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Ny varvtalsstyrd bergvärmepump stärker en ledande position
Med nya NIBE F1155/ F1255 har NIBE totalt sex olika
inverterstyrda bergvärmepumpar och därmed det bredaste sortimentet på marknaden. Mellanstorleken fyller
helt klart ett behov till de 10 000-tals 1,5-plansvillorna
byggda på 70-talet, men även till nybyggda småhus.
För tio år sedan var NIBE först på marknaden med en
varvtalsstyrd bergvärmepump. Tio år senare lanserar nu
NIBE en ny varvtalsstyrd bergvärmepump NIBE F1155/
F1255 i ”mellanstorlek” på 3-12 kW. Med detta tillskott har
NIBE nu tre storlekar på varvtalsstyrda bergvärmepumpar
där alla finns med eller utan varmvattenberedare. Med
totalt sex olika inverterstyrda modeller erbjuder NIBE
definitivt ett brett sortimentet på marknaden.
Efterfrågan och behovet efter en varvtalsstyrd bergvärmepump i mellanstorlek finns helt klart bland Sveriges
vanligaste husmodeller, de 10 000-tals 1,5-plansvillorna
som byggdes på 70-talet före frånluftssystemens intåg.
Men storleken är även efterlängtad av nybyggda småhus
där behovet av hållbara energilösningar, med möjlighet att
spara upp till 80 procent av energikostnaderna, är stort.
Nya NIBE F1155/ F1255 omvandlar tyst och effektivt
bergets naturkraft till ett önskat inomhusklimat. Till dessa
varvtalsstyrda bergvärmepumpar ingår dessutom internetuppkoppling mot NIBE Uplink där du med din mobil eller
läsplatta kan styra din bergvärmepump varifrån du än
befinner dig.
Helt klart värt att nämna i sammanhanget är att flexibiliteten i effekt också kan användas för att klara olika längd
på kollektorer eller djup av borrhål. Med NIBE F1155/
F1255 finns det ytterligare spelrum för att enkelt installera
en optimal lösning vilket även lämpar sig för utbytesmarknaden.
Priser: NIBE 1155-12 cirka 65 600 kr, exkl. moms.
NIBE 1255-12, cirka 68 400 kr, exkl. moms.

Nu lanserar NIBE en ny varvtalsstyrd bergvärmepump i mellanstorlek och stärker sin ledande position på marknaden.

För ytterligare information vänligen kontakta
Per Törnkvist, per.tornkvist@nibe.se, 0433-731 29,
Magnus Axelsson, magnus.axelsson@nibe.se, 0433-27 35 72,
Johanna Eklund, johanna@perpr.se, 08-400 255 17.
Högupplösta bilder
Bilder finns att ladda ner i bildbanken, perpr.se.
NIBE Energy Systems grundades 1952. Företaget är idag Nordens största tillverkare av villavärmeprodukter och är
störst i Europa inom huvudområdet värmepumpar samt har en marknadsledande position i norra Europa inom området
varmvattenberedare. Företaget strävar efter att tillhandahålla innovativa lösningar som inte bara sparar energi utan
också minskar CO2-utsläppen. NIBE Energy Systems ingår i en koncern med NIBE Industrier som moderbolag. NIBE
Industrier finns på Stockholmsbörsen sedan 1997 och har liksom NIBE Energy Systems sitt huvudkontor i Markaryd.

