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En unik möjlighet för hus med direktverkande el

Genom att låna kraft från naturen ger vi din  
vardag den perfekta temperaturen. Våra luft/
luft-värmepumpar förvandlar utomhusluften till 
energi som värmer upp och svalkar ditt hem med 
hänsyn till både plånbok och miljö.

För 100 000-tals hus som fortfarande värms med direktverkande 
el är det inte ett alternativ att installera vattenburen värme. Det 
handlar om allt från villor till sommarhus eller fjällstugor där en 
konvertering till vattenburen värme blir allt för dyr. I dessa fall är 
luft/luftvärmepumpen ofta det enda alternativet som erbjuds till 
en vettig investeringskostnad.

I ett kallt klimat för ditt välmående
NIBE ARIA är en luft/luftvärmepump konstruerad för vårt kalla  
nordiska klimat som levererar tillförlitlig och hög effekt även 
under -20°C, Testad och utvärderad i miljöer med temperaturer 
kring -30°C, kan vi med säkerhet säga att NIBE ARIA uppfyller de 
hårdaste kraven man kan ställa på en luft/luftvärmepump.

Inomhusdelen på NIBE ARIA har en luftjonisator som motverkar 
uppkomst av dålig lukt, bakterier och mikroorganismer. Detta till-
sammans med det sköljbara smutsfiltret gör att NIBE ARIA bidrar 
till att ge dig och din familj en luft/luftvärmepump som säkerstäl-
ler en god inomhusmiljö.

Fördelar med NIBE Aria

• Ifeel för jämnare inomhusklimat

• Deklarerad värmekapacitet ner till -20°C

• Avancerad aktiv luftrening

• Trygghetsförsäkring i upp till 14 år

• Underhållsvärme +10°C

• Tillbehör för avledning av kondensvatten

• GSM tillbehör för fjärrstyrning via appen 
NIBE ARIA

• Optimal besparing med inverterteknik

VÄRMEPUMPSSYSTEM NIBE™ ARIA

Med NIBE ARIA kan du sänka dina uppvärmningskostnader med 
så mycket som 50 %. För att kunna klara av en så stor sänkning 
krävs det att man tar hänsyn till ett flertal påverkande faktorer vid 
val av effektstorlek för installationen. Bland dessa faktorer kan  
nämnas hur stor den tillgängliga öppna ytan är, om huset är 
ett en- eller flerplanshus samt hur lång eller kall vintern är. Vi  
underlättar valet av storlek för installationen genom att ange vad 
NIBE ARIA faktiskt levererar vid olika utomhustemperaturer och 
dessutom hur energieffektivt den gör det.
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Tekniska data och sortiment

VÄRMEPUMPSSYSTEM NIBE™ ARIA

Inomhusenheter AG-WT10-4 AG-WT10-7 AG-WL10-4 AG-WL10-7

Luftflöde (låg-hög) m3/h 330-660 520-800 450-700 615-830

Avfuktning l/h 1,5 2,0 1,3 2,3

Ljudtrycksnivå, fläkthastighet låg-hög * dB(A) 35/31/39/42 36/39/42/37 22/26/30/37 28/30/37/45

Fläkthastighet N° Auto + 3 hastigheter

Vikt kg 10 14 18

Dimension (Höjdxbreddxdjup) mm 289x845x209 300x970x224 600x750x220

Funktionella tillbehör för ett tryggare ägande
Vill du kunna styra värmen och få information om larm och in-
omhustemperatur behöver du bara uppgradera med tillbehöret 
AG-BU10. Ladda därefter ned vår app NIBE ARIA (finns för både 
Android och iPhone) så har du ett enkelt och lätthanterligt verk-
tyg som du kan använda till exempel för att fjärrstyra värme–
pumpen i fritidshuset.

Bland tillbehören kan nämnas en väggkonsol och ett markstativ 
som bär upp utedelen. Givetvis är båda dessa tillbehör lackerade 
i samma färg som utedelen – lite fåfäng får man vara.

* Ljudtrycksnivå uppmätt vid 2 m, enligt ISO 9614

Utomhusenheter AG-AA10-30 AG-AA10-40 AG-AA10-50

Kompatibla inomhusenheter AG-WT10-4, AG-WL10-4 AG-WT10-7, AG-WL10-7

Effektdata

Kylkapacitet +35°C / 27/19°C, min/max W 1370 / 3650 1010 / 4060 900 / 5650

Värmekapacitet  +7°C / +20°C, min/max W 930 / 3880 910 / 4870 1030 / 5290

Värmekapacitet  -7°C / +20°C, max W 2650 3510 3900

Värmekapacitet  -20°C / +20°C, max W 2150 2980 3040

Pdesignc / SEER / Energiklass (kyla +35°C) 1) W 2680 / 6,11 / A++ 3670 / 6,06 / A++ 5215 / 6,74 / A++

Pdesignh / SCOP / Energiklass (värme -10°C) 1) W 3030 / 3,82 / A 4020 / 4,01 / A+ 4470 / 4,16 / A+

Elektrisk data

Märkspänning 230 V ~ 50 Hz

Max effekt W/A 1550/6,9 1550/6,9 1790/7,8

Säkring 10 A

Köldmediekrets

Typ av köldmedium R410A

Fyllnadsmängd kg 0,81 1,1 1,3

Mått och Vikt

Fläkthastighet Auto Auto Auto

Ljudtryck (max) * dB(A) 40 44 41

Dimension (Bredd, djup, höjd) mm 765x315x544 895x345x630 895x345x630

Vikt kg 35 56,4 56,4

Då det i utedelen bildas en stor mängd vatten när energin utvinns 
ur luften kan tillbehöret AG-CH10 förhindra att is orsakar halk-
risk på hårdgjorda ytor intill värmepumpen.
Besök gärna vår hemsida, www.nibe.se, för mer informa-
tion om NIBE ARIA.
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Denna broschyr är en publikation från NIBE Energy Systems. Alla produktillustrationer, 
fakta och data bygger på aktuell information vid tidpunkten för publikationens 
godkännande. NIBE Energy Systems reserverar sig för eventuella
fakta- eller tryckfel i denna broschyr.
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ENERGY FOR LIFE


