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Inomhusmodul
NIBE VVM 225
NIBE VVM 225 är en flexibel elpanna som klarar de
nya energikraven och har anpassats för att underlätta
ett utbyte av NIBE EVC 240.
NIBE VVM 225 har ett smart och användarvänligt
styrsystem och kan enkelt dockas med NIBEs
luft/vatten-värmepumpar för ytterligare energibesparing.
Tack vare smart teknik ger produkten dig kontroll
över din energiförbrukning och blir en viktig del av
ditt uppkopplade hem. Med ett effektivt styrsystem
regleras inomhusklimatet automatiskt för maximal
komfort, samtidigt som du gör naturen en tjänst.

• För enkelt utbyte av NIBE EVC 240.
• Komplettera NIBE VVM 225 med en luft/vattenvärmepump för ett energisnålt klimatsystem.
• Energibesparande smart teknik med användarvänlig styrning.
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Specifikationer NIBE VVM 225
NIBE VVM 225
Nominell värmeeffekt (Pdesignh) som elpanna
Produktens effektivitetsklass som elpanna

kW

D
C/XL

Effektivitetsklass varmvatten/laddningsprofil som elpanna 3)
Systemets effektivitetsklass rumsuppvärmning 35/55 °C med NIBE F2040-6 1)
Produktens effektivitetsklass 35/55 °C med NIBE F2040-6 2)
Effektivitetsklass varmvatten/laddningsprofil med NIBE F2040-6
Pdesignh Medelklimat 35/55 °C med NIBE F2040-6
Märkspänning
Höjd/bredd/djup
Vikt, exklusive förpackning

2)

A+++/A++
A++/A++
A/XL

3)

kW

4,8/5,3

V

400 V 3N ~ 50 Hz

mm

1500/600/599

kg

Kompatibla värmepumpar
1)

9,0

2)

130
NIBE F2040 -8/F2120-8/AMS10-8 + NIBE HBS05-12

Skala för systemets effektivitetsklass rumsuppvärmning: A+++ – G. Redovisad effektivitet för systemet tar hänsyn till produktens temperaturregulator.
Skala för produktens effektivitetsklass rumsuppvärmning A+++ – D. 3) Skala för effektivitetsklass varmvatten: A+ – F.

Klimatsystem för
en hållbar framtid
Vi strävar efter att alltid maximera effekten av varje enskild
NIBE-produkt, samtidigt som vi fokuserar på systemet
som helhet för att skapa ett komplett komfortsystem.
Därför erbjuder vi dig ett brett sortiment med smarta
och högeffektiva produkter som förser ditt hem med kyla,
värme, ventilation och varmvatten. Genom att ta vara på
naturens krafter kan du skapa ett perfekt inomhusklimat
med minimal inverkan på miljön.
It’s in our nature.
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D

C

XL

Produktens effektivitetsklass Produktens effektivitetsklass,
vid rumsuppvärmning, 35 °C, varmvattenberedning.
elpanna.

A +++

A ++

Systemets effektivitetsklass Systemets effektivitetsklass
vid rumsuppvärmning, 35 °C vid rumsuppvärmning, 55 °C

A

XL

Produktens effektivitetsklass och tapprofil för
varmvatten med NIBE F2120.

