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NIBE Villapannor
Fortsättningen på 
en lång tradition 
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Under årtusenden har människor värmt sig vid vedbrasor. NIBE har en serie villapannor som 
tar denna långa tradition till nästa nivå och ger dig en tillförlitlig, kostnadseffektiv källa till 
värme och varmvatten för din bostad. 

NIBE villapannor är konstruerade för att eldas med biobränslen som ved eller pellets, som 
båda ger bra värme och bra besparing. Dessa bränslen är miljövänliga, eftersom de inte 
bidrar till växthuseffekten.  

I vårt sortiment finns också pannor som drivs med el. Om du väljer detta alternativ rekom-
menderar vi att du också installerar en värmepump, för att få en lösning som inte bara är 
bekväm och ekonomisk utan också miljövänlig.

Vilken väg du än väljer har NIBE en modell som passar. Vi kan erbjuda alla varianter, från 
enkla elpannor till sofistikerade kombipannor, som kan dockas med solpanel eller luft/vatten-
värmepump för ytterligare besparing.

niBe villapannor  
– en naturlig Fortsättning  
på en lång tradition
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varFör välja en villapanna Från niBe?
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Bra för plånboken
Spillvirke från skogen finns ofta lätt tillgängligt på landet, vilket gör 
att bränslekostnaden blir låg eller till och med noll för dem som bor 
där. Pellets, som kostar omkring hälften så mycket som el, är också 
en ren, kostnadseffektiv energikälla. En pelletseldad panna kräver 
mindre tid och arbete, eftersom driften sköts automatiskt med  
NIBE PB 10 eller NIBE PB 20. Asklådan behöver bara tömmas  
omkring en gång i månaden.

Även med en helt eldriven villapanna är den initiala investeringen så 
liten att det kan vara ett hållbart och kostnadseffektivt alternativ för 
bostäder med mycket litet energibehov. 

Bra för miljön
Skogar måste gallras regelbundet, för att inte träden ska växa          
för tätt. Det innebär att en viss mängd trävirke blir tillgänglig för 
bostadsuppvärmning utan att medföra miljöbelastning. Den kol-
dioxid som släpps ut när veden förbränns har den växande plan-
tan tagit upp från atmosfären. Med en vedeldad panna blir alltså                
nettoutsläppet av koldioxid noll. Eftersom pannan genererar mer 
energi än bostaden använder i varje givet ögonblick behöver du 
också en ackumulatortank för att lagra överskottet för senare      
användning.

Kombinera med solpaneler
Tack vare att värme kan lagras i ackumulatortanken kan du också  
utnyttja solenergin. Placera solpaneler på husets tak och anslut till 
din vedpanna från NIBE. En styrenhet slår om till solenergi så fort 
solen tittar fram. Solenergin kan lagras i flera dagar i ackumulator-
tanken. Eftersom solenergi är både gratis och utsläppsfri är detta ett 
bra sätt att komplettera hushållets energiförsörjning.

Pelletseldning
Träpellets, som tillverkas av komprimerat sågspån, är en annan bra 
förnyelsebar energikälla. Dessutom producerar en pelletspanna från 
NIBE bara energi när det behövs, vilket gör att systemet blir både 
energieffektivt och bekvämt.

Kombinera med värmepump
Om du väljer elpanna kan du förbättra driftsekonomin genom  
att ansluta en luft/vatten-värmepump från NIBE. NIBE luft/vatten- 
värmepumpar tar upp energi från utomhusluften och koncentrerar 
den för att värma upp bostaden och varmvattnet. Tack vare att de 
producerar omkring 3 kWh för varje kWh tillförd elenergi ger de 
mycket små koldioxidutsläpp jämfört med alla traditionella fossil-
bränslebaserade system.

Den snygga men diskreta designen på NIBE villapannor gör dem lätta att 
placera i hemmet.

Tänk på
Även om man räknar in koldioxidutsläpp vid plantering, skörd, bear-
betning och transport av bränslet, minskar i typfallet nettoutsläppet 
av CO2 med mer än 90% om man ersätter fossilbränsle med trä-
baserat bränsle.
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vad händer när   
ved Brinner?

Uppvärmning och förångning 

Veden värms upp till cirka 100°C, varvid fukten i 
veden förångas. Under den här fasen avger veden 
inte värme. Detta är också orsaken till att ved med 
stort fuktinnehåll är svår att få att brinna.

Gaser börjar brinna och avger värme 

Den solida delen av veden börjar brytas ned genom 
att bränslet förgasas. De organiska ångorna reagerar 
med syre och förbränningsprocessen börjar.

Gasförbränning

Den process där gaser friges från veden och förbränns 
kallas gasförbränning och frigör stor mängd   
energi. Större delen av energin avges vid förbränning 
av dessa bränsleångor, som innehåller 40–60%   
av energin i veden.

Kolförbränning 

När fukten har avdunstat och bränsleångorna           
förbränts återstår bara träkol, som brinner vid hög 
temperatur. Det är vid den här punkten du skulle 
lägga på maten om det var en grill.
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så här Fungerar       
en vedpanna

I en vedpanna från NIBE finns två luftintag – primärt och sekundärt 
– för tillförsel av det syre som krävs för att veden ska kunna brinna.

Primärluftintaget fungerar som främsta syrekälla och driver förbrän-
ningsprocessen, medan sekundärluftintaget används för finjustering 
av förbränningsprocessen och möjliggör mindre utsläpp.

I gasförbränningskammaren blandas brännbara gaser från veden 
med sekundärluft, vilket möjliggör fullständig förbränning (strål-
ningsvärme) vid temperaturer upp till 900–1000 °C. 

Vid värmeöverföring transporteras gaser genom rören och konvek-
tionsvärme överförs till vattnet och lagras där.

Primär luft in
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Gasbrännarkammare

Sekundär luft in

Fläkt
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en niBe villapanna   
installerad i hemmet 

Dubbel funktion:
VÄRME/VARMVATTEN
En villapanna från NIBE uppfyller alla behov av 
värme och varmvatten med ett enda system.

Enkel form:
ENKEL, PRYDLIGT FÖRPACKAD MODUL
NIBE har använt avancerad teknik för att skapa 
kompletta systemlösningar. Till exempel passar 
våra prydliga elpannor i standardutrymme   
60 x 66 cm.

Pelletsförvaring:
SMÅ MÄNGDER
En pelletspanna förbrukar 6–8 m³ pellets per år, 
vilket gör att förvaring inte brukar vara något 
problem. Hur ofta pelletsförrådet behöver fyllas 
på beror på storleken på förrådet samt husets 
energibehov.

Automatisk sotning och en stor asklåda:
BEKVÄM HANTERING
Du behöver bara tömma asklådan omkring en 
gång i månaden. NIBE PB 10 eller PB 20 håller 
pannan igång automatiskt genom att starta/
stoppa pelletsskruven.

Utegivare: 
MINIMERAR ONÖDIG FÖRBRUKNING
En givare på husets utsida rapporterar  
utomhustemperaturen till pannan,   
som anpassar sin utgående temperatur   
efter behovet. 

Flexibel användning:
PRAKTISK I HEMMET 
En villapanna från NIBE kan användas med   
golvvärme eller vattenbaserade radiatorer,   
även högtemperaturradiatorer.

Hus med pelletspanna.
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Solvärmeanslutning:
FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID
Utnyttja möjligheterna med de nya gröna  
energitekniker, t ex vind- eller solenergi, och  
få ett system som är nästan utsläppsfritt.

Diskret design:
NEUTRALT UTSEENDE
Tilltalande men diskret design gör det enkelt att 
placera våra elpannor/inomhusmoduler i grov-
kök eller källare. Den snygga designen gör att 
de också kan placeras mer synligt i bostaden.

Hus med vedpanna och  
solpanelanslutning.



10 N IBE  V ILLAPANNOR



NIBE  V ILLAPANNOR 11

niBe villapannor och tillBehör



12 N IBE  V ILLAPANNOR

vilket typ av panna  
Behöver du?

Det grundläggande kriteriet för att välja en villapanna från NIBE  
är att du bor i villa med vattenbaserad golvvärme eller vatten- 
radiatorer. Det finns olika typer av villapannor att välja på,  
beroende på behov och önskemål.
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NIBE™ VEDEx 3300

NIBE VEdEx 3300

Pannvattenvolym  65 liter

Vedmagasinets volym  95 liter

Vedmagasinets djup 0,55 m

Maximal uteffekt vid vedeldning 40 kW

Genomsnittlig uteffekt vid vedeldning 35 kW

Maximal uteffekt vid pelletseldning 25 kW

Höjd/bredd/djup 1070/450/880 mm

En effektiv, fläktstyrd vedpanna för uppvärmning av bostäder och 

andra byggnader. 

NIBE VEDEx 3300 klarar vedträn som är högst 0,5 m långa och 

eldstadsvolymen är 95 liter. Pannans förbränning styrs av en tvåstegs 

sugande fläkt som ger jämn förbränning. Den är miljögodkänd för 

vedeldning till ackumulatortankar.

Pannan ska anslutas till extern ackumulatortank för uppvärmning av 

varmvatten (se tillbehör sidan 20). Under drift värms pannvattnet  

delvis av eldstaden och delvis av rökgaskanalerna. Genomsnittlig  

uteffekt i drift är omkring 35 kW (max. uteffekt är omkring 40 kW).

Välj en vedpanna om du bor på landet och kan skaffa ved billigt 
eller gratis. Detta är ett idealiskt system för dig som vill använda för-
nyelsebart bränsle för uppvärmning, hellre än att tära på världens 
krympande fossilbränslereserver. Det är också en bra lösning för dig 
som trivs med att vara fysiskt aktiv och leva nära naturen.

NIBE vedpanna
I de produkter som beskrivs nedan tas varmvatten ut längst upp i 
pannan och förs till ackumulatortankarna. Returvatten från acku-
mulatortankarna leds tillbaka in i pannan längst ned. Varmt vatten 
transporteras från ackumulatortankarna till bostadens radiatorer, 
som hålls vid inställd temperatur genom att varmt vatten från acku-
mulatortankarna blandas med kallare returvatten från radiator- 
kretsen. För att värma upp varmvatten behöver du en ackumulator 
med dubbelmantel eller spiral. Varmvattenproduktionen beror av 
tankvolymen eller spiralens längd.

Mer teknisk information finns på www.nibe.se

när ska du välja    
en vedpanna?
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NIBE™ ALPHA COMBI

NIBE™ VEDEx 1000

NIBE VEdEx 1000

Pannvattenvolym 55 liter

Vedmagasinets volym 75 liter

Vedmagasinets djup 0,39 m

Maximal uteffekt vid vedeldning  25 kW

Genomsnittlig uteffekt vid vedeldning 18 kW

Maximal uteffekt vid pelletseldning 25 kW

Höjd/bredd/djup 1015/450/830 mm

Om du vill ha frihet i framtiden och väljer att inte begränsa dig till ett 

enda energislag, är pannan NIBE ALPHA COMBI ett utmärkt val. Med 

den är du skyddad från plötsliga prisändringar och kan alltid välja det 

mest ekonomiska alternativet. NIBE ALPHA COMBI är en toppansluten 

villapanna för ved, pellets, olja och el.

NIBE ALPHA COMBI har en kopparfodrad varmvattenberedare av   

förrådstyp på 120 liter för beredning av varmvatten. Vid veddrift ska 

NIBE APLHA COMBI anslutas till en ca 500 liters ackumulatortank.

En vedpanna med självdragsförbränning för uppvärmning av bostäder 

och andra mindre byggnader.

NIBE VEDEx 1000 är en panna med underförbränning med hög 

verkningsgrad. Eldstadsvolymen är 75 liter med största vedträdslängd 

0,4 m. 

För att värma varmvatten ska pannan anslutas till ackumulatortankar 

med integrerad varmvattenberedare. Under drift värms pannvattnet 

delvis av eldstaden och delvis av rökgaskanalerna. 

Max. uteffekt i drift är omkring 25 kW. Genomsnittlig uteffekt är 

omkring 18 kW. 

NIBE AlphA comBI

Pannvattenvolym 170 liter

Volym varmvattenberedare  120 liter

Vedmagasinets volym 55 liter

Vedmagasinets djup 0,4 m

Maximal uteffekt, elpatron 6 kW

Maximal uteffekt vid vedeldning 20 kW

Genomsnittlig uteffekt vid vedeldning 15 kW

Maximal uteffekt vid pelletseldning 18 kW

Maximal uteffekt vid oljeeldning 25 kW

Höjd/bredd/djup 1150/910/680 mm
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NIBE™ PELLUx 200

NIBE pEllUx 200

Pannvattenvolym 190 liter

Vattenvolym värmeväxlare 1,5 kW

Maximal uteffekt, elpatron  9 kW

Maximal uteffekt vid pelletseldning  25 kW

Asklåda, volym  20 liter

Höjd/bredd/djup 1500/600/720 mm

En komplett pelletspanna för uppvärmning av villor och radhus med 

träpellets. 

NIBE PELLUx 200 är en modern pelletspanna med temperaturstyrd 

shuntautomatik och automatisk sotning. Varmvatten värms i en  

plattvärmeväxlare, där pannvatten och varmvatten går i varannan 

spalt. Tack vare en intern cirkulationspump, som styrs av en flödes-

brytare, startas pannan automatiskt när mer varmvatten behövs.   

För att underlätta installation görs alla viktiga röranslutningar på  

pannans överdel. Dessutom är den låga höjden en fördel vid installa-

tion i utrymmen med låg takhöjd. 

NIBE PELLUx 200 har också en stor asklåda, vilket gör att man inte  

behöver ta ut askan så ofta. En svängbar lucka gör det lätt att tömma 

asklådan. Både förbränningskammare och konvektionszon är utform-

ade för att vara enkla att underhålla. Modellen har också klimatstyrd 

shunt med utegivare och framledningsgivare, samt en elpatron på   

9 kW.

Välj en pelletspanna om du bor i en tätort och vill ha ett bekvämt 
biobränsle. Du kanske föredrar att använda förnyelsebart bränsle för 
att värma upp din bostad, men har inte tid att hantera en vedpanna. 
Dessutom kanske du bor för långt från källan för att det ska vara 
miljövänligt. Eller du kanske redan har en oljepanna som närmar sig 
slutet av sin livslängd och vill ersätta den med ett bekvämt, icke fos-
silbränslebaserat alternativ.

Du kommer utan tvekan att uppskatta bekvämligheten med  
pelletsbrännarna NIBE PB 10 eller NIBE PB 20, som automatiskt  
sköter driften av pannan.

Mer teknisk information finns på www.nibe.se

när ska du välja 
en pelletspanna?
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NIBE™ PB 20

NIBE™ PB 10

NIBE PB 10
Uteffekt 10–20 kW

Brännare Träpellets Ø 6–12 mm

Längd, extern skruv 1,5 eller 2,5 m

Höjd (med påfyllningsrör)/bredd/djup 470/200/570 mm

NIBE pB 20
Uteffekt 10–20 kW

Brännare Träpellets Ø 6–12 mm

Längd, extern skruv 1,5 eller 2,5 m

Höjd (med påfyllningsrör)/bredd/djup 470/200/570 mm

Självrensande, robust skruvmatad brännare för pelletseldning.

NIBE PB 20 har ett termostatstyrt system med unik elektrisk tändning 

för pellets. Styrsystemet tänder lågan i enlighet med husets energi-

behov, vilket gör det bekvämt att använda pellets året runt. 

Detta tillbehör är konstruerat för att samverka optimalt med NIBE 

PELLUx 200 och är enkelt att ansluta till de flesta pellets-, ved- och 

oljepannor. Bland funktionerna finns:

– Display för enkel ändring av inställningar.

– Tre driftlägen. 

– Enkel att anpassa till årstiden och byggnadens energibehov.

– Automatisk uraskning minskar underhållsbehovet.

– Inbyggd termostatfunktion.

Robust brännare för pelletseldning.

NIBE PB 10 har ett termostatstyrt system med unik elektrisk tändning 

för pellets. Styrsystemet tänder och släcker lågan i enlighet med hu-

sets energibehov, vilket gör det bekvämt att använda pellets året runt. 

Detta tillbehör är konstruerat för att samverka optimalt med NIBE 

PELLUx 200 och är enkelt att ansluta till de flesta pellets-, ved- och 

oljepannor. 
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Bara en elpanna är en lämplig lösning om du har mycket litet ener-
gibehov och vill ha ett system med liten initial investering och som 
kräver minimalt underhåll. Direktverkande el kan visserligen vara 
kostsamt, men utrustningen, alltså själva pannan, är det inte.  
En elpanna/inomhusmodul från NIBE kan anslutas till en luft/vatten-
värmepump från NIBE, vilket gör att du kan utnyttja energibespa-
ringen med denna rena, moderna teknik, som har mycket hög 
verkningsgrad. En luft/vatten-värmepump är ett utmärkt sätt att öka 
energitillförseln utan att öka utsläppen och ändå hålla elräkningarna 
låga. 

när ska du välja 
en elpanna/inomhusmodul?

NIBE™ VVM 300

NIBE VVm 300

Volym totalt 280 liter

Volym varmvattenberedare  155 liter

Maximal uteffekt, elpatron 13,5 kW 

Utgående effekt, elpatron (tillval) 9,0 kW

Lämplig för värmepumpsstorlekar 6, 8, 10 kW

Dockningspump Ja, varvtalsstyrd

Effektvakt Ja

Förberedd för pooluppvärmning Ja

Förberedd för styrning av två värmesystem Ja

Kan användas utan värmepump Ja

Anslutning för ytterligare värmekälla Nej

Höjd/bredd/djup 1880/600/615 mm

En inomhusmodul som fungerar optimalt tillsammans med luft/vatten-

värmepumpen NIBE F2025. Pannan har varmvattenberedare på 155 liter 

och klimatstyrt automatiskt shuntsystem, och är helt anpassad för anslut-

ning till och kommunikation med luft/vatten-värmepumpen NIBE F2025. 

Den består av ett dubbelmantlat tryckkärl, två elpatroner samt intelligent 

styrning. NIBE VVM 300 tillsammans med NIBE F2025 bildar en komplett 

värme- och varmvattenanläggning. NIBE VVM 300 är försedd med en   

reglercentral som ger den för tillfället mest ekonomiska driften, både vad 

det gäller de integrerade elpatronerna (max 13,5 kW) och kompressor-

driften i NIBE F2025. NIBE VVM 300 är enkel att installera. Alla röranslut-

ningar är lätt åtkomliga, vilket är särskilt praktiskt för utbytesmarknaden.

Mer teknisk information finns på www.nibe.se
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NIBE™ EVP 500

NIBE™ EVP 270

NIBE EVp 270

Volym totalt 270 liter

Maximal uteffekt, elpatron 13,5 kW 

Utgående effekt, elpatron (tillval) 9,0 kW

Lämplig för värmepumpsstorlekar 6, 8, 10 kW

Dockningspump Nej

Effektvakt Ja

Kan användas utan värmepump Ja

Anslutning för ytterligare värmekälla Nej

Höjd/bredd/djup 1560/600/700 mm

En inomhusmodul som är optimalt anpassad för dockning till NIBE       

luft/vatten-värmepumpar. Pannan består av ett tryckkärl, två elpatroner, en  

laddpump samt en intelligent styrenhet. Tillsammans utgör NIBE F2025 

och NIBE EVP 500 ett komplett uppvärmningssystem. Kombinationen är 

idealisk för större bostäder med hög energiförbrukning. Det är också det 

bästa alternativet för den som vill ha en värmepump som täcker största 

möjliga del av bostadens energibehov, för att så långt det är möjligt 

undvika att använda elpatronen. Om det blir mycket kallt och värme- 

pumpen inte kan generera hela bostadens värmebehov tillförs mer 

värme av elpatronen i NIBE EVP 500. Varmvatten värms i en kopparslinga 

i NIBE EVP 500, vilken genererar tillräckligt mycket varmvatten för en 

genomsnittlig familjebostad. NIBE EVP 500 har ovanligt stor kapacitet att 

ackumulera värme, vilket gör den speciellt lämplig för anslutning även till 

solenergisystem.

En inomhusmodul med toppanslutning, avsedd för hus med vattenburen 

värme. Pannans volym är 270 liter och den har ett klimatstyrt automatiskt 

shuntsystem. Den kan användas med luft/vatten-värmepump NIBE F2025 

(6, 8 eller 10 kW) och är avsedd speciellt för installation i hus och källare 

med låg takhöjd. Varmvatten värms i en kopparslinga inne i ackumula-

tortanken, vilket tar mindre plats än en separat varmvattenberedare, och 

därmed är enheten lägre. Om det blir mycket kallt och värmepumpen inte 

kan generera hela bostadens värmebehov tillförs mer värme av elpatronen 

i NIBE EVP 270.

NIBE EVp 500

Volym totalt 500 liter

Maximal uteffekt, elpatron 13,5 kW 

Utgående effekt, elpatron (tillval) 9,0 kW

Lämplig för värmepumpsstorlekar 8,10,14 kW

Effektvakt Tillbehör

Kan användas utan värmepump Ja

Anslutning för ytterligare värmekälla, till exempel solpanel Ja

Höjd/bredd/djup 1810/750/950 mm
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NIBE™ EVC 240

NIBE EVc 240

Volym totalt 70 liter

Volym varmvattenberedare 170 liter

Maximal uteffekt, elpatron 13,5 kW 

Utgående effekt, elpatron (tillval) 9,0 kW

Höjd/bredd/djup 1710/600/615 mm

En komplett elpanna som är gjord för att synas.NIBE EVC 240 är en  

bottenansluten elpanna med klimatstyrd shuntautomatik, kopplingsur  

för nattsänkning och inbyggd effektvakt med strömtransformatorer.

För att förenkla en dold rördragning finns två olika förhöjningsmoduler som 

tillbehör. Det gör pannan lätt att placera även i möblerade utrymmen.

Varmvattenberedaren har ett korrosionsskydd av koppar. Den totala  

vattenvolymen är 240 liter varav 70 liter i dubbelmantelutrymmet och  

170 liter i beredaren. Pannkroppen är isolerad med freonfritt polyuretan-

skum utan skarvar, för att ge minsta möjliga värmeförluster. Pannan har  

en hög verkningsgrad.

NIBE™ NIBE EVC 13

NIBE EVc 13

Volym totalt 5,5 liter

Maximal uteffekt, elpatron 13,5 kW 

Utgående effekt, elpatron (tillval) 9,0 kW

Höjd/bredd/djup 260/600/615 mm

NIBE EVC 13 är en kompakt elpanna med automatisk temperatur- 

styrning av utgående effekt efter utomhustemperaturen, vilket  

innebär att panntemperaturen, och därmed temperaturen i radiator-

systemet, regleras efter utomhustemperaturen.

NIBE EVC 13 passar för montering ovanpå elektrisk varmvatten- 

beredare, till exempel NIBE COMPACT, av alla storlekar. Dessa två   

enheter bildar tillsammans en flexibel lösning som ger både värme  

och varmvatten.
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tillBehör

Transporterar pellets från  
förråd till panna

Lagrar värme från vedpanna 
(för små och medelstora bostäder)

Lagrar värme från vedpanna 
(för medelstora bostäder)

NIBE™ PELLETSSkruv  
Skruven roterar och för in pellets med den hastighet som krävs för att 
pannan ska arbeta kontinuerligt.
Välj skruvmatarlängd 1,5 eller 2,5 meter, beroende på avståndet mellan 
pelletsförrådet och pannan.

NIBE™ 1000 ACKUMULATORTANK
Eftersom en vedpanna vanligen ger mer energi än vad som behövs  
för tillfället, behövs en ackumulatortank för att lagra energin.   
Hur stor tank som krävs beror på bostadens storlek och vilken slags  
vedpanna som är installerad. Som grov riktlinje kan tas att en   
ackumulatortank på 1000 liter passar för ett hus på upp till 150 m2,  
vilket värms av panna NIBE VEDEx 1000.

Varje ackumulatortank rymmer 500 liter.

NIBE™ 1500 ACKUMULATORTANK 
Eftersom en vedpanna vanligen ger mer energi än vad som behövs  
för tillfället, behövs en ackumulatortank för att lagra energin.   
Hur stor tank som krävs beror på bostadens storlek och vilken   
slags vedpanna som är installerad. Som grov riktlinje kan tas att  
en ackumulatortank på 1 500 liter passar för ett hus på mer än   
150 m2, vilket värms av panna NIBE VEDEx 3300.

Välj tre tankar på 500 liter vardera eller två tankar på 750 liter vardera.

LEK

LEK
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REFERENSHUS - NIBE PELLUx
låg kostnad och god komFort – med pelletspanna Från niBe 
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Bakgrund
Familjen Abrahamsson flyttade in i ett hus från 1960-talet i Småland, 
med 125 kvadratmeter golvyta och ytterligare 125 kvadratmeter   
inredd källare, som inrymmer vardagsrum, toalett, dusch, tvättstuga 
och förvaringsutrymmen. Abrahamssons sökte ett nytt, miljövänligt 
värmesystem till rimlig kostnad, som kunde ge både värme och 

varmvatten året om. Det måste vara ekonomiskt att använda,  
eftersom vintrarna i Småland kan vara långa och kalla. 

Lösningen
Efter moget övervägande valde de en pelletseldad villapanna, som 
ger bra värme och bra besparingar, tack vare att den eldas med 
förnyelsebart biobränsle. Träpelletsen framställs av komprimerat 
sågspån, som är en restprodukt från träindustrin. 

Familjen anslöt sin panna NIBE PELLUx till en pelletsbrännare med 
matarskruv, NIBE PB 10, som vid eldning automatiskt fyller på pan-
nan. Mataren har ett termostatstyrt elektriskt system som tänder 
och släcker lågan efter behov. Därför ger pannan värme bara när det 
behövs, vilket gör värme-systemet både ekonomiskt och bekvämt.

Resultatet
När pelletspannan installerats sjönk familjens årskostnad för värme 
och varmvatten omedelbart. De beräknar att det nya systemet 
sparar 20 000 kronor per år, jämfört med en oljepanna. Jämfört 
med en elpanna är besparingen 14 000 kronor (beräknat på oljepris 
11300 kr/m3, elpris 1,10 kr/kWh). Pellets är också en ren, förnyelse-
bar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Och tack vare 
NIBE PB 10 är det inga problem att hålla pannan igång året om.  
De fyller på pellets en gång i veckan under de kallaste månaderna, 
men bara en gång i månaden under sommaren.



24 N IBE  V ILLAPANNOR

Ett framtidssäkrat värmesystem

Alla dessa olika anslutningsmöjligheter betyder att hushållets energi-
behov kommer att täckas även i framtiden. För närvarande  
kanske det är fördelaktigt att använda el som komplement till  
värmepumpen, men om elen blir dyrare är det skönt att veta att  
du i stället kan använda till exempel en luft/vatten-värmepump 
som energikomplement, utan att du behöver byta ut huvudvärme-
källan – pannan.

Grönare!

Med tanke på den utbredda oron för klimatförändringar och den 
snabba utvecklingen av lagstiftning rörande tillåtna koldioxidutsläpp 
är det skönt att veta att din panna från NIBE enkelt kan anslutas till 
system för alternativ energi, som solpaneler. Välj den här lösningen 
idag, så sitter du säkert i många år framöver. 

Och låt oss inte glömma att bostadens försäljningsvärde ökar om du 
har ett rent, modernt och billigt värmesystem installerat.

håll alla möjligheter öppna!
En villapanna från NIBE ger flexibilitet att använda nästan vilken  
annan energikälla som helst, om och när det behövs. Enheter kan  
till exempel kopplas samman med luft/vatten-värmepumpar,   
solpaneler och, naturligtvis, elektricitet.
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Vi vet alla att vi måste minska utsläppen.  
Frågan är hur.

”Grönt” tänkande kanske var en lyxvara en gång i tiden, men numera 
är det en nödvändighet som ingen av oss har råd att ignorera. Mins-
kade koldioxidutsläpp blir i allt högre grad både ett lagkrav och en 
miljönödvändighet.

Mer än 70% av koldioxidutsläppen från ett genomsnittligt hushåll  
orsakas av värme- och varmvattensystemen. För att minska denna 
siffra måste vi börja införa grönare, mer långsiktigt hållbar teknik över 
hela linjen. Först då kommer vi att se tydligt minskade koldioxid- 
utsläpp.

Under tiden stiger priserna på traditionella energikällor stadigt, med 
följd att allt fler känner sig manade att överväga alternativa, mer  
effektiva energikällor.

nya tider kräver nya metoder

26 N IBE  V ILLAPANNOR
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Ett uppenbart skäl till detta är att även om man räknar in koldioxid-
utsläpp vid plantering, skörd, bearbetning och transport av bränslet, 
minskar i typfallet nettoutsläppet av CO2 med mer än 90% om man 
ersätter fossilbränsle med träbaserat bränsle.

Dessutom kan du enkelt kombinera en biobränslepanna med andra 
miljövänliga värmekällor. Om du till exempel använder en vedeldad 
panna kan du också utnyttja solenergi – ett kostnads- och utsläpps-
fritt sätt att komplettera hushållets energiförsörjning. Alternativt 
kan du installera en av NIBE luft/vatten-värmepumpar, som tar upp 
energi från utomhusluften och koncentrerar den för att värma upp 
bostaden och varmvattnet. 

En tredje intressant aspekt är att pannor, som alla andra tillverkade 
föremål, innehåller vad vi kallar produktbunden energi. Det är den 
energi som gått åt för att tillverka produkten och transportera den 
från tillverkningsplatsen till användningsstället. Genom att kontinu-
erligt förbättra sina processer strävar NIBE att minimera mängden 
produktbunden energi genom att tillverka och transportera sina pro-
dukter på miljövänligast möjliga sätt.

att värma upp din Bostad med en    
FörnyelseBar energikälla är det    
alternativ som är Bevisat Bäst För miljön.

0%

Strävan mot en framtid utan koldioxid
Ansträngningarna att minska energiförbrukningen och den 
verkan den har på miljön är avgörande och blir allt viktigare 
för oss alla. Varför inte ta ett steg närmare en framtid utan 
koldioxidutsläpp och komplettera din panna med en förny-
elsebar energikälla som vind, sol eller vatten?

Mer information finns på www.nibe.se
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”Gör vad du kan med vad du har.” 
NIBE villapannor, som effektivt värmer   
din bostad med biobränsle eller smarta 
kombinationer med grön energi, är   
ytterligare geniala exempel på den här   
filosofin i praktiken.

28 N IBE  V ILLAPANNOR
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niBe Från markaryd
Att leva i harmoni med naturen

Vi svenskar har en lång och imponerande historia av smarta,           
penningbesparande, resurssnåla innovationer. Den enkla förklaring-
en till detta är att Sverige historiskt sett varit ett fattigt jordbruks-
land. Strängt vinterklimat gjorde att många hade ont om mat, vilket      
fordrade omsorgsfull planering.

Idag är Sverige ett tekniskt avancerat land med stark ekonomi, vilket 
gjort att detta inte längre är nödvändigt, men detta sätt att tänka 
fortsätter att visa sig i form av fantastiska kostnadssparande inno-
vationer.

NIBE är ett perfekt exempel på det ekonomiska svenska sinnet! 

Företaget grundades 1952 av Nils Bernerup, efter en särdeles kall 
vinter. Under de senaste 60 åren har företaget blivit Sveriges ledande 
leverantör av hushållsuppvärmningsprodukter och driver kontinuer-
ligt utvecklingen mot allt mer effektiva uppvärmningslösningar.

Tidiga produkter var bland annat varmvattenberedare och tryckkärl. 
Under 1970-talet kompletterades dessa med elpannor. Senare till-
kom värmepumpar och många andra uppvärmningsprodukter som 
tillgodoser den europeiska marknadens behov.

Numera är NIBE en ledande aktör inom uppvärmnings- och kylnings-
lösningar i hela Europa. Vi strävar efter att tillhandahålla innovativa 
lösningar som inte bara sparar energi utan också minskar CO

2- 
utsläppen.

Tillsammans med våra kunder arbetar vi för en mer hållbar framtid, 
bostad för bostad.

N IBE  V ILLAPANNOR 29
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Trygghetsförsäkrad i tio år
När du köper en värmepump från NIBE (ej frånlufts-
värmepumpar) ingår sex års trygghetsförsäkring som 
du kan förlänga till tio år. Försäkringen kompletterar 
din villaförsäkring och gäller ersättningsbar maskin-
skada. Läs mer på nibe.se/forsakring.

Varmvattenberedare
Villapannor

sveriges största leverantör 
av värmeprodukter

NIBE är Sveriges största leverantör av värmeprodukter och erbjuder 
ett brett produktprogram med lösningar som passar var och ens 
behov bäst. Antingen det handlar om berg- eller luft/vatten-värme-
pumpar, villapannor, varmvattenberedare eller andra produkter som 
hjälper till att skapa och sprida värme. 

Bergvärmepumpar
De här värmepumparna tar upp värme från jord, berggrund eller 
närliggande vattendrag och är ett utmärkt alternativ för uppvärm-
ning av villor, flerbostadshus och andra större byggnader. Finns med 
eller utan integrerad varmvattenberedare.  

Luft/vatten-värmepumpar
Dessa pumpar tar upp värme från utomhusluften. Till skillnad från 
enklare luft/luft-värmepumpar ansluts de till byggnadens värme-
system och kan ge både värme och varmvatten. 

Frånluftsvärmepumpar
Idealiska för bostadsuppvärmning och varmvatten. Frånluftsvärme-
pumpar ventilerar byggnaden och återvinner energin i den utgående 
varmluften och använder den för att värma upp varmvatten eller 
centralvärmesystem.

Frånluftsvärmepumpar Bergvärmepumpar

Luft/vatten-värmepumpar
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Villapannor
NIBE har pannor för olja, el, pellets och ved. Om du vill känna en 
frihet inför framtiden, och inte sitta fast i ett enstaka energislag, är 
kombi na tions pannorna ett klokt alternativ. Du garderar dig mot 
plötsliga prisförändringar och politiska beslut och kan vid varje givet 
tillfälle välja det billigaste alternativet. Du kan välja att komplettera 
din panna med en luft/vatten-värmepump från NIBE för ännu högre 
besparing.

Varmvattenberedare     
NIBE har i mer än 50 år försörjt svenska folket med varmvatten.    
Faktum är att det i mer än hälften av de svenska husen står en varm-
vattenberedare från NIBE. Våra varmvattenberedare ger allt mellan 
30 – 1 050 liter varmvatten. Därför vågar vi nästan lova att det finns 
en NIBE varmvattenberedare som passar just dina behov.

nästa steg

På www.nibe.se kan du läsa mer om våra värmeprodukter. 
Där hittar du också din närmaste installatör.
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EU-direktiv 20/20/20
EU-direktiv 20/20/20 anger obligatoriska mål för EU:s 27 medlemssta-
ter, nämligen att 20% av den förbrukade energin ska komma från för-
nyelsebara källor år 2020. Eftersom NIBEs värmepumpar nu är klassade 
som förnyelsebara energikällor hjälper du medlemsstaterna att uppnå 
detta ambitiösa mål genom att installera en värmepump. I många fall 
ger också lokala eller regionala myndigheter husägare bidrag eller sub-
ventioner för att övergå från befintliga värmesystem till förnyelsebara 
energikällor som värmepumpar.

Vad menar vi med ”A new 
generation of heat pumps – 
designed for earth?”

Våra produkter är utvecklade för att använda jorden.
Den huvudsakliga energikällan för våra produkter är marken, luften eller  
vattnet – en eller flera av dem finns naturligt över hela jorden, erbjudna helt 
gratis av Moder Jord.

Våra produkter är användbara i jordens alla hörn

Eftersom vi nu erbjuder system som både värmer och kyler, kan en värmepump 
från NIBE användas var som helst, oavsett var du bor.

Våra produkter är utvecklade med jordens bästa för ögonen

NIBEs produkter ger mycket liten miljöpåverkan jämfört med andra värmesys-
tem på marknaden idag. De har naturligtvis viss påverkan, som alla tillverkade 
varor, men vi arbetar kontinuerligt för att minimera den och för att återbetala 
miljöskulden genom minskade utsläpp.

niBe i europa

NIBE är en ledande aktör inom uppvärmnings- 
lösningar i hela Europa. Vi har bolag och distri- 
butörer i flera länder.
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Denna broschyr är en publikation från NIBE. Alla produktillustrationer, 
fakta och data bygger på aktuell information vid tidpunkten för publi-
kationens godkännande. NIBE reserverar sig för eventuella fakta- eller 
tryckfel i denna broschyr.  
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