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Ansvar for importør/producent (LOT1 og LOT2) fra d 26. september 2015

• Der skal medfølge et energi mærke til hver produkt/pakke som viser energiklassen.

• Produkt information skal være med hvert produkt.

• Teknisk information skal kunne fremvises for hvert produkt ved forespørgsel.

• Produkter som bliver vist i reklame, skal der kunne ses hvilket energi klasse produktet/pakken  har.

• Tekniske produkt brochure der indeholde tekniske data skal henvise til produktets energi klasse

Ansvar for forhandler (LOT1 og LOT2) fra d 26. september 2015

• Der skal ved et hver salg af et produkt/pakke være et synligt energi mærke.

• Produkt/pakke som tilbydes for salg hvor køber ikke ser produktet inden køb, skal oplyses produkt information vedr. energi mærke.

• Produkter bliver vist i reklame, skal der kunne ses hvilket energi klasse produktet/pakken  har.

• Tekniske produkt brochure der indeholde tekniske data skal henvise til produktets energi klasse



• Alle produkter som forlader en af NIBE´s virksomheder bliver leveret med 
mindst et produkt label.

…Men ved nogle produkter vil der være 4 labels !

2 produkt labels

Vores tilgang



…Og 2 stk. pakke labels !

Vores tilgang



Informationsark – bliver leveret

med produkterne ud

Nødvendigt data vil være tilgængeligt:

Vores tilgang



NIBE DIM – label konfigurator



NIBE DIM udarbejder:

NIBE DIM – label konfigurator

2 produkt labels !

2 pakke labels !

Nyt informations ark:



SG Ready

SG Ready er efter Bundesverband Warmepumpen.
http://www.waermepumpe.de/waermepumpe/qualitaetssicherung/sg-ready-label.html

http://www.waermepumpe.de/waermepumpe/qualitaetssicherung/sg-ready-label.html


Krav og kunde fordele 

• Der er politisk vilje at fossil brændsel skal reduceres, både dansk og fra EU.

• Der er politisk vilje for mere af vores energi skal komme fra vedvarende energi, herunder varmepumper.

• El nettet vil få en større procentdel af energien fra vedvarende energi, som solceller, vindmøller osv. 

• Mulighed / nødvendigheden for et fleksibelt elforbrug 



Vil på sigt kunne give energiselskaberne mulighed for balancere nettet når der fx er:

• Lav kapacitet - Ingen vind eller sol.

• Høj kapacitet - Vind eller høj sol. 

Vil kunne give forbrugerne lavere drift-udgifter ved at der gives lov til at styre forbrugernes varmepumper og 

andre el komponenter. (lavere kWh pris)

• Styre varme, varmtvand, ventilation, vaskemaskiner, tørretumbler, osv.

Krav og kunde fordele 



SG Ready koncept

• 1:0 Blokeret varmepumpe Varmepumpen og el patronen er blokeret.

• 0:0 Normal drift Varmepumpen arbejder ud fra de normale drift-

indstillinger.

• 0:1 Behov for energiforbrug Kan være energiselskabet som har en mindre 

over kapacitet af energi eller forbrugeren eget 

solcelle anlæg producere strøm til forbrug.

• 1:1 Brug for forbrug Fuld drift af varmepumpen inkl. el patronen til 

produktion af ekstra varmtvand



Forbruger indstillinger

Varmepumpe Menu 4.1.5 ”Smart Grid”

• Ændre rumtemperaturen ja/nej (fabriksindstilling er ja)

• Ændre varmtvand Ja/nej (fabriksindstilling er ja)

• Ændre pool temperaturen ja/nej (fabriksindstilling er ja) 

• Ændre aktiv køling ja/nej (fabriksindstilling er ja)



Menu



Drift funktion 0:0 og 1:0

Normal pris, funktion 0:0

• Varmekurven efter normal indstilling

• Varmtvand efter normal indstilling

• Pool temperaturen efter normal indstilling

• Aktiv kølekurve er efter normal indstilling

Blokeret, funktion 1:0

• Varmepumpe er blokeret !!

(forbrug) funktion 0:1

• Varmekurven bliver forskudt med +1

• Varmtvand vil blive produceret så højt kompressoren kan.

• Pool temperaturen vil blive hævet 1 K

• Aktiv kølekurve er som normalt

(højt forbrug) funktion 1:1

• Varmekurven bliver forskudt med +2

• Varmtvand vil blive produceret  ”luksus mode” så højt kompressoren kan og med el-patronen

• Pool temperaturen vil blive hævet 2 K

• Aktiv kølekurve bliver forskudt med -1 K



NIBEUPLINK.COM



NIBEUPLINK.COM



Smart Price Adaption

Eksempel – El priser over 24 timer



Daglig information om el priser for 

den kommende 24 timers periode

Varmepumperne henter el priserne.

Nordpool Spot



Prisen er påvirket af:

• Udbud og efterspørgsel

• Vejret og årstid

• Marked

• Råvarepriser

• Produktion forstyrrelser og vedligeholdelse

Eksempel – El priser over 24 timer



Display indikering



Display menuer



Eksempel – Smart Bolig



Eksempel – Smart Bolig ”WISER”

Temperature sensor
Measure & command your 

room temperature

Smart Plug
Control your plugs 

and monitor their 

consumption.. 

Wiser Box
The brain of your 

connected home

Connected Nibe

Heat Pump

Wiser Apps
Control you home from everywhere. 

Thermostatic valve actuator
Control  the regulation valve of the water loop radiator

Energy Button
Switch your home in “eco mode” , reduce each 

room temperature and active stand by killing. 

Electricity Branch Meter
Monitor all electricity usage from the panel 

board

Sanitary hot water boiler 

actuator

Control & monitor your 

sanitary hot water boiler



Hvor skal vi hen !



Hvor skal vi hen !


