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energikostnaden.  

Det värmer.

Det perfekta inomhusklimatet till ditt hus.
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...över 200 000 nöjda 
kunder i Sverige  sedan 
starten 1989.

Sverigepumpen 

- tryggt och enkelt sedan 1989
Sverigepumpen Inomhusklimat är ett nogrannt utvalt produktsortiment av  
marknadens ledande aktörer – i vår produktportfölj så finns produkter för alla typer 
av hus och vi tar gemensamt fram en skräddarsydd lösning för just er fastighet.

Sverigepumpen är mer än bara en produkt 
– det är en färdig funktion i ditt hus.

Med Sverigepumpen får du inte bara helt rätt lösning för ditt hem, en hög besparing 
och ett perfekt inomhusklimat utan även ett tryggt ägande i många år framöver.



Perfekt
inomhusklimat 
För hela huset - oavsett 
vart och hur du bor
Våra kunder finns över hela landet - alla med sina 
specifika behov och upplevelser om vad som är ett 
bra inomhusklimat. Detta ställer extra höga krav 
på tekniken och installatören som skall leverera ett 
hälsosamt inomhusklimat - året runt. 

Den gemensamma nämnaren heter Sverigepumpen - 
vi har tillsammans med våra återförsäljare levererat 
sänkta elräkningar och ett bättre inomhusklimat till 
över 200 000 svenska hushåll sedan 1989.  

1  
Förstudie

2  
Förslag på lösning

3  
Installation

4  
Anpassning

5  
Uppföljning

Vid det kostnadsfria 
hembesöket går vi 

tillsammans  
igenom förutsättnin-

garna för just ditt 
inomhusklimat. Vi 

mäter luftens kval-
itet och identifierar 
problemområden.

Vi skräddarsyr en  
paketlösning som är  

anpassad för just dina  
behov samt  

dimensionerad för ditt 
specifika 

inomhusklimat.

Vi planerar och 
genomför  

installationen. 
Givetvis är alla våra 

installatörer  
certifierade och 

utbildade.

Vi startar igång 
anläggningen, ser till 
att allt trimmas in i 

detalj och ger er tips 
& råd om hur ni på 

bästa sätt sköter om 
er investering.

För att säkerställa 
drift och funktion 

erbjuder vi  
möjlighet till  
regelbunden  

service på din 
värmepump och  

kringutrustningen.

√

Vi garanterar en trygg investering 
Med Sverigepumpen garanterar vi alltid 5 års trygghet genom 
garanti och en trygghetsförsäkring där vi står för  premien. Vill 
du sedan förlänga din trygghet kan du enkelt göra det i upp till 
hela 14 år. Vi bjuder även på en åskförsäkring i hela 5 år.  
Det kallar vi trygghet. 
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Flödesschema    Funktioner                 

En skräddarsydd lösning för ditt hus

Uppvärmning med Sverigepumpen.

ENPLANSHUS 1,5 PLANSHUS 2 PLANSHUS

Varje hus har sina unika 
förutsättningar, oftast räcker en 
inomshusdel men detta beror helt  
på planlösningen. Placeringen av  
inomhusdelen är avgörande för en 
god värme och besparing.

Vanligtvis räcker även en inomhusdel, 
men som placeras på bottenvåningen 
då den varma luften stiger uppåt. Alter-
nativt är två inomhusdelar nödvändigt 
beroende på trappans konstruktion, 
planlösning och luftflöde.

Den optimala lösningen är två inom-
husdelar för att säkerställa komfort i 
hela huset och för en bra cirkulation 
och jämn temperatur. Fördelen med två 
inomhusdelar är också att man får luft-
konditionering på båda våningsplanen.

Högst  
luftomsättning

Modeller som har extremt bra 
luftflöde klarar av att värma/
kyla större ytor snabbare och 
bättre. (Klarar större hus  
samtidigt som de ger en  
bättre besparing)

Luftkonditionering

För en skön svalka under 
varma sommardagar till en 
kostnad som är lägre än 1 
kr/h. Billigt driftsätt som 
hjälper dig till ett skönt 
inomhusklimat året runt.

Tyst i drift

Vi har några av marknadens 
tystaste värmepumpar.  
En skön egenskap som  
ger en god natts sömn.

Högst  
besparing

Modellerna med denna  
symbol är våra mest lön- 
samma investeringar i de 
allra flesta fall. Vi berättar 
hur mycket du kan spara!

WIFI-styrning

Ger full kontroll av ditt  
inomhusklimat och din 
värmepump när du inte  

är hemma. 

Högst effekt vid 
låg utomhustemp.

Att få all värme som behövs 
i villan under våra kallaste 
dagar ger en stor besparing 
och ett skönt inomhusklimat 
oavsett årstid.

Luftrening

Effektiva luftreningssystem  
i värmepumpen som tar  
bort över 99% av bakterier, 
virus m.m.

Underhållsvärme

Med denna funktion kan du 
enkelt sänka ner värmen till 
ca. 10°C när du inte är där.
Ställbart mellan 8-15°C.     

Säkerhetsställ optimal värmespridning  
för ett bättre, billigare och fräschare  
inomhusklimat.

Ta hjälp av din Sverigepumps- 
återförsäljare för rätt placering.

Fel placering kan ge en betydligt  
lägre besparing och sämre funktion.  

Ett optimalt luftflöde ger en  
bättre besparing.

Vad är viktigast för dig?



Vi skyddar din investering Alltid med Sverigepumpen

Med Sverigepumpen får du

NYHET. 
Fler tillbehör än någonsin!

Utan värmeisolering Med värmeisolering

UNIKT DESIGNAT TAK

Taket är ett mycket bra skydd 
till utedelen. En skyddad  
utedel presterar helt klart 
bättre och kan öka din energi- 
besparing med över 1000 kWh 
per år. 

Med sin smäckra design ger 
taket också ett trevligt ut-
seende och är ett riktigt bra 
skydd för din värmepump.

VÄRMEISOLERING

Den patenterade värme- 
isoleringen isolerar utedelens 
värmeventil och reducerar 
värmeförlusten. Mätningar  
visar att den, en kall vinterdag, 
kan öka värmen inomhus med 
över en grad. Sett över en hel 
säsong blir det många procents 
bättre energieffektivitet.

PREMIUM-X

Premium-X är ett kombinerat 
aktivt kol- och microfilter som 
absorberar gaser, lukter, virus,
bakterier, allergener och 
andra oönskade partiklar 
som befinner sig i luften. 
Du får ett renare inomhus- 
klimat helt enkelt.

När filtret behöver bytas köper 
du nya på sverigepumpen.se.

RÖRSKYDD

Rörskyddet skyddar den delen 
av rören som går från utedel 
till vägg. Rören blir över tid  
slitna av fåglar som hackar på 
rören. Strumpan är gjord i ett 
mycket slitstarkt material och 
skyddar effektivt rören.

BLUE FIN

Toppmodellen Super 25 W 
kommer med en speciellt ut-
vecklad kondensor. Den har 
en skyddande blå hinna som 
ökar prestandan och förlänger 
livslängden. Perfekt för vårt 
bistra nordiska klimat.

X-SCENT

X-Scent är en liten doft- 
ampull som sprider en subtil 
och behaglig doft via luften 
från innedelen. Doftrefiller 
samt andra dofter kan köpas 
via sverigepumpen.se
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En skräddarsydd lösning för ditt hus

Vi hjälper dig att välja 
rätt värmepump

Sverigepumpen 
Super W Blue Fin

Dimensioner
Inne: H295 x B870 x D230 
Ute: H622 x B824 x D299
Energiklass (värme/kyla)
A+++/A++
Teknisk fakta  25 BlueFin  35
Ljudnivå inne(dB)    18-45                  18-45   
SCOP 5,2                       5,1
kW (värme/Kyla) 7,4/3,0               7,83/4,0

Luftflöde (m3/h) 936                      936       

Hög kapacitet - 7,4 kW
Inbyggt WiFi
nanoe™ X Mark II luftrening
Blue Fin

R32UPPDATERAD 
VERSIONBlue 

Fin

Sverigepumpen 
Superior

Dimensioner
Inne: H295 x B890 x D375 
Ute: H630 x B799 x D299 
Energiklass (värme/kyla)
A+++/A+++
Teknisk Fakta 9  12
Ljudnivå inne (dB) 18-44                  18-45                                                                           
SCOP 6,2                       5,9
kW (värme/Kyla) 7,8/3,0 9,2/4,0
Luftflöde (m3/h) 1020 1050      

Vår kraftfullaste värmepump någon-
sin
Extremt energieffektiv | A+++ | 
SCOP 6,2
Värmespridning på hela 12 meter

R32MEST
KRAFT

Vilken värmepump 
passar bäst för just dig?

Vi hjälper dig att välja en 
skräddarsydd lösning.

Kontakta din återförsäljare för mer information om sverigepumpens finansieringslösning eller läs mer på sverigepumpen.se.

Få råd till

Mer

I samarbete med

NYHET!
Smidig & Räntefri Finansiering 
I samarbete med Svea Ekonomi kan Sverigepumpen nu erbjuda 
räntefri betalning i upp till 20 månader.  

Att ansöka om delbetalning är både enkelt och snabbt gjort 
och du får svar direkt.

Kampanj Ränta Uppläggningskostnad Adminkostnad / mån

Faktura 60 dagar - - 49 kr

10 månader räntefritt - 495 kr 49 kr

20 månader räntefritt - 495 kr 49 kr

60 månader lån 5,95% 495 kr 49 kr

0%
Ränta



R32
Nytt köldmedium!

Energieffektiv & ger  
längre livslängd 

*BÄST I TEST 2016: Gäller VZ9SKE: Högsta uppmätta SCOP (energieffektivitet) av alla luft/luft-värmepumpar som publicerats på Danska Energistyrelsens värmepumpslista: sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/. SCOP och SEER: 
För CS-VZ9SKE. -35 °C VÄRMELÄGE: Uppvärmningsprestandan testades vid -35 °C av SP, ett oberoende europeiskt testlaboratorium. 

Sverigepumpen 
Duo

Två innedelar för stora ytor
Perfekt för kombinerat kyl- och 
värmebehov

Dimensioner Small
Inne: H290 x B799 x D197 
Ute: H619 x B824 x D299  
Dimensioner Large
Inne: H290 x B799 x D197
Ute:  H795 x B875 x D320
Energiklass (värme/kyla)
Small A++/A+++ | Large A+/A++
Teknisk Fakta Small Large  
Ljudnivå inne (dB) 22-40  20-42                                                                                            
SCOP 4,6 4,2                       
kW (värme/Kyla) 7,2/5,4 10,4/8,0               
Luftflöde (m3/h) 695 710                              

R32

Sverigepumpen 
Floorswing                                     

Dimensioner
Inne: H600 x B750 x D207 
Ute:  H622 x B824 x D299  
Energiklass (värme/kyla)
A++/A++
Teknisk Fakta 25 35         
Ljudnivå inne (dB) 19-38 19-39                                                                                             
SCOP 4,7                       4,6
kW (värme/Kyla) 5,5/3,4 6,2 /3,8              
Luftflöde (m3/h) 594 606                               

Ny modern design
För enkel och diskret placering
Nanoe-X luftreningssystem

R32

Sverigepumpen 
Primo

Bra för diskret placering
Förberedd för wifi styrning
Underhållsvärme

Dimensioner
Inne: H290 x B779 x D209 
Ute:  H622 x B824 x D299  
Energiklass (värme/kyla)
A+/A++
Teknisk Fakta 25  35
Ljudnivå inne (dB) 20-40                  20-42                                                                           
SCOP 4,3                       4,3
kW (värme/Kyla) 5,2/3,0               6,7/4,0
Luftflöde (m3/h) 750                      768     

R32UPPDATERAD 
VERSION

Sverigepumpen
 Prima W

Dimensioner
Inne: H295 x B919 x D194 
Ute:  H622 x B824 x D299 
Energiklass (värme/kyla)
A++/A++

Nu med inbyggt WiFi - styr via app
Populär till fritidshuset och villan
Underhållsvärme

R32NYHET!

Teknisk Fakta 25  35
Ljudnivå inne (dB) 19-42                  19-44                                                                           
SCOP 4,6                       4,6
kW (värme/Kyla) 6,3/3,0 7,3/4,0
Luftflöde (m3/h) 738 744      

Sverigepumpen 
SuperSlim

Dimensioner
Inne: H249 x B790 x D355 
Ute:  H622 x B824 x D299 
Energiklass (värme/kyla)
A+++/A++

Den perfekta utbytespumpen, 
endast 249 mm hög
Tystgående
Underhållsvärme

Teknisk Fakta 25  35
Ljudnivå inne (dB) 18-40                  18-43                                                                          
SCOP 5,17                      4,9
kW (värme/Kyla) 6,55/3,0 7,65/4,0
Luftflöde (m3/h) 750 780     

R32LÄTT-
PLACERAD

Sverigepumpen 
Trippel

Tre innedelar och en utdel ger maxi-
mal täckning
Värm eller kyl tre våningsplan sam-
tidigt.
Hög kapacitet - 10,4 kW

 

Dimensioner
Inne: H290 x B799 x D197
Ute:  H795 x B875 x D320
Energiklass (värme/kyla)
A+/A++
Teknisk Fakta   
Ljudnivå inne (dB) 20-42                                                                                            
SCOP 4,2                       
kW (värme/Kyla) 10,4/8,0               
Luftflöde (m3/h) 710                              

R32NYHET!    

DISKRET
PLACERING



Steg     1    Vi hjälper dig att välja 
rätt luftkonditionering

Sverigepumpen Komfort

Dimensioner (Komfort 25)

Inne: H290 x B779 x D197 
Ute: H542 x B780 x D289 
Energiklass (värme/kyla)
A+/A+

Teknisk Fakta 25  35
Ljudnivå inne (dB) 20-40            20-42  
SCOP 4,2                 4,2    
kW (värme/Kyla) 4,1/3,0 5,1/3,90
Luftflöde (m3/h) 725 741

Effektiv kylmaskin | Från 3.0 kW*
Energieffektiv | A+  
SCOP 4,2 

R32

Sverigepumpen Komfortkyla är vårt sortiment av noga  
utvalda luftkonditioneringar som precis som värmepumparna 
säljs med 5 års trygghet och åskförsäkring

De ger utmärkt komfortkyla i flera olika typer av lokaler och 
är kompatibla med WiFi- och SMS-styrning (säljes separat). 

I grunden är det ingen skillnad mellan en Sverigepumpen  
Komfort och någon av våra övriga luftvärmepumpar. Komfort 
kan köras med värmedrift men då de inte ursprungligen är 
tillverkade för detta ändamål så medföljer till exempel inte 
tak eller värmeisolering till utedelen.
 
Självklart får du samma generösa garantier och försäkring-
ar när du köper en Komfort som du får med alla våra andra 
värmepumpar.

Nu även med det mer miljövänliga & mer energieffektiva köld-
mediet R32 som dessutom ger mindre slitage och förlänger 
luftkonditioneringens livslängd.

INTE EN 
SOMMAR 

TILL!

42
29-44
3,8
6,8/4,60
792

(*Maximal kyleffekt är uppmätt vid en temperatur av +35 °C)

Sverigepumpen Komfortkyla



Ljud 
isolerande

Väderskydd+
Välj mellan Furu eller hållbar plåt
Ljuddämpande
Väderskyddet i furu är enkelt  
att måla i husets färg. 
(Levereras i grundmålat utförande)

Droppskydd
Leder bort avfrostningsvattnet
Frost-/issäkrar miljön 
kring värmepumpen
Förhindrar halkrisk och frysskador

KlimatIQ SMS  
styrning
Reglera temperaturen via din mobil

Visar inomhustemperatur

Varnar vid temperatursänkningar 
och strömavbrott

Regelbunden

 
För en längre livslängd
Bibehållen besparing
Större trygghet

service

Lokal anpassning – våra rekommenderade tillbehörSteg     2    

En skräddarsydd lösning för ditt hus

Slipp
 isavrinning

Service
avtal

WiFi styrning
Ger full kontroll via 
mobilen/surfplattan

Användarvänligt  
gränssnitt

Spar mer längre - med 
serviceavtal
En regelbunden service säkerhetsställer 
maximal funktion, besparing och spridning 
av den varma luften. Under en service  
utför vi kontroller av fläkthjul, el,  
vibrationer, strömförbrukning, fläkt- 
hastighet och filter. Vi rengör innedel och 
utedel och ser till att du får en fortsatt 
trygg investering som håller i många år.

Startkit | Refillers
Premium-X* aktivt kolfilter 
(1-pack & 3-pack)

X-Scent* doftampuller. Finns som 

startkit och 3-pack doftrefiller 

(välj mellan 3 olika dofter) 

Stort utbud av
luftrenare och 

avfuktare. 
Prata med din 
återförsäljare.



Flera än 200 000 nöjda 
kunder sedan starten 1989
8 skäl att välja Sverigepumpen:

Alltid installerat och klart

Upp till 65% besparing på uppvärmningskostnaden 

Kvalitetssäkrade, miljövänliga, nogrannt utvalda 

produkter

Ledande varumärken

Styr din pump med WIFI eller SMS

Upp till 14 års trygghet

Bättre och renare inomhusluft

Tryggt, enkelt och proffsigt 



Produktval

     9/25   12/35      42      Pris

Sverigepumpen Superior

Sverigepumpen Super W

Sverigepumpen Superslim

Sverigepumpen Prima W

Sverigepumpen Primo

Sverigepumpen Floorswing

Sverigepumpen Trippel

Sverigepumpen Duo Small 

Sverigepumpen Duo Large

Sverigepumpen Komfort 

Delsumma:

Värmepumpsskydd Bas

Värmepumpssskydd Plus

WIFI styrning Intesis

KlimatIQ Sms-styrning

Service avtal

Delsumma:

Rot avdrag:

Totalsumma:

Installationsdatum: 

Månadskostnad vid finansiering:

Besparing med en ny Sverigepump (Super 25 W, 65%) 

jämfört med en 10 år gammal Värmepump. (30%)

S
EK

2014

98 292:-

35 915:-

2020



Tryggt, enkelt & proffsigare

Sverigepumpen vinner i det långa loppet. 

Efter att vi har analyserat ditt hus, valt 

rätt modell och trimmat in produkterna så 

finns vi alltid till hands om du har frågor, 

funderingar eller vill boka service. 

Vi finns här för dig.
 

www.sverigepumpen.se
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