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Välkommen GreenMaster HP! Ett genombrott inom 
frånluftsvärmepumpar för flerbostadshus 
Perfekt luft och perfekt värme i ett starkt hölje. Under ISH 2017 kommer NIBE Energy 
Systems och Air-Site lansera det senaste inom frånluftsvärmepumpar för flerbostadshus. 
GreenMaster HP erbjuder, i dess fyra storlekar, goda aerodynamiska egenskaper, stora 
energibesparingar och otroligt låga ljudvärden.  
 
GreenMaster HP har utformats och konstruerats för att möta de nya höga kraven som ställts 
från bland annat Boverket. Produkten återvinner värmen i frånluften och passar utmärkt till 
fastigheter med frånluftsventilation som idag inte har någon återvinning av energin i 
frånluften. Den är ett naturligt steg framåt i såväl energieffektivitet som värde för våra 
kunder. 

- Kombinationen av Air-Sites ledande ventilationssystem och NIBE Energy Systems 
gedigna kunskap inom värmepumpar skapar ett unikt system för dess användare.  Jag 
är övertygad om att fastighetsägare välkomnar denna besparing och komfort på en 
helt ny nivå som vi nu erbjuder, säger Tomas Nilsson, VD Air-Site. 

GreenMaster HP är byggd i två våningar, där ventilationssystemet finns i överdelen och 
värmepumpen i den nedre. Frånluften kyls ned från ca 21 °C till nära 0 °C och framställer 
radiatorvatten och/eller varmvatten oavsett om fjärrvärme ingår i fastigheten eller inte. Tack 
vare dess låga ljudnivåer kan GreenMaster HP med fördel placeras på vinden rakt ovanför 
sovrum. Aggregatet är uppbyggt i sex moduler och levereras med ett sammankopplat 
köldbärarsystem som är påfyllt och testat. HP-modulen är lufttät och innehåller mindre än 5 
ton CO2 ekvivalent, vilket innebär att du slipper den årliga kontrollen av köldmediekretsen.  

- Detta är ett steg in i framtiden för ventilation, värme och, låt oss inte glömma, en 
miljömässigt hållbar lösning. Dessutom är energibesparingen otrolig med denna 
produkt. Återbetalningstiden kan vara så kort som 2–3 år, säger Tomas Nilsson, VD 
Air-Site. 

GreenMaster HP når dessutom den högsta energiklassificeringen A+++ vid 55 °C och 
framledningstemperaturen uppgår till maximala 65 °C. Aggregatserien kommer i fyra 
varianter. GreenMaster HP Compact. Perfekt där det finns tillräckligt utrymme höjdmässigt 
och runt aggregatet. GreenMaster C-F med separat värmepump. Lämpar sig för vindar med 
låg takhöjd och ett befintligt frånluftssystem. Värmepumpen placeras då i undercentralen. 
GreenMaster HP Compact Low. För vindar med låg takhöjd där frånluftsventilationsenheten 
och värmepumpsenheten får plats på vinden bredvid varandra. GreenMaster HP Compact 
(Utomhusutförande). För placering på tak och/eller installationer utomhus med ett separat 
väderskyddande tak. 
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NIBE Energy Systems 

NIBE Energy Systems är den största tillverkaren av villavärmeprodukter i Norden och 
marknadsledande inom varmvattenberedare och värmepumpar i norra Europa. Målet 
är att förse bostäder och byggnader med produkter som ger varmvatten och 
säkerställer ett behagligt inomhusklimat.  
 
Genom att använda naturens kraft förser vi er med det perfekta inomhusklimatet. 
Våra produkter kan kyla, värma eller tillhandahålla ventilation till ditt hem med 
minimal påverkan på miljön. Det ligger i vår natur. 
 
Air-Site 

Air-Site är ett svenskt företag som utvecklar ventilationsprodukter för flerfamiljshus, 
lokaler och teknikrum. Våra kompetensområden är frikyla, luftbehandlingsaggregat, 
frånluftssystem samt presentation- och övervakningssystem. För maximal 
energibesparing behövs bra material och genomgående hög standard i alla 
produktionsled. Styrkorna kvalitet, expertis och närhet är några av anledningarna till 
att så många husägare väljer våra ventilationssystem. 
 
Air-Site AB är en del av NIBE Group sedan april 2016. 
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