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KERÄÄ ILMAISTA ENERGIAA ULKOILMASTA
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Voit käyttää ulkoilmaa, yhtä luonnon täysin ilmaisista anneista, talosi lämmittämiseen ja jääh-
dyttämiseen. Ilma sisältää lämpöä jopa pakkasella. Ja kun tiivistät tämän lämmön NIBE-ilma/
vesilämpöpumpulla, voit saada sitä talosi vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän ja käyttöveden 
lämmittämiseen. Tiettyjä ilma/vesilämpöpumppuja voi käyttää myös talosi jäähdyttämiseen 
kuumina kesäpäivinä.

Uskomatonta mutta totta. Me tiedämme, koska meillä on lämpöpumpputekniikasta yli 30 
vuoden kokemus.

KIINNOSTAAKO ILMAINEN ENERGIA?

Mitä näet, kun katsot ulos ikkunasta?  
Kadun, vastapäisen talon, puita ja peltoja?  
Me NIBEläiset näemme ilmaisen energialähteen – ilman.
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Säästät rahaa
Ilma/vesilämpöpumppu lämmittää talon ja käyttöveden paljon hal-
vemmalla. Voit pienentää lämmityskustannuksia jopa 65 %. Tarkka 
luku riippuu useista tekijöistä kuten asuinpaikasta, talon koosta sekä 
lämmitys- ja jäähdytystarpeesta. 

Alkuinvestointi on suhteellisen pieni, koska ilma/vesilämpöpumpulle 
ei tarvitse porakaivoa. 

NIBE-lämpöpumppujen korkea hyötysuhde varmistaa, että sijoituk-
sesi maksaa itsensä nopeasti takaisin. Energiahintojen jatkuvasti 
noustessa et joudu katumaan päätöstäsi. Säästät rahaa ensimmäi-
sestä kuusta lähtien.

Pienennät CO2-päästöjä
Toinen hyvä syy valita NIBE-ilma/vesilämpöpumppu on se, että sen 
ympäristövaikutukset ovat hyvin pienet. Asentamalla NIBE-ilma/
vesilämpöpumpun voit puolittaa kotisi CO2-päästöt. Tämä johtuu 
pääasiassa siitä, että siihen ei liity mitään palamisprosesseja. Läm-
pöpumppu vain kerää energiaa ulkoilmasta ja käyttää sitä talosi ja 
käyttöveden lämmittämiseen.

Tämän ansiosta CO2-päästöt ovat paljon pienemmät kuin millään 
muulla perinteisellä fossiilisia polttoaineita käyttävällä lämmitysjär-
jestelmällä ja selittää, miksi NIBE-ilma/vesilämpöpumput luokitellaan 
uusiutuviksi energialähteiksi. Asuinpaikastasi riippumatta voit asentaa ilma/vesilämpöpumpun ja 

nauttia tehokkaasta, turvallisesta ja häiriöttömästä lämmöstä ja käyttö-
vedestä murto-osalla muiden vaihtoehtojen kustannuksista ja ympäristö-
vaikutuksista.

MIKSI KANNATTAA VALITA NIBE-ILMA/VESILÄMPÖPUMPPU?

Miten NIBE-ilma/vesilämpöpumput pärjäävät suhteessa 
perinteisiin lämmityskattiloihin?

Niiden hyötysuhde on kolme kertaa parempi! Tavallinen öljy- tai kaa-
sukattila tuottaa alle 1 kWh energiaa yhtä tuotua kilowattia kohti. 
NIBE-ilma/vesilämpöpumppu tuottaa keskimäärin 3 kWh yhtä tuo-
tua sähkökilowattia kohti. Johtopäätös on ilmeinen – lämpöpumppu 
on ehdottomasti paras tapa hankkia halpaa lämpöä ja käyttövettä.

Mieti tätä

Jos kaikkiin Euroopassa vuosittain rakennettaviin noin miljoonaan 
taloon asennettaisiin lämpöpumppu, pienentäisimme CO2-päästö-
jämme yli 3 600 000 tonnilla vuodessa. Tämä vastaa noin miljoonan 
auton päästöjä! 
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– NIBE-ilma/vesilämpöpumput ovat helppoja 
asentaa, käyttää ja huoltaa. 

– Ne voidaan asentaa lähes kaikkialle. 

– Ne voidaan yhdistää erilaisiin lämmönlähtei-
siin. 

– Ihanteelliset lattialämmitys- ja vesipatterijärjes-
telmiin. Tietyissä malleissa on myös jäähdytys-
toiminto.

– NIBE ilma/vesilämpöpumput tuottavat puhdas-
ta lämpöä vaivattomasti 

– Ne on valmistettu kestämään, joten voit 
rentoutua ja nauttia kustannustehokkaasta ja 
helposta lämmityksestä vuosien ajan!

LISÄÄ HYVIÄ SYITÄ VALITA  
NIBE-ILMA/VESILÄMPÖPUMPPU
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Lämpöpumpun toiminta perustuu erittäin yksinkertaiseen, hyvin tunnet-
tuun periaatteeseen. Se toimii samalla tavoin kuin tavallinen jääkaappi.

Lämpöpumpun pääosat ovat kompressori, pai-
suntaventtiili ja kaksi lämmönsiirrintä (höyrystin 
ja lauhdutin).

Puhallin imee ulkoilmaa lämpöpumpun höyrysti-
men läpi. Kylmäaine höyrystyy ulkoilman osues-
sa höyrystimeen.

Kompressorissa kaasu puristetaan kokoon, jol-
loin sen lämpötila nousee. Sen jälkeen se virtaa 
edelleen lauhduttimeen talon lämmitysjärjestel-
mässä. Lauhduttimessa kaasu tiivistyy nesteeksi 
ja on taas valmis höyrystymään ja keräämään 
lisää lämpöenergiaa.

Tähän prosessiin käytetyn sähköenergian ja 
taloon siirretyn lämmitysenergian kausisuhde 
on noin 3. Tämä tarkoittaa, että jos käytät nyt  
15 000 kWh lämmitykseen ja käyttöveden tuo-
tantoon, tarvitset lämpöpumpun asennuksen 
jälkeen enää 5000 kWh. Tarkat säästöt riippuvat 
olosuhteista ja talosi lämmitysjärjestelmästä. Teh-
dään nyt laskelma talosi ja tarpeittesi perusteella.

MITEN KYLMÄSTÄ ILMASTA VOI KERÄTÄ LÄMPÖÄ?

Lämmitysneste

Kylmäaine

Keruuilma

Lauhdutin

KompressoriPaisuntaventtiili

Höyrystin
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Seuraavilla sivuilla esittelemme kolme vaihtoehtoista ilma/vesiläm-
pöpumppujärjestelmää, jotka perustuvat NIBE F2026-, NIBE F2300- 
ja NIBE SPLIT -lämpöpumppuihin. 

Lämpöpumppujärjestelmää valitessasi sinun on huomioitava monta 
tekijää. Talon koko, nykyinen lämmitysjärjestelmä, energiatarve ja 
paikalliset olosuhteet vaikuttavat päätökseesi. 

VALITSE LÄMPÖPUMPPUJÄRJESTELMÄSI TÄÄLTÄ!

NIBE™ F2300
Joustava yhden laitteen ratkaisu

NIBE F2300 -ilma/vesilämpöpumppu kaupallisiin ja suu-
riin asuinkiinteistöihin

NIBE F2300 on uusi ilma/vesiulkoyksikkö, joka sopii erityisesti 
suurempiin taloihin/rakennuksiin. Olemme panostaneet tyylikkäi-
den laiteyhdistelmien muotoiluun.

•  Suurempi hyötysuhde, markkinoiden parhaimpiin kuuluvat 
COP-arvot. Testattu riippumattomassa laboratoriossa ja vahvis-
tettu EHPA-merkinnällä. 

•  Erittäin tehokas kompressori alle 65 °C lämpötilassa toimiviin 
lämmitysjärjestelmiin. 

•  Kestävä kondenssivesikouru. Kondenssivesiliitäntä poistoput-
kelle.

•  Erittäin alhainen äänitaso.

•  Korkea menolämpötila 63 °C jopa –25 °C ulkolämpötilassa.

•  Koot: 14 kW ja 20 kW.

Joustavat järjestelmäratkaisut
Lämmitysjärjestelmän päivitys
NIBE F2300 on yhteensopiva talosi lämmitysjärjestelmän kanssa 
mukaan lukien öljy-, kaasu- ja puukattilat. 

Uusi rakenne 
Täydellinen järjestelmä sisältäen ohjausyksikön, erilliset säiliöt ja 
lämpöpumpun, jotka on huolella valikoitu tarjoamaan optimaali-
nen suorituskyky.

NIBE SMO 05 tai NIBE SMO 10 -ohjausyksiköt muodostavat 
yhdessä F2300-lämpöpumpun ja lisätarvikkeiden kuten lämmin-
vesivaraajien kanssa täydellisen järjestelmän.

NIBEn lisätarvikevalikoima (sivu 24) on kehitetty maksimoimaan 
järjestelmän hyötysuhde ja tuottamaan mahdollisimman suuret 
säästöt. 

Eri tekijät, kuten talon koko, sijainti ja käyttövesitarve, määrittä-
vät mikä järjestelmäratkaisu on sinulle sopivin.

Jos olet rakentamassa taloa tai haluat päivittää lämmitysjärjestel-
mäsi, NIBE-jälleenmyyjäsi auttaa sinua löytämään parhaan tuote-
yhdistelmän.

Joustavat järjestelmäratkaisut

Ulkoyksikkö Ohjausyksikkö Käyttövesi Lisälämmönlähde

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

NIBE F2300 NIBE SMO 10 NIBE VPB/VPA NIBE ELK, kaasu, öljy, puu

NIBE F2300 Erilliskone
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NIBE™ F2026 
Joustava yhden laitteen ratkaisu

NIBE F2026 -ilma/vesilämpöpumppu asuinkiinteistöihin

•  Tehokas kompressori (alle 55 °C lämmitysjärjestelmiin), jonka 
käyttölämpötila-alue ulottuu –20 °C saakka.

•  Erittäin alhainen äänitaso.

•  Kestävä kondenssivesikouru. Kondenssivesiliitäntä  
poistoputkelle.

•  Koot:  6 kW, 8 kW ja 10 kW

Joustavat järjestelmäratkaisut
F2026-mallisto tarjoaa sopivia järjestelmäratkaisuja sekä uudis-
rakennuksiin että saneerauskohteisiin. 

Uusi rakenne
NIBE F2026 ja VVM 300 muodostavat yhdessä täydellisen läm-
mitys- ja käyttövesijärjestelmän.

Lämmitysjärjestelmän päivitys
NIBE F2026 on yhteensopiva kaikkien lämmitysjärjestelmien 
kanssa mukaan lukien öljy-, kaasu- ja puukattilat. 

NIBE SMO 05 tai NIBE SMO 10 -ohjausyksiköt muodostavat 
yhdessä F2026-lämpöpumpun ja lisätarvikkeiden kuten lämmin-
vesivaraajien kanssa täydellisen järjestelmän.

Laajasta valikoimasta lisätarvikkeita (sivu 24) voi muodostaa 
useita erilaisia yhdistelmiä. Lisävarusteet on suunniteltu optimoi-
maan ilma/vesilämpöpumppujemme hyötysuhde ja tuottamaan 
mahdollisimman suuret säästöt. 

Eri tekijät, kuten talon koko, sijainti ja käyttövesitarve, määrittä-
vät mikä järjestelmäratkaisu on sinulle sopivin.

Joustavat järjestelmäratkaisut

Ulkoyksikkö

Sisäyksikkö
Lisälämmön-

lähdeKaikki  
yhdessä

Erillinen 
ohjausyksikkö Käyttövesi

NIBE F2026  NIBE VVM 300

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

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

öljy, puu
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NIBE™ SPLIT 
Plug and play –järjestelmä

NIBE SPLIT -ilma/vesilämpöpumppu asuinkiinteistöihin

•  Optimaalinen vuosihyötysuhde taajuusohjattujen kompressori-
en ansiosta, joiden käyttölämpötila-alue on 42 °C … –20 °C.

•  Integroitu aktiivinen jäähdytystoiminto.

•  Lämmitysjärjestelmiin 55 °C saakka ja jäähdytykseen +7 °C 
saakka (paketit 1 ja 2).

•  Nopea liittää kaasu-, öljy- tai puukattilaan.

•  Voidaan liittää aurinkokeräinpakettiin.

•  Integroitu varaajasäiliö käyttöveden tuotantoon tai erillisen 
ohjausyksikön ja säiliön yhdistelmä.

•  Kylmäaineputket sisä- ja ulkoyksiköiden välillä.

NIBE SPLIT on plug and play -lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmä 
uusiin ja vanhoihin taloihin. Hyvin suunniteltu, korkealaatuinen 
ulkoyksikkö ja sisäyksikkö edustavat uusinta tekniikkaa. Ne 
muodostavat ainutlaatuisen tehokkaan ja ympäristöystävällisen 
lämmitys-, jäähdytys- ja käyttövesijärjestelmän. Se on helppo 
asentaa sekä käyttää ja edustaa hillittyä, ajatonta muotoilua.

NIBE SPLIT on suunniteltu toimimaan optimaalisesti koko vuo-
den ja se on yksi tehokkaimmista saatavilla olevista lämmitysjär-
jestelmistä.

Jäähdytys kuumina päivinä
Vesikiertoisilla patteri- tai lattialämmitysjärjestelmillä varustetut 
talot voidaan varustaa jäähdytystoiminnolla lisäämällä puhallin-
konvektoreita. Toisin kuin perinteiset jäähdytysjärjestelmät, jotka 
käynnistyvät ja pysähtyvät termostaatin signaalien mukaan, NIBE 
SPLIT tuottaa jäähdytystä tarpeen mukaan, jakaa ilman tasaisesti 
taloon ja pitää kotisi miellyttävän lämpöisenä.

Paketti
Sisäyksikkö

Ulkoyksikkö
Kaikki yhdessä

Erillinen ohjausyksikkö ja erillinen 
lämminvesivaraaja

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

Kuusi NIBE Split -järjestelmäyhdistelmää



10  N IBE  I LMA/VES I

TEKNISET TIEDOT

NIBE F2026 tekniset tiedot NIBE F2300 tekniset tiedot
Lämmitysjärjestelmän maksimilämpötila 65 °C

Lämmityksen käyttölämpötila-alue, ulkolämpötila -25 °C – +40 °C 

Korkeus (sis. jalat)   1 385 mm

Leveys  1 455 mm

Syvyys   620 mm

Paino  225/230 kg

Mallit  

Jännite 400 V~ 3-vaihe

NIBE F2300-14

NIBE F2300-20

Lämmitysjärjestelmän maksimilämpötila 55°C

Lämmityksen käyttölämpötila-alue, ulkolämpötila -20 °C – +35 °C 

Korkeus (ilman jalkoja)  1 045 mm

Korkeus (sis. jalat)   1 095 mm

Leveys  1 200 mm

Syvyys   520 mm

Paino  120/126/132 kg

Mallit 

Jännite 400 V~ 3-vaihe  

NIBE F2026-6  

NIBE F2026-8  

NIBE F2026-10  

NIBE SPLIT -järjestelmä 
Lämmitysjärjestelmän maksimilämpötila 55 °C

Jäähdytysjärjestelmän alin menolämpötila (paketit 1 ja 2) 7 °C

Jäähdytysjärjestelmän alin menolämpötila (paketit 3 - 6) 18 °C

Lämmityksen käyttölämpötila-alue, ulkolämpötila -20 °C – +43 °C

Jäähdytyksen käyttölämpötila-alue, ulkolämpötila +15 °C – +43 °C

Syöttöjännite 1 x 230 V tai 3 x 400 V

Sisäyksikkö NIBE  ACVM 270 HBS 12 HBS 16

Kokonaistilavuus, litraa 270 – –

Korkeus, mm 1850 1040 1150

Vaadittu huonekorkeus, mm 2000 1300 1300

Leveys, mm 600 600 600

Syvyys, mm 660 375 375

Paino, kg 140 64.5 68.5

Asennus lattia seinä  seinä

Sähkövastus, kW Maks. 9 – –

Jännite 230 V~ 1-vaihe 
 400 V~ 3-vaihe

Ulkoinen lämminvesivaraaja NIBE HEV 500 HEV 300 HE 30

Kokonaistilavuus, litraa 500 300 –

Korkeus, mm 1740 1900 385

Vaadittu huonekorkeus, mm 1900 2080 –

Leveys, mm 760 600 596

Syvyys, mm 876 600 365

Paino, kg 130 95 24

Sähkövastus, kW Maks. 9 Maks. 9 Maks. 9

Ulkoyksikkö NIBE AMS 10-8 10-12 10-16

Talon lämmöntarve, kW* 9 9 9

Kompressori   kiertomäntä 

Korkeus, mm 595 845 1300

Leveys, mm 780 970 970

Syvyys, mm 340 370 370

Paino, kg 60 74 105

Kompressoriteho  
EN14511 7/45 lämmitys, kW 3 – 8 3.5 – 12.0 4 – 16

Kompressoriteho  
EN14511 35/18 jäähdytys, kW 2.7 – 10.7 3.3 – 12.0 5 – 16

Sisäänrakennettu kondenssivesipoisto

Maksimietäisyys sisä- ja ulkoyksikön  
välillä, kylmäaineputket, m 30 30 30

NIBE Splitin tekniset tiedot
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MIKÄ TEKEE NIBE™ F2300 –LÄMPÖPUMPUSTA 
NIIN TEHOKKAAN JA MONIPUOLISEN? 

1 Hiljainen toiminta
Huolella valikoidut komponentit varmistavat, 
että suuren F2300-14/20 kW –lämpöpumpun 
äänitaso on yhtä alhainen kuin pienemmän 
F2026-8 -lämpöpumpun.

2 Korkea hyötysuhde
Uusi kompressoriteknologia ja uudet kylmäaine-
piirit ovat parantaneet hyötysuhdetta merkittä-
västi aikaisempiin versioihin nähden.

3 Laaja lämpötila-alue 
NIBE-ilma/vesilämpöpumpun ulkoyksikköä voi-
daan käyttää rakennuksissa, joissa on korkeaa 
lämpötilaa käyttävä lämmitysjärjestelmä. 

4 Tehokas käyttövesituotanto 
Korkea menolämpötila varmistaa tehokkaan 
käyttövesituotannon.

5 Kestävät materiaalit 
NIBE F2300 –lämpöpumppu on valmistettu eri-
tyisen kestävistä materiaaleista, jotka varmista-
vat pitkän käyttöiän ankarissa ulko-olosuhteissa. 

6 Hillitty muotoilu
NIBE F2300 –lämpöpumppu sulautuu huomaa-
mattomasti talosi ympäristöön.

7 Kestävä kondenssivesipoisto
Sulatuksen yhteydessä kondenssivesi kerätään 
sisäänrakennettuun kouruun ja voidaan siirtää 
1-6 metrin päähän lattiakaivoon KVR 10 -lisätar-
vikkeella. 

8 Korkea menolämpötila jopa -25 °C  
ulkolämpötilassa 
Vaikka lämpötila laskee -25 °C asteeseen,  
NIBE F2300 jatkaa talosi lämmittämistä.

10 Joustavat järjestelmäratkaisut
NIBE tarjoaa laajan valikoiman valmiita yh-
distelmiä sisäyksiköillä, jotka on suunniteltu 
toimimaan optimaalisesti NIBE F2300 –lämpö-
pumpun kanssa.  
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Plug and play –lämmitysjärjestelmä keskiko-
koisiin taloihin

Yksilöllinen ratkaisu NIBE SMO 10  
-ohjausyksiköllä

NIBE F2026/F2300 –ulkoyksikkö 6 kW - 20 kW +  
NIBE SMO 10 muodostavat ainutlaatuisen räätälöi-
dyn järjestelmän

NIBE SMO 10 –ohjausyksikön avulla voit yhdistää NIBE F2026/
F2300 ilma/vesilämpöpumpun muihin laitteisiin ja luoda oman 
räätälöidyn lämmitysjärjestelmäsi. Aloita yhdellä NIBE F2026/
F2300 -lämpöpumpulla; jos tarvitset enemmän tehoa, voit liittää 
jopa yhdeksän NIBE-lämpöpumppua samaan järjestelmään. SMO 
10 –ohjausyksikkö varmistaa NIBE F2026/F2300 –lämpöpumpun 
häiriöttömän toiminnan eri järjestelmissä. Esimerkiksi:

– Liitettynä toiseen lämmitysjärjestelmään kuten kaasu-, 
öljy-, sähkö- tai kaukolämpöön.

– Liitettynä käyttövesitarpeesi täyttävään NIBE VPA/VPB 
-lämminvesivaraajaan.  

– SMO 10 voi myös käyttää lämpöpumppua uima-altaan 
lämmittämiseen. 

– SMO 10 -ohjausyksikkö voi myös ohjata aurinkokeräi-
miä, jolloin voit käyttää aurinkoenergiaa lisälämmönläh-
teenä silloin, kun sitä on saatavana. 

NIBE F2026 –ulkoyksikkö 6 kW - 10 kW + NIBE VVM 
300 -sisäyksikkö

Jos etsit täydellistä, kompaktia lämmitys- ja käyttövesiyksikköä, 
joka on helppo asentaa, suosittelemme NIBE F2026-6 kW, 8 kW 
tai 10 kW ilma/vesilämpöpumppua ja VVM 300 –sisäyksikköä. 

Sisä- ja ulkoyksiköt on suunniteltu tarjoamaan optimaalinen 
hyötysuhde ja maksimoimaan energiansäästöt.

VVM 300 –lämminvesivaraajaan mahtuu 155 litraa käyttövettä 
ja se on varustettu lämpötilan kompensoivalla ohjausyksiköllä, 
joka varmistaa mahdollisimman taloudellisen toiminnan. Siinä 
on myös sähkövastus lisälämmönlähteenä, kiertovesipumput ul-
koyksikölle ja talon lämmitysjärjestelmälle sekä lämmityskattila. 

Monipuolista järjestelmää voidaan täydentää lisävarusteella 
altaan lämmitystä varten. Samoin se voi lämmittää kahta läm-
mitysjärjestelmää, joilla on erilaiset menolämpötilat, kuten lat-
tialämmitysjärjestelmä alakerrassa ja vesipatterijärjestelmä ylä-
kerrassa.

Se on täydellinen järjestelmä uusiin rakennuksiin ja saneeraus-
kohteisiin.

NELJÄ JÄRJESTELMÄÄ NIBE™ F2026/F2300 
ILMA/VESILÄMPÖPUMPUISTA

NIBE tarjoaa laajan valikoiman lisävarusteita ja täydellisiä sisäyksiköitä. 
Ne on kehitetty yhdessä ilma/vesilämpöpumppujemme kanssa niiden 
hyötysuhteen optimoimiseksi ja mahdollisimman suurten säästöjen 
saavuttamiseksi. Sinun on tunnettava talosi arvioitu energiantarve, 
jotta voit päättää minkä järjestelmän valitset. Pyydä NIBE -jälleen-
myyjääsi tarkastamaan nykyinen lämmitysjärjestelmäsi ja laskemaan 
energiantarpeesi.
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Yksilöllinen ratkaisu NIBE SMO 05  
-ohjausyksiköllä

Olemassa olevan kattilan kanssa NIBE F2026/F2300 –ulkoyksikkö 6 kW - 20 kW + nykyinen 
lämmitysjärjestelmä kuten puu- tai öljykattila

NIBE F2026/F2300 on älykäs lämpöpumppu, joka on yhteensopiva kaik-
kien lämmitysjärjestelmien kanssa mukaan lukien öljy-, kaasu- ja puu-
kattilat.  

Puukattilan yhteydessä NIBE F2026/F2300 liitetään lämminvesivaraajaan. 
Lämpöpumppua ohjataan lämminvesivaraajan termostaatilla ja se käyn-
nistyy automaattisesti, kun puukattila ei ole käytössä. Näin se muodos-
taa tehokkaan ja taloudellisen lämmitysjärjestelmän, myös käyttövedelle.

Kaasu- ja öljykattilan yhteydessä lämpöpumppu liitetään lämmityspiiriin 
juuri ennen kattilaa. Lämpöpumppua ohjataan huonetermostaatilla ja se 
auttaa talon lämmityksessä (mutta ei käyttöveden). 

Molemmat ratkaisut hyödyntävät olemassa olevia laitteistoja ja pitävät 
siten asennuskustannukset alhaisina. Tämänkaltainen yhdistelmä voi 
säästää energiaa jopa 50 %.

NIBE F2026/F2300 –ulkoyksikkö 6 kW - 20 kW + NIBE SMO 05 
muodostavat ainutlaatuisen räätälöidyn järjestelmän

NIBE SMO 05 –ohjausyksikössä on uuden sukupolven graafinen käyttöliit-
tymä. Se voidaan asentaa mihin tahansa huoneeseen, josta voit valvoa ja 
säätää lämmitysjärjestelmääsi.

NIBE SMO 05 tukee yhtä peruslämmitysratkaisua, joka mahdollistaa eri-
kokoisten ulkoyksiköiden ja NIBE-lämminvesivaraajien yhdistelemisen.

Mahdolliset yhdistelmät NIBE SMO 05/SMO 10-ohjausyksikön kanssa

Ulkoyksikkö

Käyttövesi

3-tieventtiili Ohjausyksikkö Lisälämmönlähde PuskurisäiliöKaksoisvaippainen  
lämminvesivaraaja

Kierukka

NIBE F2026 - 6 kW NIBE VPA 200/70  
NIBE VPA 300/200 
NIBE VPA 450/300 
NIBE VPAS 300/450

NIBE VPB 500 
NIBE VPB 750 VST 11

NIBE SMO 05
NIBE SMO 10

ELK 15
NIBE UKV 100
NIBE UKV 200 
NIBE UKV 300

NIBE F2026 -8 kW

NIBE F2026 - 10 kW
NIBE VPA 300/200 
NIBE VPA 450/300 
NIBE VPAS 300/450

NIBE VPB 1000

NIBE F2300 - 14 kW NIBE VPB 500/750/1000
VST 20

NIBE F2300 - 20 kW  NIBE VPB 1000

Mahdollistaa tehokkaan kompressorin 
käytön sekä esimerkiksi aurinkolämmityksen 
hyödyntämisen

NIBE F2026/F2300 ilma/vesilämpöpumppu 10 kW - 20 kW + 
NIBE VVM 500 sisäyksikkö

NIBE F2300-14 tai -20 ilma/vesilämpöpumppu on yhdessä NIBE VVM 500 
sisäyksikön kanssa yksinkertainen asentaa ja ne muodostavat täydellisen 
talon käyttövesi- ja lämmitysjärjestelmän. Sisäyksikkö ja NIBE F2300 yh-
dessä on suunniteltu optimaaliseen suorituskykyyn ja mahdollistaa suuret 
energiasäästöt.

VVM 500 on monipuolinen sisäyksikkö, joka on tarkoitettu suuremmille 
taloille, paritaloille tai pienemmille liikekiinteistöille. Laite muodostaa yh-
dessä lämpöpumpun F2300-14/-20 tai F2026-6/-8/-10 kanssa täydellisen 
järjestelmän käyttöveden sekä asuintilojen lämmitykseen.

Sisäänrakennetun aurinkokierukan kapasitetti on 8 kW. Se pystyy vastaa-
nottamaan jopa 10 m² aurinkokeräimen lämmön. Kierukkaan on vaihto-
ehtoisesti liitettävissä jonkin muu lämmönlähde esimerkiksi vesitakka tms. 
Kierukan tuottama lämpö käytetään sekä käyttöveden että rakennuksen 
lämmitykseen.

Laitteessa on 9 kW sähkövastus, jota ohjataan portaittain. Sisäisen sähkö-
vastuksen tehoa ei voi suurentaa.
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1  Taajuusohjattu kiertomäntäkom-
pressori

PIENI HUKKA – LÄMPÖÄ TUOTETAAN 
TARPEEN MUKAAN
Kompressorin käyttöastetta voidaan sää-
tää välillä 30-100 %. Ohjaus säätää kom-
pressorin pyörimisnopeutta automaatti-
sesti kiinteistön energiatarpeen mukaan. 
Se on suunniteltu toimimaan tehokkaasti 
alhaisissakin ulkolämpötiloissa, jolloin 
talon lämmöntarve on suurimmillaan. 

2 Kompressorin ohjaus
TEHOKAS ALHAISISSAKIN  
KYLMÄAINEPIIRISSÄ
NIBE SPLITissä käytetyt paisuntaventtiilit 
valittiin niiden mahdollistaman tarkkuu-
den vuoksi. Tuloksena on parempi hyöty-
suhteen ja tehon ohjaus sekä lämmitys- 
että jäähdytyskäytössä.

4 Kotelon pinnoitus
LAADUKAS PINNOITE 
Kahden epoksimaalikerroksen ansiosta ul-
koyksikkö kestää pitkään hyvännäköisenä.

5 Lamellikierukka (höyrystin)
SUORITUSKYKYINEN JA KESTÄVÄ
Lamellikierukka ottaa energiaa ulkoilmas-
ta tai luovuttaa energiaa ilmaan lämmi-
tystä tai jäähdytystä varten. Polymeeripin-
noitteen ansiosta se on erittäin kestävä 
ja suurempi pinta-ala tehostaa lämmön 
siirtymistä ilmasta.

6 Pieni käynnistysvirta
VÄHENTÄÄ MUIDEN SÄHKÖLAITTEIDEN 
HÄIRIÖITÄ
NIBE SPLITissä on taajuusohjattu kompressori, 
jonka ansiosta käynnistysvirta on alhainen. 
Käynnistymällä hitaasti ja siirtymällä asteittain 
vaadittuun kapasiteettiin järjestelmä ei häirit-
se talon muita sähköjärjestelmiä. 

7 Puhallin (moottori ja siipipyörä)
SÄÄSTÄÄ ENERGIAA
Vähän energiaa kuluttavalla moottorilla 
varustetun puhaltimen nopeutta voidaan 
säätää niin, että se tuottaa juuri oikean 
ilmavirran. Siipipyörä on suunniteltu siirtä-
mään ilmaa mahdollisimman tehokkaasti 
ja hiljaisesti. 

NIBE™ SPLIT

Toimii tehokkaasti pakkasessa...
Monet lämpöpumput lopettavat toimintansa juuri kun tarvitset 
niitä eniten, mutta NIBE SPLIT tarjoaa poikkeuksellisen laajan 
käyttölämpötila-alueen. Se voi tuottaa jopa 58 °C vettä (65 °C 
sähkövastuksella) ja jatkaa toimintaansa aina – 20 °C asti. Suosit-
telemme alle 55 °C lämmitysjärjestelmiä mahdollisimman suurten 
säästöjen varmistamiseksi. Ellei lämpöpumppu pysty tuottamaan 
riittävästi energiaa talon tarpeisiin, sen ohjausyksikkö aktivoi in-
tegroidun sähkövastuksen tai lisälämmönlähteen kuten aurinko-
keräimen, kaasu- tai puukattilan.

.. ja kuumimmassa helteessä
NIBE SPLIT –lämpöpumpun omistajat voivat käyttää sitä myös 
jäähdytykseen erityisesti kuumalla säällä. Vesikiertoisilla patteri- 
tai lattialämmitysjärjestelmillä varustetut talot voidaan varustaa 
jäähdytystoiminnolla lisäämällä puhallinkonvektoreita. Toisin kuin 
perinteiset jäähdytysjärjestelmät, jotka käynnistyvät ja pysähtyvät 
termostaatin signaalien mukaan, NIBE SPLIT tuottaa jäähdytystä 
talon tarpeen mukaan, jakaa ilman tasaisesti taloon ja pitää kotisi 
miellyttävän lämpöisenä. 

Alla esittelemme muutamia niistä avaintekijöistä, jotka tekevät NIBE 
SPLITistä tehokkaan ja suorituskykyisen lämpöpumpun. 

NIBE SPLIT on täydellinen plug and play lämmitys-, jäähdytys- ja käyttövesijärjestelmä.  
Se on helppo asentaa ja käyttää ja edustaa hillittyä, ajatonta muotoilua.

Ulkoyksikkö NIBE AMS 10-12



NIBE  I LMA/VES I   15

8 Ohjauspaneeli
HELPPOKÄYTTÖINEN
Ohjausyksikkö on suunniteltu ohjaamaan sekä 
ulko- että sisäyksikön toimintaa. Helppokäyt-
töisyyden ansiosta kaikki voivat nauttia NIBE 
SPLIT –järjestelmän tarjoamista eduista. Ainut-
laatuisen tehokas järjestelmä, joka mukautuu 
kiinteistön vaihteleviin tarpeisiin.

9 Kiertovesipumppu 
YKSINKERTAINEN JÄRJESTELMÄ  
TARPEENMUKAISEEN LÄMMITYKSEEN
Vähän energiaa kuluttavalla DC-moottorilla 
varustetun pumpun nopeutta voidaan säätää 
niin, että se siirtää juuri oikean vesimäärän. 

10 Eristemateriaali ja -paksuus
ESTÄÄ LÄMPÖVUODOT JA  
KONDENSOITUMISEN
Komponenteissa on ilmatiivis eristyskerros, 
joka vähentää energiahäviöitä. Se myös estää 
kosteuden tiivistymisen putkiin jäähdytysti-
lassa. Säiliön eriste minimoi lämpöhäviöt ja 
säästää rahaa.

11 Integroitu lämmönvaihdin 
KUUMAA VETTÄ SILLOIN KUN TARVITSET
Käyttövesi lämmitetään sisäisessä kierukassa. 
Kylmä vesi virtaa sisään kierukan alapäästä ja 
lämmitetään vähitellen ylöspäin noustessaan.

12 Ohjausjärjestelmä 
OHJAA ENERGIAKÄYTTÖÄ TALOSSASI
Ohjausjärjestelmä tunnistaa talon ominaisuu-
det ja mukautuu sen tarpeisiin. Se valvoo ja 
ohjaa ulkoyksikköä, kompressorin nopeutta, 
puhaltimen nopeutta ja huurteenpoistoa. Tu-
loksena on dynaaminen, säädettävä lämmitys/
jäähdytys sekä täsmälleen haluttu lämpötila.

8

9

10

11

12

Sisäyksikkö NIBE ACM 270
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 NIBE™ SPLIT PAKETIT ASUINKIINTEISTÖIHIN

•  Helppo asennus. Liitä vain ulkoyksikkö sisäyksikköön ja lämmitysjär-
jestelmään ja käynnistä se. Ulkoyksikkö on sähköisesti liitetty sisäyk-
sikköön. Ohjausyksikön valikot ovat omalla kielelläsi.

•  Käyttöveden lämmitys voi vastata jopa 40 % energiankulutukses-
ta, erityisesti uusissa rakennuksissa. Olemme testanneet kaikkien 
yhdistelmiemme käyttövesituotannon COP:n standardin EN 255-3 
mukaan ja takaamme, että COP on >3. Tämä tarkoittaa, että saat 
samalla sähkömäärällä kolme kertaa enemmän energiaa kuin säh-
kövaraajalla.

•  Luokkansa parhaat energiansäästöt laajan käyttölämpötila-alueen 
ja taajuusohjatun kompressorin ansiosta. Menolämpötila kompres-
sorista on 58 °C -20 °C ulkolämpötilassa.

•  Helppo asentaa.

•  Kuormanrajoitin säätää lämpöpumpun (3x400 V) tehonkulutusta 
ja varmistaa näin, että pumppu ei ylikuormita talon sähköjärjestel-
mää.

•  Valmius tukemaan kahta lämmitysjärjestelmää, joilla on erilaiset 
lämmöntarpeet, esimerkiksi patteri- ja/tai lattialämmitysjärjestel-
mää.

•  Lattiajäähdytysjärjestelmä saatavana suurimpiin ulkoyksikköihin. 
Myös puhallinkonvektorijäähdytys on mahdollinen all-in-one sisä-
yksikköön ja kahteen pienempään ulkoyksikköön.

•  Jos haluat yhdistää järjestelmän kaasukattilaan tai öljykattilaan si-
säänrakennetun sähkövastuksen sijaan, liitä ulkoyksikkö lämmin-
vesivaraajaan. Lisäsäiliötä ei tarvita. Ohjausyksikkö on konfiguroitu 
hallinnoimaan ulkoyksikköä.

•  Voit yhdistää NIBE aurinkokeräimet NIBE SPLIT järjestelmään.

•  NIBEllä on saatavana täydellinen valikoima lisävarusteita ja liitäntä-
ratkaisuja, joilla voit täydentää järjestelmäsi. Lisätietoja löydät osoit-
teesta www.nibe.fi.



* Mikäli lämmityksen tehontarve ylittää 9 kW tulee lämmitysjärjestelmään lisätä jokin lisälämmönlähde esim. NIBE ELK 15 sähkökattila.
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Plug and play –lämmitysjärjes-
telmä suurempiin kiinteistöihin, 
joissa on normaali käyttövesitarve

Plug and play –lämmitysjärjestelmä 
pienempiin kiinteistöihin, joissa on 
normaali käyttövesitarve

Plug and play –lämmitysjärjestelmä 
keskikokoisiin kiinteistöihin, joissa on 
normaali käyttövesitarve

Plug and play –lämmitysjärjestelmä 
keskikokoisiin kiinteistöihin, joissa 
tarvitaan paljon käyttövettä

Talon lämmöntarve 7 – 9 kW*

NIBE SPLIT – Paketti 1

AMS10-8 kW + ACVM 270

NIBE SPLIT – Paketti 2

AMS10-12 kW + ACVM 270

NIBE SPLIT – Paketti 3

AMS10-12 kW + HBS-12 kW + 

HEV 500 

NIBE SPLIT – Paketti 4

AMS10-16 kW + HBS-16 kW + 

HEV 300

Plug and play –lämmitysjärjestelmä 
suurempiin kiinteistöihin, joissa 
tarvitaan paljon käyttövettä

NIBE SPLIT – Paketti 5

AMS10-16 kW + HBS-16 kW + 

HEV 500

Plug and play –lämmitysjärjestelmä 
suurempiin kiinteistöihin, joissa ei 
tarvita käyttövettä

NIBE SPLIT – Paketti 6

AMS10-16 kW + HBS-16 kW + HE 30

Talon lämmöntarve 3 – 7 kW

Talon lämmöntarve 5 – 9 kW*

Talon lämmöntarve 5 – 9 kW*

Talon lämmöntarve 7 – 9 kW*

Talon lämmöntarve 7 – 9 kW*

Paketti

Sisäyksikkö

Ulkoyksikkö
Kaikki yhdessä

Erillinen ohjausyksikkö ja erillinen 
lämminvesivaraaja

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

Kuusi NIBE Split -järjestelmäyhdistelmää
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NIBE™ SPLIT ASENNETTUNA 
KOTIISI

Kolme toimintoa:
LÄMMITYS/JÄÄHDYTYS/KÄYTTÖVESI 
NIBE SPLIT – yksi järjestelmä, joka täyttää kaikki 
lämmitys-, jäähdytys- ja käyttövesitarpeesi.

Sisäyksikkö:
YKSI TYYLIKKÄÄSTI PAKATTU MODUULI
NIBE on käyttänyt uusinta tekniikkaa integroi-
dun järjestelmärakenteen luomiseen. Tyylikäs 
sisäyksikkö mahtuu 60 x 66 x 180 cm tilaan.

Sähköasennus:
HELPOTTAA ASENNUSTA
Ulkoyksikkö ei tarvitse erillistä sähköliitäntää. 
Se on liitetty kaapelilla sisäyksikköön, joka on 
kytketty virransyöttöön. 

Ulkoyksikkö:
KOMPAKTI KOKO JA PIENI TILANTARVE
Ulkoyksikkö on pienikokoinen ja tyylikkäästi 
muotoiltu.

Kylmäaine putkissa:
EI JÄÄTYMISVAARAA 
Ulkoputket on täytetty kylmäaineella veden 
sijaan. Tämä tarkoittaa, että ne eivät jäädy 
kovallakaan pakkasella tai pitkän sähkökatkok-
sen aikana.

Joustava asentaa:
VALITSE HUOMAAMATON SIJOITUSPAIKKA
Ulkoyksikkö voidaan sijoittaa jopa 30 metrin 
päähän (AMS 10-8) sisäyksiköstä, mikä helpot-
taa yksikön asennusta talosi ulkopuolelle. 

Kylmäaineella täytetty ulkoyksikkö:
HELPPO ASENTAA JA  
YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN
Ulkoyksikkö on täytetty kylmäaineella, jonka 
ympäristövaikutukset ovat vähäiset ja joka ei 
vahingoita otsonikerrosta.

Lämpöpumpun sijoitus:
VALITSE KAHDESTA ASENNUSTAVASTA
Joko seinälle tai maahan jalustalle (NIBE-jalustan 
avulla).
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Joustava asentaa sisälle: 
VAIHDA TOIMINTATAPAA VUODENAJAN  
MUKAAN
NIBE SPLIT –lämpöpumppua voidaan käyttää 
lämmitykseen ja jäähdytykseen. Lämpö jaetaan 
taloon pattereissa ja lattialämmitysjärjestelmässä 
kiertävällä vedellä ja jäähdytys tapahtuu puhal-
linkonvektoreilla ja lattialämmitysjärjestelmillä.

Yhteensopivuus:
HELPPO LIITTÄÄ MUIHIN LÄMMÖNLÄHTEISIIN
NIBE SPLIT voidaan liittää aurinkokeräimiin tai 
lämmityskattilaan lisälämmönlähteeksi. 

Vihreää energiaa
PÄÄSTÖTÖNTÄ LÄMMITYSTÄ JA  
JÄÄHDYTYSTÄ
NIBE SPLIT -lämpöpumppua voidaan täydentää 
vihreällä energianlähteellä kuten aurinkoke-
räimillä, jolloin saavutetaan lähes päästötön 
järjestelmä.
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Sisäyksikköä varten: mahdollistaa COP:n mitta-
uksen tietyllä ajanjaksolla. (ACVM 270)

P2-paketti: 2 pystyaurinkokeräintä
P3-paketti: 3 pystyaurinkokeräintä
PL2-paketti: 2 vaaka-aurinkokeräintä
PL3-paketti: 3 vaaka-aurinkokeräintä

NIBE™ EMK 270
Energiamittaussarja

NIBE™ Solar Split FP215 paketit
NIBE Solar -paketit ACVM-sisäyksiköitä varten

NIBE™ F2026 & NIBE™ F2300

POOL 20 mahdollistaa uima-altaan lämmityksen 
ohjaamisen. Voidaan yhdistää VVM 300/SMO 10 
-lisätarvikkeisiin.

NIBE™ POOL 20
Lämmitä uima-altaasi

Jos tarvitaan ohjauspaneelia erillisessä huoneessa.

NIBE™ RE 10
Huoneyksikkö huoneanturilla

Puskurisäiliö 40 tai 102 l. Jos tarvitaan suurempi 
vesitilavuus.

NIBE™ UKV 40 & 102
Puskurisäiliö 

VCC 22 Split-paketteihin 1-3
VCC 28 Split-paketteihin 4-6 
Erillisille lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmille.

NIBE™ VCC 22 ja 28
Vaihtoventtiili viilennyksellä

NIBE™ ESV 22
Shunttisarja

ESV 22 Split-paketeille 1-3
ESV 28 Split-paketeille 4-6

NIBE™ ACK 22
Johtosarja ESV 22:lle ja VCC 22:lle

NIBE™ ACK 28
Johtosarja VCC 28:lle ja ESV 28:lle

Valitse kahdesta asennustavasta. Joko seinälle tai 
maahan jalustalle.

(AMS 10-8/12)

NIBE™ -kannake
Lämpöpumpun sijoitus

MUITA KÄYTTÖKOHTEITA

NIBE-ilma/vesilämpöpumppu voi tehdä paljon muutakin kuin lämmittää talon ja käyttö-
veden. Laajan lisävarustevalikoiman avulla voit lämmittää altaan, lisätä aurinkokeräimiä 
ja asentaa täydellisen järjestelmäratkaisun kotiisi. Lisätietoa saat NIBE-asentajaltasi.

KVR 10 lisätarvikkeella suurin osa kondenssivedes-
tä johdetaan pois ilma/vesilämpöpumpusta esim. 
lattiakaivoon.  

3-portainen sähkövastus.  
ELK 5 ja 8:1x230V.
ELK 15: 3x400V. 
Voidaan yhdistää SMO 05/10 -ohjausyksikköön.

NIBE™ KVR 10
Kondenssivesiputket, pituus 1, 3 tai 6 metriä

NIBE™ VST 11, VST 20
Käyttövesiohjaus

NIBE™ ELK 5, 8, 15  
sähkökattila

NIBE™ VPB 
NIBE VPB on uuden sukupolven lämminvesiva-
raaja käyttöveden lämmitykseen. Se voidaan 
liittää useilla eri tavoilla. 

NIBE™VPA, NIBE™VPAS, 
NIBE VPA on kaksoisvaippainen lämminvesiva-
raaja. VPAS:ssa on 2,3 m2 aurinkokierukka.

NIBE™UKV
NIBE UKV on puskurisäiliö, jota käytetään yh-
dessä lämpöpumppujen kanssa järjestelmän 
vesitilavuuden suurentamiseen.

Lämminvesivaraajat ja puskurisäiliöt

NIBE™ SPLIT

Ulkoyksikön ja sisäyksikön välille. (AMS 10-
8/12/16)

NIBE™ kylmäaineputkisarja 12 m

Mahdollistaa käyttöveden priorisoinnin suurilla 
lämpöpumpputehoilla. (SMO 05, SMO 10)
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NIBE-lämpöpumput ovat ihanteellinen valinta kaikenkokoisiin taloi-
hin. Niiden ohjausjärjestelmä on suunniteltu tuottamaan kuumaa 
vettä sekä lämmityspatteri- että lattialämmitysjärjestelmiin.

Ennen lämpöpumppujen ajateltiin sopivan vain lattialämmitysjärjes-
telmiin. NIBE-ilma/vesilämpöpumppujen edistyksellisen ohjausjär-
jestelmän ja sen mahdollistaman menolämpötilan säädön ansiosta 
niillä voidaan tuottaa myös lämmityspatterien tarvitsema kuuma 
lämmitysvesi. Se on osoittautumassa erittäin tehokkaaksi ratkai-
suksi.

NIBE-ilma/vesilämpöpumput ovat sijoitus tulevaisuuteen. Rakennut-
tajat, urakoitsijat ja kodinomistajat haluavat olla varmoja siitä, että 
heidän ostamansa teknologia on nykyaikainen ja toimiva vuosien 
ajan. NIBE-ilma/vesilämpöpumput on suunniteltu tulevaisuutta 
varten.

Lainsäädäntö pakottaa rakennuttajat ja kodinomistajat mietti-
mään kiinteistöjensä energiankulutusta. NIBE-ilma/vesilämpö-
pumput edustavat kehityksen terävintä kärkeä ja auttavat taloja 
täyttämään energiankulutus- ja päästötavoitteet. 

SÄÄSTÖÄ JOPA 60 % JOKA KUUKAUSI!
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Tiedämme, että meidän on vähennettävä päästöjä.  
Mutta miten?

“Vihreä” ajattelu saattoi joskus olla luksusta, mutta nykyisiin siitä on 
tullut välttämättömyys, johon kenelläkään ei ole varaa suhtautua vä-
hättelevästi. Lisäksi CO2 -päästöjen vähentämisestä on tulossa lakisää-
teinen vaatimus. 

Yli 70% keskivertotalon CO2 -päästöistä tulee lämmitys- ja käyttövesi-
järjestelmistä. Tämän määrän alentamiseksi meidän on otettava käyt-
töön vihreämpiä ja kestävämpiä teknologioita kaikilla aloilla. Vain siten 
pystymme alentamaan merkittävästi CO2 -päästöjä.

Samalla perinteisten energialähteiden hinnat jatkavat tasaista nou-
suaan, mikä saa ihmiset harkitsemaan vaihtoehtoisia, tehokkaampia 
energialähteitä. 

NYT VAADITAAN UUSIA LÄHESTYMISTAPOJA

Nyt kun asiakkaat ovat alkaneet vaatia ratkaisuja, urakoitsijat, arkkitehdit ja 
rakennuttajat eivät enää voi sulkea silmiään vaihtoehtoisilta teknologioilta, 
jotka hyödyntävät tehokkaammin maailman energiaresursseja.



0%
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On tunnettu tosiasia, että talon lämmittäminen 
lämpöpumpulla on ympäristön kannalta paras 
ratkaisu.

Yksi ilmeinen syy on se, että lämpöpumppu ei käytä palamisproses-
sia lämmön tuotantoon. Se vain kerää lämpöä ulkoilmasta ja käyttää 
sitä talon lämmittämiseen. Tämä pienentää päästöjä merkittävästi 
perinteisiin fossiilisia polttoaineita käyttäviin järjestelmiin verrattuna.

Toiseksi sähkötarve on suhteellisen alhainen. Tämä johtuu siitä, että 
sähkö ei ole pääenergialähde. Sitä käytetään vain pumpun pyörittä-
miseen ja lämmönkeruun mahdollistamiseen. 

Todelliset energiansäästöt vaihtelevat alkutilanteesta riippuen, mut-
ta ovat yleensä 50-75 %.

Kolmas huomioitava asia on se, että lämpöpumput, niin kuin kaikki 
muutkin valmistetut esineet, sisältävät niin kutsuttua “sisäistä ener-
giaa”. Tämä on se energia, joka tarvitaan esineen valmistukseen ja 
kuljetukseen tehtaasta käyttöpaikalle. NIBE pyrkii jatkuvasti paran-
tamaan prosessejaan tuotteidensa sisäisen energian minimoimiseksi 
ja ympäristöystävällisempien valmistus- ja kuljetusmenetelmien ke-
hittämiseksi.

Kotiisi asennettuna NIBE-lämpöpumppu alkaa heti maksaa sijoitus-
taan takaisin pienentyneenä energiankulutuksena ja päästöinä.

Kohti hiilipäästötöntä tulevaisuutta
Energian kulutuksen ja energiantuotannon ympäristövaikutusten 
vähentäminen on elintärkeää meille kaikille. Vaihtamalla uusiutu-
vaan energialähteeseen, kuten tuuli-, aurinko- tai vuorovesivoi-
maan, otat askeleen kohti hiilipäästötöntä tulevaisuutta.

Luokitellaan uusiutuvaksi energiaksi
Eräät hallitukset tai paikalliset viranomaiset tarjoavat avustuksia ko-
dinomistajille lämmitysjärjestelmän vaihtamiseksi uusiutuvaan ener-
gialähteeseen. Koska lämpöpumput nyt luokitellaan uusiutuviksi 
energialähteiksi, nyt on paras aika vaihtaa! 

Lisätietoja löydät osoitteesta www.nibe.fi.

ALOITA LÄMPÖPUMPULLA!
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Kerätessään energiaa ulkoilmasta  
NIBEn ilma/vesilämpöpumput tuntuvat 
uhmaavan luonnonlakeja.
Asia on päinvastoin; 
ne auttavat meitä elämään sopusoin-
nussa luonnon kanssa.
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SOPUSOINNUSSA LUONNON 
KANSSA

Nils Bernerup perusti yrityksen vuonna 1952 poikkeuksellisen kyl-
män talven jälkeen. 60 vuoden aikana siitä on tullut Ruotsin joh-
tava lämmitystuotteiden toimittaja, joka jatkuvasti pyrkii kehittä-
mään yhä tehokkaampia menetelmiä.

Alussa yritys valmisti vedenlämmittimiä ja paineastioita. Sähkö-
kattilat tulivat valikoimaan 1970-luvulla. Myöhemmin valikoimaan 
lisättiin lämpöpumput ja laaja valikoima lämmitystuotteita, jotka 
täyttävät eurooppalaisten markkinoiden tarpeet.

Nykyään NIBE on johtava lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien toi-
mittaja kaikkialla Euroopassa. Olemme sitoutuneet tarjoamaan 
innovatiivisia ratkaisuja, jotka paitsi säästävät energiaa myös pie-
nentävät CO2-päästöjä.

Yhdessä asiakkaittemme kanssa pyrimme kohti kestävämpää tule-
vaisuutta yksi koti kerrallaan.
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Ilma/vesilämpöpumput

KOLMENLAISIA LÄMPÖPUMPPUJA NIBELTÄ

Poistoilmalämpöpumput
Ihanteelliset asuintalojen ja käyttöveden lämmittämiseen. Poistoil-
malämpöpumppu ottaa energiaa talteen poistoilmasta ja käyttää 
sitä lämmitysveden tai käyttöveden lämmitykseen.

Maalämpöpumppu
Maasta, kalliosta tai vesistöstä lämpöenergiaa keräävä järjestelmä on 
erinomainen ratkaisu omakotitaloihin, rivitaloihin ja muihin suuriin 
kiinteistöihin. Saatavana myös integroidulla lämminvesivaraajalla va-
rustettuna.  

Ilma/vesilämpöpumput
Nämä pumput keräävät lämpöenergiaa ulkoilmasta. Toisin kuin yk-
sinkertaiset ilma/ilmalämpöpumput, ne on liitetty talon lämmitys-
järjestelmään ja tuottavat sekä lämmitys- että käyttövettä.

Eurooppalainen direktiivi 20/20/20
20/20/20 direktiivi asettaa EU:n 27 jäsenmaalle tavoitteeksi täyttää 
20 % energiankulutuksesta uusiutuvilla energialähteillä vuoteen 
2020 mennessä. Koska ilma/vesilämpöpumput luokitellaan uusiutu-
viksi energialähteiksi, niiden asentaminen auttaa jäsenvaltioita saa-
vuttamaan tämän kunnianhimoisen tavoitteen. Monissa tapauksissa 
paikalliset tai alueelliset viranomaiset tarjoavat avustuksia lämmi-
tysjärjestelmän vaihtamiseksi uusiutuvaan energialähteeseen kuten 
lämpöpumppuun.

Poistoilmalämpöpumput

Maalämpöpumppu
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Mitä tarkoitamme sanomalla 
”Uuden sukupolven lämpö-
pumput – suunniteltu maapal-
loa varten”?

SEURAAVA ASKELEESI?

Etsi paikallinen NIBE -jälleenmyyjäsi osoitteessa  
www.nibe.fi. Hän auttaa sinua valitsemaan parhaiten 
tarpeisiisi sopivan lämpöpumpun.

Tuotteemme on suunniteltu KÄYTTÄMÄÄN MAATA
NIBE-lämmitysjärjestelmien päälämmönlähteet ovat maa, aurinko, ilma tai 
talon lähellä oleva vesistö – näitä kaikkia on luonnostaan kaikkialla maapal-
lolla ja ne ovat ilmaisia.

Kaikki tuotteemme ovat ajankohtaisia KAIKKIALLA MAAPALLOLLA

Koska järjestelmämme ovat nyt sekä lämmittäviä että jäähdyttäviä, voit käyt-
tää NIBE-lämmitysjärjestelmää kaikkialla sijainnistasi riippumatta.

Tuotteemme on suunniteltu suojelemaan MAAPALLON TERVEYTTÄ
NIBE-tuotteilla on erittäin pieni ympäristövaikutus muihin lämmitysjärjestelmiin 
verrattuna. Niillä on pieni vaikutus kaikkien valmistettujen tuotteiden tavoin, 
mutta pyrimme minimoimaan sen ja kuittaamaan velkamme ympäristölle pie-
nentyneinä päästöinä.
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