Ohjausyksikkö
NIBE SMO S40
NIBE SMO S40 on fiksu ohjausyksikkö, jolla saat ilmavesilämmitysjärjestelmääsi parhaan mahdollisen
ohjauksen. Yhdistettynä yhteen tai useampaan NIBE
ilma-vesilämpöpumppuun, lämminvesivaraajaan tai
lisälämmönlähteeseen muodostaa NIBE SMO S40
täydellisen lämmitysjärjestelmän niin pientaloon
kuin suureen kiinteistöön. NIBE SMO S40 sisältyy
muun lämmönlähteen rinnalla toimiviin NIBE PLUS
-ilma-vesilämmitysjärjestelmiin.
NIBE SMO S40 tarjoaa laajat mahdolisuudet eri järjestelmäratkai
suihin. Ohjausyksikkö voidaan liittää mm. lämminvesivaraajaan, toisiin
lämmönlähteisiin ja lisävarusteisiin, jotka ovat räätälöityjä erityisratkaisuihin. Jopa kahdeksan NIBE ilma-vesilämpöpumppua voidaan
liittää ohjausyksikköön.
Laitteessa on sisäänrakennettu wifi ja siitä tulee luonnollinen osa
internetiin liitettyä kotiasi. Fiksu ohjaus säätää automaattisesti
lämmöntuotantoa ulkolämpötilan mukaan. Voit valvoa ja ohjata
järjestelmää täydellisesti älypuhelimella tai tabletilla. Maksimaalinen
mukavuus ja minimaalinen energiankulutus – samalla teet palveluksen ympäristölle.

• Tee kodistasi energiatehokas älytalo liittämällä yhteen
NIBE SMO S40 ja NIBE ilma-vesilämpöpumppu
• Suurten kiinteistöjen lämmitysratkaisuja jopa kahdeksalla NIBE
ilma-vesilämpöpumpulla
• Käyttäjäystävällinen kosketusnäyttö, sisäänrakennettu langaton
yhteys ja energiaa säästävä, fiksu ohjaus maksimoivat mukavuuden
• MyUplink etävalvonta vakiona. Mukana myös mahdollisuus Smart
Price Adaption -pörssisähköohjaukseen
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Tekniset tiedot NIBE SMO S40
NIBE SMO S40
Ohjaus

Ohjaa jopa 8 ilma-vesilämpöpumppua.
esim. sähkökattila tai öljykattila.
Sallii priorisoituja lämmönlähteitä, esim. puukattila, aurinkolämpö.

Lisälämmönlähde
Syöttöjännite

230 V~50 Hz

Suojausluokka

IP21

Kork/lev/syv

mm

Paino

350/540/110

kg

Yhteensopivat ulkoyksiköt, Plus-paketit

~5
NIBE S2125, NIBE F2120, NIBE F2040, NIBE AMS + HBS/Splitbox
Laaja valikoima mm. alishunttiryhmä, uima-allaslämmitys,
aurinkolämpö, ilmanvaihtokone.

Lisätarvikkeet

Kestäviä energiaratkaisuja
NIBE on jo vuodesta 1952 lähtien valmistanut energiatehokkaita
ja kestävämpiä lämmitysjärjestelmiä koteihin. Yhdistämällä
uusiutuvan energian uuteen älykkääseen tekniikkaan voimme
tarjota laajan valikoiman luonnon energiaa hyödyntäviä älykkäitä
ja huipputehokkaita tuotteita, jotka huolehtivat kotisi jäähdytyksestä, lämmityksestä, ilmanvaihdosta ja käyttövedestä. Saat
miellyttävän sisäilman vähäisin ympäristövaikutuksin.
Luonnollisesti.
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Järjestelmän tehokkuusluokka lämmityksessä.
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Tuotteen tehokkuusluokka ja käyttöveden
hanaprofiili.
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NIBETURVA on asiakkaalle täysin ilmainen lisäturva, joka koskee
NIBETURVAan rekisteröityä lämpöpumppua sekä muita samassa
yhteydessä asennettuja järjestelmään kuuluvia NIBE laitteita.
Kuudennen käyttövuoden jälkeen voit hankkia JATKOTURVAn
pienellä vuotuisella lisämaksulla.

