
Bli flexibel, intelligent 
och energismart
 
- Grundvärme i toppklass

- Lagringsvolym för externa värmekällor

- Enkel och smart styrning



Framtidssäkra med Nordic Hybrid
Nordic Hybrid är en intelligent systemtank som ger dig en smart och flexibel sys-
temlösning utöver det vanliga. Nya tysta och effektiva luft/vatten värmepumpar 
från Mitsubishi i kombination med Nordic Hybrid ger dig helt nya möjligheter 
att framtidssäkra din fastighet. 

När Nordic Hybrid kallar på värme för tappvarmvatten eller ert hus startas utedelen från Mitsubishi och  
den heta gasen direktöverförs vis separata slingor i Nordic Hybrid. Smart och effektivt! Värmepumpen 
är grundvärmen i huset som är fullt tillräcklig för att hålla elpatroner borta. System med hybridtank och 
värmepump täcker dina behov men vill du framtidssäkra ännu mer eller sänka dina kostnader till ett 
minimum så kompletterar ni med en vattenmantlad braskamin eller solfångare. Vi på Nordic Värmesys-
tem erbjuder kompletta systemlösningar med Nordic Hybrid, luft/vatten värmepumpar, vattenmantlade 
kaminer och solfångare. 

Olika energikällor anslutna till Nordic Hybrid.
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Mindre och tystare 
En av de viktigaste egenskaperna är en tyst utedel 
så man inte stör sig själv och sina grannar. Mindre 
och kompaktare utedelar från Mitsubishi har mins-
kat ljudet till väldigt låga nivåer. Smäckrare design 
med bara en fläkt gör den lättare att placera vid 
huset. Markstativ är vanligt tillval men det finns 
även snö och vindhuv.

Ett kraftpaket i liten förpackning
För att skapa ett effektivt hybridpaket krävs en stabil och bra grundvärme. 
Mitsubishi med dess starka varumärke ger oss marknadens bästa hybridlösning. 
Värmepumpens hetgasväxling i tanken ger effektiv värme och höga temperatu-
rer för tappvarmvatten. Välj mellan ett flertal olika storlekar för just ditt hus.

Kraftfullare med bra verkningsgrad 
Vi har ett flertal modeller som skall anpassas efter 
era behov. Power inverter modeller och Zubadan 
teknik finns att tillgå. Mitsubishi som är känd för 
sin Zubadan teknik vilket innebär att man  klarar 
leverera höga vätske returer. Bra när man distribu-
erar värme till radiatorer eller vid kallare klimat. 
Studera gärna full teknisk data längre bak.  

Den heta gasen värmer vatten 
Mellan innedel hybridtank och utedel kopplas 
endast två kopparrör. I hybridtanken sitter separat 
hetgasslinga för värmepumpen. När energi krävs 
startas utedelen. Värmepumpens heta gas värmer 
tanken och skapar höga temperaturer för tapp-
varmvatten och värme. 

Längre livslängd på kompressor 
När utedelen startar för att ge värme till huset 
och tappvarmvatten låter vi utedelen vara aktiv 
så att vi får buffrad energi i tanken så den inte 
behöver starta på ett tag. Vi får en utedel med vet-
tiga gångtider vilket annars kan vara ett problem 
under vår och höst när man jobbar direkt mot 
värmesystemet. Ingen frysrisk heller vid strömav-
brott då inget vatten finns vid utedelen. 

 

Alltid effektiv afrostning 
Fördelen vid avfrostning när man har tank är att 
det alltid finns höga temperaturer som klarar en 
smidig och effektiv avfrostning. Samtidigt som 
man avfrostar tillför man ändå ut värme till huset.

Bra effekt vid kalla temperaturer 
Zubadan maskinerna garanterar drift ner till -28 
och Power inverter ner till -20 grader. Höga ef-
fekter vid -15.  



Styrning utöver det vanliga  
Nordic Hybrid har en mycket smart och använ-
darvänlig styrning med touchpanel som ger ett 
optimalt och energieffektivt värmesystem utöver 
det vanliga.

Den integrerade styrningen styr inte bara värmen i 
huset utan den ser även till att reglera värmepum-
pen, elpatronerna och solfångarna så att systemet 
blir så effektivt som möjligt. 

Hybrid system för den lilla och stora fastigheten
Vi erbjuder hybridsystem för den lilla sommarstugan men även för en större 
flerfamiljsfastighet med effektbehov på över 20 kW. Hybrid 750 med dubbla 
hetgasslingor klarar att ta emot effekter från stora utedelar.  Hybrid 500 som är 
vår vanligaste hybridtank går med fördel att placera i synliga utrymmen.

Enkel att installera 
Tanken levereras färdigmonterad med bland an-
nat  elpatroner, bivalentshunt, blandningsventil och 
integrerad styrning vilket gör den enkel och billig 
att installera. Expansionskärl och cirkulationspump 
leveeras som tillval. 

Volymstorlek på 500 och 750 liter 
Hybrid 500 klarar fastigheter med effektbehov upp 
till 12 kW. Hybrid 750 tar emot grundvärme på 
drygt 20 kW och perfekt om man vill komplettera 
med en större vattenmantlad kamin eller många 
solfångare.

Exempel på funktioner

• Enkel inställning av inomhustemperatur
• Min framledning (grundvärme sommar)
• Semesterläge
• Sommarläge
• Boost funktion på tappvarmvatten
• Elpatronstyrning
• Legionellafunktion
• Brännarfunktion (start av t ex pelletsbrännare)
• Enkel start up wizard vid uppstart

Nordic Hybrid 750

Nordic Hybrid 500



Nordic Hybrid 500

Tankvolym 500 liter, rektangulär, vitlackerad.
Mått D 760, B 695, H 1815 mm.
Isolerad 60 mm i sidor, 60 mm i topp.
Vikt: 177 kg 
Reshöjd: 1900 mm

• För- och varmvattenslinga 25 meter (rostfri)
• Solslinga 12 meter (rostfri)
• Hetgasslinga 15 meter 
• 2 st elpatroner
• Bivalent shunt med shuntmotor
• Blandningsventil för tappvarmvatten
• 2 st diffusorer (bibehåller skiktning i tank)
• Integrerad styrning med touchpanel (färg).
• Inomhus- och utomhustermostat

Kompatibla utomhusdelar hybrid 500:
PUHZ-SW 75 YAA - SC, PUHZ-SW 100 YAA (Power inverter)
PUHZ-SHW 80 YAA, PUHZ-SHW 112 YAA (Zubadan)

Nordic Hybrid 750

Tankvolym 750 liter, rund.
Mått DXB 960 - H 1880 mm.
Isolerad 110 mm i sidor, 140 mm i topp.
Vikt: 203 kg 
Reshöjd: 2000 mm

• För- och varmvattenslinga 30 meter (koppar)
• Solslinga 10 meter (koppar)
• Hetgasslinga 2x15 meter
• 2 st elpatroner
• Bivalent shunt med shuntmotor
• Blandningsventil för tappvarmvatten
• 2 st diffusorer (bibehåller skiktning i tank)
• Integrerad styrning med touchpanel (färg).
• Inomhus- och utomhustermostat

Kompatibla utomhusdelar hybrid 750 :
PUHZ-RP200YKA, PUHZ-RP250YKA, 
PUHZ-SHW 230 YKA
Dessa modeller vid koppling mot en hetgasslinga i hybrid 750: 
PUHZ-SW 100 YAA (Power inverter)
PUHZ-SHW 80 YAA, PUHZ-SHW 112 YAA (Zubadan)

Produktinformation Nordic Hybrid 500/750

Hybrid 500 i genomskärning-
med varmvattenslinga, sol-
slinga och hetgasslinga för vp. 
Tankvolym 500 eller 750 liter.



LUFT / VATTENVÄRMEPUMP   POWER INVERTER     ZUBADAN

UTOMHUSDEL (MODELL)           PUHZ-SW 75 YAA -SC  PUHZ-SW 100 YAA   PUHZ-SHW 80 YAA  PUHZ-SHW 112 YAA

VÄRME
(A) Medelklimat  kW  7,2  10,0  9,0  13,9

Pdesign / SCOP 35°C*  kW/SCOP/kW  7,2 / A++ / 4,00       10,6 / A++ / 4,13 9,6 / A++ / 4,18  13,9 / A++ / 4,23

Pdesign / SCOP 55°C*  kW/SCOP/kW  7,1 / A++ / 3,20 10,0 / A++ / 3,23 9,0 / A++ / 3,30 10,7 / A++ / 3,38

(C) Kallt klimat  kW  6,0  7,9  9,0  13,0

Pdesign / SCOP 35°C*  kW/SCOP/kW  6,0 / A++ / 3,20  7,9 / A++ / 3,45  9,6 / A++ / 3,65  13,9 / A++ / 4,08

Pdesign / SCOP 55°C*  kW/SCOP/kW  6,0 / A+ / 2,65  7,9 / A+ / 2,68  9,0 / A+ / 2,78  12,7 / A++ / 3,05

A7/W35 / Effekt / Tillförd / COP***  kW / kW  6,4 / 1,33 / 4,78  8,96 / 1,9 / 4,72 6,4 / 1,39 / 4,59 8,96 / 1,9 / 4,72

A2/W35 / Effekt / Tillförd / COP***  kW / kW  6,0 / 1,69 / 3,53  8,0 / 2,28 / 3,51  6,4 / 1,73 / 3,7  8,96 / 2,62 / 3,41

A7/W45 / Effekt / Tillförd / COP***  kW / kW  6,4 / 1,74 / 3,68 8,96 / 2,49 / 3,59 6,4 /1,76 / 3,63 8,96 / 2,49 / 3,59

A2/W45 / Effekt / Tillförd / COP***  kW / kW  6,0 / 1,20 / 3,02 8,0 / 2,77 / 2,89 6,39 / 1,94 / 3,29 8,85 / 3,0 / 2,95

Effekt vid -15°C /+35°C  kW  7,3  8,7  8,69  11,9

Effekt vid -15°C /+50°C  kW  6,6  8,2  7,7  10,8

Effekt vid -25°C /+45°C  kW  - - 5,6 8,2

Värmeeffekt (Nominell)  kW  7,5  10  8  11,2

Värmeeffekt (Min-Max) A7/W45  kW  2,9 - 9,5  3,4 - 13,1  3,2 - 8,7  3,4 - 13,1

Laddningsprofil varmvatten   L  L  L  L

Effektivitetsklass varmvattenberedning   A  A  A  A

Dimensioner (B x H x D)  mm 1020 x 1050 x 480 1020 x 1050 x 480 1020 x 1050 x 480 1020 x 1050 x 480 

Vikt  kg  104  126  128  128

Ljudnivå - Värme  dB(A)  43 47  45  47

Driftström (Max)  A  11,5  13,0  13,0  13,0

Flöde Min / Max  l/min  10.2 - 22.9  14.4 - 32.1  10.2 - 22.9  14.4 - 32.1

Garanterad drift (Värme) °C  (-20 - +35)   (-20 - +35) (-28 - +35) (-28 - +35) 

Eldata  V / P / Hz  400 / 3 / 50  400 / 3 / 50  400 / 3 / 50  400 / 3 / 50

Rekommenderad Avsäkring  A  3 x 13A  3 x 16A  3 x 16A  3 x 16A

Rörstorlek (Vätska / Gas)  tum  3/8” / 5/8”  3/8” / 5/8”  3/8” / 5/8”  3/8” / 5/8”

Max. rörlängd  m  40  75  75  75

Max. höjdskillnad  m  30  30  30  30

Levereras förfylld för antal meter  m  10  10  30  30

GWP / CO2 EKVIVALENTER
Köldmedium****   R410A  R410A  R410A  R410A

GWP   2088  2088  2088  2088

 Fyllnads-                Vikt  kg  2,9  4,2  4,6  4,6

 mängd                   CO2-ekvivalenter  ton  6055  8770  9605  9605

Max påfyllnads-     Vikt  kg  1,8  1,8  1,4  1,4

mängd                    CO2-ekvivalenter  ton  3758  3758  2923  2923  

*  Systemets verkningsgrad redovisas i kombination med systemets integrerade temperatur regulator. Installeras utomhusdelen i annan kombination    

     skall verkningsgraden omräknas. SCOP Seasonal Coefficient of Performance. Årsverkningsgrad – vad du kan räkna med att få igen under året. 

     SCOP for genomsnittliga klimatzonen enligt ErP-direktiv 811/2013.

** Anges vid nominell effekt.

*** Redovisad effekt enligt EN 14511 inklusive avfrostning och drift i dellast.

**** Denna produkt innehåller köldmedium typ R410A med ett GWP värde av 2088 (CO2 =1kg) Vid ingrepp i systemet gäller krav enligt gällande 

F-gas förordning.Detta GWP värde baseras på direktiv (EU) 517/2014 från IPCC 4:e utgåvan.

Tillbehör:

Markstativ, droppränna, snö/vindhuv samt värmekabel

Produktinformation utedelar främst mot hybrid 500



LUFT / VATTENVÄRMEPUMP   POWER INVERTER    ZUBADAN

UTOMHUSDEL (MODELL)           PUHZ-RP200YKA     PUHZ-RP250YKA PUHZ-SHW 230 YKA

VÄRME
Värmeeffekt (Nominell)  kW  22* 27* 23* 

Värmeeffekt (Min-Max) A7/W45  kW  9,5 - 25,0  12,5 - 31,5  11,4 -28,0

A    7/W35 / Effekt /COP kW / kW  -  - 23 / 3,65 

A -15/W55 / Effekt  kW  -  -  20,8  

A -20/W45 / Effekt  kW  -  -  19,25 

Effekt vid -15°C  kW  - -  20 

Effekt vid -25°C kW  - - 18,5** 

Tillförd effekt kW  6,5  8,2  6,3

 

Dimensioner (B x H x D)  mm 1050x1338x330 1050x1338x330 1050x1338x330

Vikt  kg  135  141  148  

Ljudtrycksnivå  dB(A)  55-59 55-59  58  

Driftström (Max)  A  - - 25,0 

Garanterad drift (Värme) °C  (-20 - +35)   (-20 - +35) (-28 - +35) 

Eldata  V  400  400 400 

Rekommenderad Avsäkring  A  25 25  32 

Rörstorlek (Vätska / Gas)  tum  3/8” / 7/8”  3/8” / 7/8”  3/8” / 7/8”  

Max. rörlängd  m  100  100 80 

Max. höjdskillnad  m  30  30  30  

Köldmediefyllning (R410A) kg 7,1  7,7 7,7 

Köldmedium****   R410A  R410A  R410A  

*  Garanterade värmeeffekter med installerad värmekabel MAC-Auto

** Teoretiskt beräknat värde

Tillbehör:

Markstativ, droppränna, snö/vindhuv samt värmekabel

Produktinformation utedelar främst mot hybrid 750

PUHZ-SHW 230 YKA



Nordic Värmesystem, Kyrkogatan 5A, 972 32 Luleå, telefon 0920-22 31 30

www.nordicvarmesystem.se 


