken på varmepumpen er lukket.

Brukergrensesnitt
GJØR DET ENKELT Å FÅ MEST MULIG UT AV VARMEPUMPEN
Åpne aluminiumsluken og velg hvilket av de fire områdene du ønsker å 
studere nærmere. Navigeringen kunne ikke vært enklere ettersom det 
bare finnes tre kommandoer å velge med: velg-knapp, tilbake-knapp og 
betjeningsratt. Men bak dette enkle eksteriøret finnes det et sofistikert 
styresystem som du kan bruke til å regulere inneklimaet i hjemmet ditt, øke 
vannoppvarmingskapasiteten, bytte til økonomimodus når du reiser bort ... 
og mye mer.

Startguide
GIR ENKEL IGANGSETTING 
Startguiden i displayet aktiveres automatisk under installasjonen. I guiden 
stilles et antall spørsmål om for eksempel ønsket språk og hva slags tilbe-
hør som skal koples til varmepumpen. Guiden veileder installatøren raskt 
og korrekt gjennom innstillingsprosessen.

NIBE™ F1245
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NIBE™ F1145/F1245 NIBE™ F1150/F1250
Den nye generasjonen varmepumper som er konstru-
ert for å forsyne huset ditt med billig, miljøvennlig opp- 
varming. Med integrert el-patron, sirkulasjonspumper 
og styresystem blir varmeproduksjonen både sikker og 
økonomisk. Koples til lavtempererte varmedistribusjons-
systemer som radiatorer, konvektorer eller gulvvarme. Kan 
suppleres med tilbehør som varmtvannsbereder, passiv 
kjøling, ventilasjonsgjenvinning, bassengoppvarming og 
andre varmesystemer. 

Den integrerte varmtvannsberederen i NIBE F1245 har en 
korrosjonsbeskyttelse av kobber. NIBE F1145 har ikke in-
tegrert varmtvannsbereder. Dette er en fordel hvis det er 
lavt under taket, eller hvis det er behov for et større varmt-
vannsvolum. Passer sammen med NIBE VPB 200. 

En styreenhet hjelper deg å opprettholde et behagelig 
inneklima på en kostnadseffektiv og sikker måte. Tydelig 
informasjon om tilstand, driftstid og alle temperaturer i 
varmepumpen vises i det store og tydelige displayet.

NIBE F1150/F1250 er intelligente varmepumper med tur-
tallsregulert kompressor og turtallsregulerte sirkulasjons-
pumper. De egner seg godt til eneboliger og rekkehus. 
Varmepumpen tilpasser seg automatisk til husets energi-
behov. Resultatet blir optimale besparelser ettersom var-
mepumpen går med riktig kapasitet året rundt uten ekstra 
forbrukstopper.

Den integrerte varmtvannsberederen i NIBE F1250 har 
en korrosjonsbeskyttelse av kobber. NIBE F1150 har ikke 
integrert varmtvannsbereder. Dette er en fordel hvis det 
er lavt under taket, eller hvis det er behov for et større 
varmtvannsvolum. Egnet varmtvannsvolum velges fra  
NIBEs VPA-sortiment. 

Den er også klargjort for tilkopling til en rekke ulike pro-
dukter og tilbehør som varmtvannsbereder, ventilasjons-
gjenvinning, svømmebasseng, frikjøling og varmesystem 
med forskjellige temperaturer.

NIBE F1145/F1245
Størrelser  F1145 (3x230V) 6, 8, 10, 12, 15, 17 kW
 F1145 (3x400V) 6, 8, 10, 12, 15, 17 kW
  F1245 (3x230V) 6, 8, 10,12 kW
  F1245 (3x400V) 6, 8, 10, 12 kW
Integrert varmtvannsbereder 180 liter F1145 – Nei
  F1245 – Ja
Turledningstemperatur  65 °C
Mykstart  Ja
Effektvakt  Ja
El-patron  Ja
Høyde/bredde/dybde  F1145 – 1500/ 600/ 620
  F1245 – 1800/ 600/ 620

NIBE F1150/F1250
Størrelse  4–16 kW
Integrert varmtvannsbereder 160 liter F1150 – Nei
  F1250 – Ja
Kompressor  Turtallsregulert
Turledningstemperatur  65 °C
Mykstart  Ja
Effektvakt  Ja
El-patron  Ja
Høyde/bredde/dybde  F1150 – 1000/ 600/ 625  
  F1250 – 1750/ 600/ 625
  

nIBE BErgvarmEpumpEr
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NIBE™ F1345
NIBE F1345 inngår i den nye generasjonen varmepumper 
som er utviklet for å dekke dine behov med hensyn til op-
pvarming, varmtvann og kjøling på en kostnadseffektiv og 
miljøvennlig måte. 

Med sine to store scrollkompressorer er NIBE F1345 en ideell 
bergvarmepumpe for flerbruksbygninger, industrilokaler, 
kirker og andre typer bygninger med et stort varmebehov. 
Kompressorene samarbeider og aktiveres etter behov, gir 
bedre effektregulering, mindre slitasje og større driftssikker-
het. 

Den nye F1345 er mer fleksibel enn noen gang, og med 
det avanserte styringssystemet kan den tilpasses flere sys-
temløsninger. I systemer med opptil ni varmepumper og 
med et bredt utvalg av tilbehør, for eksempel for styring av  
olje-, gass- og pelletsfyrte eller elektriske kjeler, er du sikret 
full fleksibilitet i installasjonen. 

NIBE F1345 har et brukervennlig fargedisplay med oversik-
tlige menyer og programvare som er enkel å oppgradere 
via den innebygde USB-porten.NIBE F1345 produseres i fire 
størrelser med effekter på henholdsvis 24, 30, 40 og 60 kW. 

NIBE F1345
Størrelser   24, 30, 40, 60 kW
Integrert varmtvannsbereder  Nei
Turledningstemperatur  65°C
Mykstart  Jar
El-patron  Ekstrautstyr
Høyde/bredde/dybde  1800/600/620 mm
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NIBE VPB 200 varmtvannsbereder med NIBE F1145.

muLIgHETEr mED DIn  
nIBE BErgvarmEpumpE

En NIBE bergvarmepumpe varmer ikke bare 

opphuset og varmtvannet Med vårt brede ut-
valg av tilbehør har du også muligheten til å for 
eksempel fjernstyre varmepumpen, varme opp 
svømmebassenget og kjøle ned huset.  
Din NIBE-installatør kan gi deg mer informasjon.

Her kan du enkelt sammenligne versjonene, 
funksjonene, utstyret, ytelsen osv. til de ulike 
modellene.

 F1145 F1150 F1245 F1250 F1345

Kuldemedium R407C R407C R407C R407C R407C/R410a

Mykstart Ja Ja Ja Ja Ja

Integrert varmtvannsbereder Nei Nei Ja Ja Nei

Effektvakt Ja Ja Ja Ja Ja

El-patron Ja Ja Ja Ja Ekstrautstyr

Turledningstemperatur 70°* 65° 70°* 65° 65°

Turtallsstyrt kompressor  – Ja  – Ja  –

EKSTRAUTSTYR      

Effektvakt – – – –  –

SMS 40 mobilstyring   Ja – Ja – Ja

RCU kommunikasjonsmodul – Ja – Ja Ja

FLM avtrekksmodul Ja Ja Ja Ja Ja

Bassengstyring a Ja Ja Ja Ja

RMU 40 romenhet Ja – Ja – Ja

Styring av 2 varmesystem Ja Ja Ja Ja Ja

Styring av kjøling Ja – Ja – Ja

Solstyring Ja – – – –

NIBE VPB 300 varmtvannsbereder med NIBE F1145 
og avtrekksmodulen FLM.

* Kompressoren gir turledningstemperatur opptil 65 °C, resten oppnås med tilleggsvarme. Maks. returtemperatur 58 °C.
** Gjelder ikke NIBE F1226-5.
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Ska ej med 
på bilden!

NIBE AMB 30 er en varmeabsorberende luftmodul 
som er tilbehør til NIBE F1330/F1345. Med dette 
tilbehøret er det  mulig å øke effektiviteten ved 
installasjonen og er ideelt når  jord-/bergkollektorer 
ikke kan dimensjoneres til den kapasiteten som 
installasjonen krever.

En avtrekksmodul som reduserer energikostnadene 
ytterligere.

NIBE FLM avtrekksmodul, som er utviklet for å fun-
gere sammen med NIBE bergvarmepumper, resirku-
lerer inneluften fra huset, trekker ut energiinnholdet 
og varmer opp ren, frisk luft utenfra. Luftkvaliteten 

blir bedre uten at det blir kaldere – og uten at det 
koster mer! 

NIBE FLM har også en integrert likespenningsvifte, 
noe som gjør at du kan styre ventilasjonen ved å 
regulere vifteturtallet. Enheten kan monteres direkte 
på varmepumpen eller henges på veggen.

Gjenvinn varme fra ”brukt” luft.

NIBE™ FLM

Få ekstra varmtvann

NIBE™ VPB, NIBE™  VPA, NIBE™ VPAS NIBE™ UKV

El-kjeler for tilleggsvarme til bergvarmepumper.

El-kjeler

NIBE™ ELK 26, NIBE™ ELK 42

Hvis varmepumpen ikke har integrert varmtvannsbe-
reder, eller hvis husholdningen bruker store mengder 
varmtvann, kan det koples en separat oppbevarings-
tank til systemet for å gi nødvendig vannmengde 
eller for å komplettere et eksisterende system. 

NIBE VPB er den nye generasjonen akkumulatortank. 
Den kan koples til på ulike måter, for eksempel til en  
annen varmepumpe, som NIBE F1145. 

NIBE VPA er beregnet på bruk med F1150, men kan 
også brukes sammen med andre varmekilder. VPAS 
har en 2,3 m2 solvarmespiral.

NIBE UKV er et utjevningskar som brukes sammen 
med varmepumper for å øke vannvolumet i systemet 
for en jevnere drift.

Styre varmepumpen

NIBE™ MODBUS 40, RCU 11

GSM-fjernkontrollen RCU 11 gjør at du kan styre var-
mepumpen via mobiltelefonen, slik at du for eksempel 
kan skru opp innetemperaturen på vei hjem fra ferie.

NIBE F1150/1250 kan styres og overvåkes eksternt 
med tilbehøret RCU 11. 

Med MODBUS 40 kan F1145/F1245/1345 styres og 

overvåkes med eksterne kontrollsystemer.

 

Ønsker du et alternativ til boring, så er dette løsningen!

NIBE™ AMB 30



NIBE  BERGVARME 24

LEK

Distribuer varme til flere enn ett system 

NIBE™ ECS 40, NIBE™ ECS 41, NIBE™ ESV 21

Varm opp svømmebassenget 

NIBE™ POOL 40, NIBE™ POOL 11

Styr varmepumpen fra mobiltelefonen

NIBE™ SMS 40, NIBE™ MOBILE APP

Med tilbehøren ECS 40 / ECS 42 (til F1145/F1245/
F1345) eller ESV 21 (til F1150/F1250) kan du velge å 
fordele varme fra varmepumpen til fire ulike oppvar-
mingssystemer. Dette er en ideell løsning hvis du for 
eksempel har gulvvarme nede og radiatorer oppe.

ECS 40 < 80m2

ECS 41 > 80m2

Når du bruker bergvarme for å varme opp vannet 
i svømmebassenget, sparer du penger og unngår 
iskalde dukkerter. NIBE POOL 40 er ekstrautstyr som 
vi har utviklet med tanke på enkel styring av bas-
sengoppvarmingen.

Hvis du har svømmebasseng eller planlegger å skaffe 
deg det, bør du informere installatøren om dette i 
god tid. Da kan du være sikker på at du får varme-

pumpe og borehull som er tilpasset til svømmebas-
sengets varmebehov.

POOL 40 gjør det mulig å varme opp bassenger med 
NIBE F1145, F1245 og F1345, og POOL 11 med 
NIBE1250.

En bergvarmepumpe er ikke bare beregnet på 
oppvarming av boliger og varmtvann. Den kan også 
brukes til å kjøle ned boligen. Dette kan gjøres på 
flere ulike måter. Det enkleste er å utstyre varmepum-
pen med en viftekonvektor. 

NIBE PCM er en kjølemodul som gjør det mulig å 
utnytte passiv kjøling fra varmekilden.

NIBE HPAC er en modul for passiv/aktiv kjøling 
som danner et komplett klimasystem sammen med 
F1145, F1245 eller F1345, slik at du både kan varme 
opp og kjøle ned boligen din.

Med en viftekonvektor blir det mulig å benytte funk-
sjonen for passiv kjøling, som styres fra varmepum-
pene NIBE F1145, F1245 eller F1345 med tilbehøret 
PCS 44.

Kjøl ned boligen din 

NIBE™ HPAC, NIBE™ PCM, NIBE™ PCS 44 

Med GSM-fjernstyring kan du fjernstyre varmepumpen 
fra mobiltelefonen, slik at du for eksempel kan øke 
innetemperaturen på vei hjem fra ferie.

NIBE F1145/F1245/F1345 kan kontrolleres og overvå-
kes eksternt med tilbehøret SMS 40. 

 

Legg hele styringen av varmepumpen i lommen. Slå 
på varmen når du er på vei hjem, eller kontroller 
inneklimaet i boligen fra hvor som helst i verden. Mu-
lighetene er uendelige. NIBE MOBILE APP kan brukes 
med bergvarmepumpene NIBE F1145, NIBE F1245 og 
F1345.

Dette tilbehøret brukes for å muliggjøre tilkobling og 
kontroll av:

– Blandeventilstyrt tilleggsvarme

– Pumpe for varmtvannssirkulasjon

– Grunnvannspumpe

AXC 40 kan brukes sammen med bergvarmepum-

pene NIBE F1145 og NIBE F1245. AXC 50 kan brukes 
med F1345.

Tilbehørskort for tilkobling og kontroll

NIBE™ AXC 40, NIBE™ AXC 50

NIBE SOLAR gjør det mulig å benytte solvarme 
sammen med varmepumpen. Med flere solpaneler og  
VPAS eller VPBS får du et komplett system. Kan bru-

kes sammen med bergvarmepumpene NIBE F1145 og 
NIBE F1245. 

Solvarmepakke 
NIBE™ SOLAR 40, NIBE™ SOLAR 42

Gjør det enkelt å holde oversikt over varmepumpen
NIBE™ RMU 40
Denne praktiske fjernkontrollenheten kan plasseres i 
gangen, kjøkkenet (eller der du ønsker) og gjør at du 
kan holde oversikt over varmepumpen og fjernstyre 

de mest vanlige innstillingene. Kan brukes sammen 
med bergvarmepumpene NIBE F1145, F1245 og 
F1345.
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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.

Mer enn 70 % av CO2-utslippene fra en gjennomsnittlig hushold-
ning kommer fra varme- og varmtvannssystemene. For å redusere 
dette tallet må vi begynne å innføre grønnere og mer langsiktig 
bærekraftig teknologi 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 for å redusere ut-
slippene, kan ikke byggmestere, arkitekter og huseiere fortsette å igno-
rere behovet for å bruke alternativ teknologi som gir bedre utnyttelse av 
verdens energiressurser.
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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 forbrennings-
prosesser eller annen energi for å generere varme. Den bruker 
ganske enkelt den varmeenergien som befinner seg i luften, jor-
den eller vannet, til å varme opp boligen din. Det gir mindre ut-
slipp.

For det andre trekker den relativt lite energi sammenliknet med 
andre varmesystemer. Det skyldes at elektrisiteten ikke utgjør var-
mekilden, men bare er nødvendig for å drive pumpen og mulig-
gjøre varmeutvinningsprosessen. Den nøyaktige energibesparel-
sen varierer avhengig av hva du sammenlikner med, men den 
utgjør vanligvis mellom 60 og 80 %.

Et annet interessant aspekt er at varmepumper, i likhet med alle 
andre produserte gjenstander, inneholder det vi kaller produktre-
latert 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 transportere sine produkter på en mest mulig mil-
jøvennlig måte.

Når varmepumpen fra NIBE er installert i boligen din, begynner 
den umiddelbart å betale ned på miljøgjelden gjennom 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 kar-
bondioksidutslipp og drive varmepumpen din med en fornybar 
energikilde som vind, sol eller vann?

Klassifisert som fornybar energi
En del nasjonale og regionale myndigheter gir tilskudd til husei-
ere som går over fra oppvarming basert på fossilt brensel til mer 
moderne, fornybare energikilder, som vind-, sol- eller vannkraft. 
Varmepumper er nå offisielt klassifisert som tilskuddsberettiget 
innenfor disse rammene, og du får neppe en bedre anledning 
til å gå over til varmepumpebasert oppvarming.

Du finner mer informasjon på www.nibevillarme.no

BEgynn mED En varmEpumpE!



NIBE  BERGVARME 27

NIBE bergvarmepumper er ideelle til hus av forskjellig størrelse, 
og det nøye utviklede styresystemet er utformet slik at det funge-
rer perfekt for å betjene tradisjonelle radiatorer eller gulvvarme-
systemer med varmtvann.

Men mer enn noe annet er en bergvarmepumpe fra NIBE en in-
vestering i fremtiden. Utviklere, byggmestere og huseiere vil være 
sikre på at den teknologien de kjøper i dag, vil være relevant og 
brukbar i flere år fremover. Våre varmepumper er i aller høyeste 
grad konstruert med tanke på fremtiden.

Den eksisterende lovgivningen tvinger allerede byggmestere og 
huseiere til å tenke på energiforbruket i byggene sine. NIBEs var-
mepumper er ledende når det gjelder lavenergiytelse 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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CASE 1
nyTT Hus? BEgynn som Du Har TEnKT Å ForTsETTE!

Foto: Daniel Eriksson
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Bakgrunnen
Mattias Jacobsen og familien hans bor i et toetasjes hus i Mar-
karyd i Sør-Sverige. Huset er på 190 kvadratmeter og ble bygd i 
fjor. I byggeprosessen hadde familien Jacobsen muligheten til å 
påvirke hvilken energikilde som skulle brukes til husets gulvvarme 
og vannradiatorer. 

Da de tok sin beslutning, tok de først og fremst utgangspunkt i 
at oppvarmingskostnadene skulle være overkommelige selv om 
de beholdt en behagelig innetemperatur om vinteren. Dessuten 
skulle energikilden være miljøvennlig og utstyret enkelt å betjene.

Løsningen 
Etter å ha vurdert flere alternativer valgte familien Jacobsen den 
svært energieffektive bergvarmepumpen NIBE F1245-6. Det ble 
boret et cirka 140 meter dypt hull i hagen for å ta ut tilstrekkelig 
varmeenergi til husets behov. 

For å redusere oppvarmingskostnadene ytterligere valgte de en 
FLM-modul fra NIBE som gjenvinner varme fra husets avtrekks-
luft.

Resultatet 
Da bergvarmepumpen NIBE F1245-6 ble installert, begynte syste-
met umiddelbart å gi pålitelig, kostnadseffektiv energiforsyning – 
og det kommer det til å fortsette med i mange år. Familiens årlige 
energiforbruk er for tiden bare 8 500 kWh – noe som er uvanlig 
lavt for et så stort hus.

Den valgte NIBE FLM-modulen har to store fordeler. Den øker 
varmekildens temperatur og øker varmepumpens oppvarmings-
kapasitet. Selv når varmepumpen ikke er i bruk, lagres energien i 
jorden og kan utnyttes senere.

Når sommeren nærmer seg, vurderer familien Jacobsen å supple-
re systemet med viftekonvektorer for å få kostnadseffektiv kjøling 
på varme sommerdager.
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CASE 2
rEDusEr EnErgIForBruKET nÅr Du pussEr opp

Foto: Daniel Eriksson
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Bakgrunnen
Familien Nilssons hus i Bjuv er et énetasjes hus med kjeller på totalt 
230 kvadratmeter. Det ble bygd i 1976 og hadde, som  mange 
andre svenske hus fra denne tiden, el-kjele og vannradiatorer. Da 
den gamle kjelen ble moden for utskiftning, bestemte familien 
Nilsson seg for å se seg om etter et mer kostnadseffektivt, mo-
derne varmesystem basert på bærekraftig energiforsyning. Drifts-
sikkerhet og brukervennlighet var andre viktige kriterier.

Løsningen 
Familien bestemte seg for å investere i bergvarmepumpen NIBE 
F1245-8, som ikke bare oppfylte alle deres nøkkelkriterier, men 
som også skulle komme til å gi en drastisk reduksjon i familiens 
oppvarmingskostnader. NIBE F1245-8 tar svært liten plass, og bo-
rehullet – i dette tilfellet 160 m dypt – kan bores i selv små hager. 
Familien Nilsson valgte også en NIBE UKV-akkumulatortank for å 
øke mengden varmtvann i systemet og på den måten få bedre, 
jevnere varmeproduksjon.

Resultatet
Siden de gikk over fra el-kjele til en bergvarmepumpe fra NIBE, har 
familien Nilssons årlige energiforbruk sunket fra 33 000 til 10 000 
kwH De sparer altså 23 000 kWh per år. I kroner og ører tilsvarer 
det ca. 23 000 kroner per år – nok til at hele familien kan reise på 
en ekstra ferie hvis de får lyst til det!

Varmepumpens fargedisplay gir dem raskt og enkelt all den in-
formasjonen de trenger, og det intuitive brukergrensesnittet gjør 
at det har gått som en lek å lære seg å optimalisere systemets 
energibesparingspotensial. 

Effektiv varme og reduserte energikostnader 
med 23 000 kr – per år!

Før      Etter
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DET KAN VIRKE SOM OM NIBES  
VARMEPUMPER, SOM TAR VARME FRA 
JORDEN I NÆRHETEN AV HUSET ELLER 
UTELUFTEN, TROSSER NATURENS  
LOVER.
   MEN EGENTLIG ER DET MOTSATT – 
DE GJØR AT VI KAN LEVE I HARMONI 
MED NATUREN.
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nIBE Fra marKaryD
Å leve i harmoni med naturen

Vi smålendinger har en lang og imponerende historie av smarte, 
pengebesparende, ressursgjerrige innovasjoner. Den enkle for-
klaringen på dette er at Sverige historisk sett har vært et fattig 
jordbruksland. 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 selska-
pet blitt Sveriges ledende leverandør av varmeprodukter, og det 
driver kontinuerlig utviklingen mot stadig mer effektive oppvar-
mingsløsninger.

I begynnelsen produserte selskapet blant annet varmtvannsbe-
redere 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 i dag en ledende aktør innenfor oppvarmingsløsninger i 
hele Europa, noe som delvis skyldes at våre varmeprodukter er 
konstruert for å tåle de aller kaldeste svenske nettene.  Teorien 
er: Hvis de fungerer i Sverige, fungerer de overalt!
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Luft/vann-varmepumper

Varmtvannsberedere

svErIgEs sTØrsTE LEvEran-
DØr av varmEproDuKTEr

NIBE er Sveriges største leverandør av varmeprodukter og har et 
bredt produktsortiment med løsninger som passer den enkeltes be-
hov. Enten det gjelder berg- eller luft/vann-varmepumper, villakjeler, 
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

Bergvarmepumper

nEsTE sKrITT

På www.nibeenergysystems.no kan du lese mer om  
våre varmeprodukter. Der finner du også din  
nærmeste installatør.

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.

Varmtvannsberedere     
I over 50 år har NIBE forsynt det svenske folket 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 varmt-
vannsbereder 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 må-
let 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?”

nEsTE sKrITT

På www.nibeenergysystems.no kan du lese mer om  
våre varmeprodukter. Der finner du også din  
nærmeste installatør.

Våre produkter er utviklet for å bruke jorden.
Den primære energikilden 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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ABK AS, PB. 64 Vollebekk, 0516 Oslo 
www.nibeenergysystems.no tlf. 02320

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. 
©NIBE 2012 
Foto: www.benfoto.se 
Omslagsfoto: Fotograf Johan Kalén
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