
VØLUND KOMPLET 

KOMFORT 
TIL DIN 
BOLIGDRØM





VI FÅR DET BEDSTE UD AF
DET DANSKE VEJR
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Energiklasse 35°C pakkelabel

Når du vælger jordvarme eller luft/vand varmepumpe fra Vølund  Varmeteknik, er det 
kun nødvendigt med én styring til opvarmning, varmt brugsvand, køling og ventilation. 
Det er derfor, vi kalder det Vølund Komplet. 
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FÅ MERE UD AF DIN
VARMEPUMPE

 Når du står foran at skulle bygge 
  din drømmebolig, er der mange 
  valg at tage. Heldigvis behøver 

du kun tage ét valg, når det handler om 
komfort, indeklima og varme løsning.  
Med Vølund Komplet får du nemlig én 
samlet systemløsning med én samlet 
styring til opvarmning, brugsvand, kø
ling og ventilation. 

Vølund varmepumpen kan med andre 
ord opfylde alle dine behov med et bredt 
tilbehørsprogram og muligheder for ud
bygning, uanset om du vælger jordvarme 
eller luft/vand varmepumpe. 

Når du vælger Vølund Varmeteknik, får du 
en  gennem tænkt løsning, der tekno logisk 
og energieffektivt matcher din boligdrøm. 

Du er sikret en varme løsning, der er  
korrekt dimensioneret præcis til din 
 bolig, og hvor rådgivning og service  
er en selvfølge mange år frem i tiden.

•  Én samlet styring til overvågning af 
opvarmning, varmt brugsvand, køling 
og ventilation

•  Mulighed for automatisk sænkning 
af varmeforbrug i ferier

•  Øget komfort og bedre indeklima med  
ventilation og mulighed for køling
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 D er bliver i dag stillet store krav til  
  energieffektiviteten i nybyggede huse.  
  Det har en positiv afsmitning på både 

miljø og varme regning, især fordi de nye huse 
er meget velisolerede. Det stiller til gengæld 
også store krav til ventilationen for at sikre et 
godt indeklima og optimal komfort. Derfor er 
Vølund Komplet en rigtig god løsning. 

Komplet overblik
Med én samlet styring til opvarmning, varmt 
brugsvand, ventilation og køling er du sikret 
komplet overblik døgnet rundt via NIBE Uplink™. 
Med vores app kan du styre hele din Vølund 
Komplet løsning døgnet rundt på din smart
phone, tablet eller pc – uanset hvor du er. Det 
betyder optimalt overblik og dermed også en 
langt bedre udnyttelse af dit varmeforbrug. 

Komplet brugervenlighed
Vølund Komplet har én styring til både op  
varmning, varmt brugsvand, køling og  ven 
tilation. Derfor skal du ikke sætte dig ind i 4 
forskellige styresystemer. Vores bruger venlige 
menu på NIBE Uplink™ sørger for, at du nemt 
kan indstille og styre varmeløsningen, så den 
matcher dine rutiner. 

Komplet driftssikkerhed
Når du vælger Vølund Varmeteknik, kan du 
altid være sikker på, at din varmepumpe er 
korrekt dimensioneret. Det er også din garanti 
for en driftssikker, stabil og økonomisk varme
løsning. Det giver øget komfort og tryghed, og 
skulle der opstå driftsforstyrrelser, er vi kun et 
opkald væk. 

ØGET KOMFORT 
MED VØLUND 

KOMPLET
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   BRUGERVENLIG STYRING
 – UANSET HVOR DU ER

 E n af fordelene ved Vølund  
  Komplet er muligheden for at  
  kommunikere med din varme

løsning, uanset hvor du befinder dig.  

Med NIBE Uplink™, som er standard i 
alle vores varmepumper, har du altid 
overblik over varmen i din bolig på 
både pc, tablet og smartphone. Du 
skal blot downloade app’en og akti
vere den med de relevante data for 
din varmepumpe – så har du mulig   
hed for at styre Vølund Komplet over  
alt, døgnet rundt.  
 
Med NIBE Uplink™ er det nemt og 
hurtigt at optimere varmeforbruget 
til døgnets rytmer, fordi du altid har 
overblik over varmepumpens status.

 

Du kan nemt overvåge varme pumpen 
i den brugervenlige menu, uanset om 
hver dagen byder på rutiner eller over 
 raskelser. 

NIBE Uplink™ 
• Nem styring via tablet, computer  
 og mobil uanset hvor du er 
 
• Varmepumpen er online via  
 NIBE Uplink™ som standard 
 
• Fuldt overblik og kontrol over  
 varmesystemet 
 
• Brugervenlig styring 
 
•  Mulighed for vacation mode,  

køling og alarm via e-mail ved 
 drifts forstyrrelser
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Gennem de vigtigste funktioner i NIBE Uplink™ kan du, uanset 
hvor du befinder dig, altid tilgå din varmeløsning med en af 
markedets mest brugervenlige styringer. Du får overblik og 
kan justere, så dit varmeforbrug matcher det aktuelle behov.

FULDT
OVERBLIK
MED 
NIBE UPLINK™

Hent NIBE Uplink™ i App Store
eller på Google Play.
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Serviceinfo

Historik

Under Historik har du mulighed for at følge udvik
lingen af dit varmeforbrug i en angiven periode. 
Diagrammerne giver dig et hurtigt overblik, så 
du nemt kan opdage driftsforstyrrelser eller ud
sving og på den måde justere dit varmeforbrug. 

Ved at følge dit forbrug over en længere  periode 
bliver det nemmere at optimere dit varme forbrug 
til hverdagens rutiner. 

Se historik for en  
angiven periode

Aktuelle driftsdata 
på din varmeløsning
I menuen Serviceinfo får du let og hurtigt overblik 
over de aktuelle driftsdata for din varmepumpe. 
Du kan følge både opvarmning, varmt brugsvand, 
køling og ventilation. 

Har du flere produkter tilknyttet din NIBE Uplink™, 
vil alle elementer figurere i menuen, så du altid 
har overblik over den aktuelle drifts status. Det 
giver mulighed for at optimere din  varme løsning, 
uanset hvor du befinder dig. 

Hvis du ønsker at kunne foretage justeringer for de 
enkelte systemer, kan dette tilkøbes mod en min
dre betaling i form af en årlig abonnementsaftale.

Oversigt

I Oversigten vælger du selv, hvilke aktuelle data 
du ønsker at have hurtig adgang til. Her kan du 
foretage hurtige justeringer, hvis hverdagen 
 byder på overraskelser eller sørge for, at du 
altid kommer hjem til et varmt hjem. 

Uanset om du er på farten eller i udlandet, er du 
via internettet forbundet med din varmeløsning. 
Det giver tryghed døgnet rundt, året rundt. 

Aktuelle data og overblik 
over din varmepumpe
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Vølund Varmeteknik har været leverandør af varme
tekniske løsninger til det danske marked i mere end 
140 år. Vores rådgivning om energi effektive løsninger 
bygger på stor faglig viden, og vores  serviceteam er 
din garanti for tryghed. 

Vølund Varmeteknik er en del af NIBE Industrier AB.  
Det betyder, at vi har en international udviklings
afdeling i ryggen og kan imødekomme forbrugernes 
ønske om miljørigtige produkter, der altid lever op til 
de højeste kvalitetskrav. Som en del af NIBE Industrier 
AB er vi ISO 9001certificeret inden for kvalitet og ISO 
14001 certificeret inden for miljø.

Kvalitetsleverandør af 
varmetekniske løsninger


