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Täydellinen sisäyksikkö ilma-vesilämpöpumppujärjestelmiin

NIBE VVM S320
NIBE VVM S320 on täydellinen sisäyksikkö, joka
muodostaa yhdessä NIBEn ilma-vesilämpöpumpun
kanssa huipputehokkaan lämmitysjärjestelmän kotiisi.
NIBE VVM S320-sisäyksikön fiksu ja käyttäjäystävällinen ohjausjärjestelmä tarjoaa tehokkaan lämmityksen
sisäänrakennetulla lämminvesivaraajalla. NIBE VVM
S320 on täydellinen ratkaisu helppoon asennukseen.
NIBE VVM 320:ssä on sisäänrakennettuna lämmönjaon asennukseen tarvittavat osat kuten puskurivaraaja (26 l), paisuntasäiliö ja kiertovesipumput.
Tehovahti on vakiona.
NIBE S-sarjassa on sisäänrakennettu wifi ja siitä
tulee myUplink-palvelun avulla luonnollinen osa
internetiin liitettyä kotiasi. Fiksu ohjaus säätää
automaattisesti lämmöntuotantoa ulkolämpötilan
mukaan ja voi myUplink-palvelun avulla huomioida
myös sääennusteen. MyUplink-lisävarusteiden
välityksellä järjestelmä lisäksi huomioi sisäilman
eri arvoja. Liitä samaan järjestelmään myös NIBE
aurinkosähkö, ilmanvaihto ja viilennys. Voit valvoa
ja halutessasi ohjata järjestelmää älypuhelimella tai
tabletilla! Maksimaalinen mukavuus ja minimaalinen
energiankulutus – luonnollisesti.

• Yhdistämällä sisäyksikön NIBEn ilma-vesilämpöpumppuun, saat tehokkaan, täydellisen lämmitysjärjestelmän.
• Fiksu ja helppokäyttöinen ohjausjärjestelmä.
• Käyttäjäystävällinen kosketusnäyttö, sisäänrakennettu
langaton yhteys ja energiaa säästävä, fiksu ohjaus
maksimoivat mukavuuden.
• MyUplink etävalvonta vakiona. Mukana myös Smart Price
Adaption pörssisähköohjaus, sääennusteen huomiointi ja
mahdollisuus järjestelmän laajentamiseen.

UUTUUS!

Tekniset tiedot NIBE VVM S320
NIBE VVM
Sähkövastus
Lämminvesivaraajan tilavuus

S320
kW

3-vaihe 9

l

180

V

400 V 3N~50 Hz

mm

1800/600/615

Putkiliitäntä
Nimellisjännite
Korkeus/leveys/syvyys
Paino
Yhteensopivat ulkoyksiköt

Yläosa

kg

141
NIBE F2040-6 / F2040 -8 / F2040 -12 / F2120-8 / F2120-12
AMS10-6 / AMS10-8 / AMS10-12 + hydrobox

Mukavuutta helpon
liitettävyyden avulla
Jokainen NIBEn tuote on suunniteltu ja valmistettu tavoitteena
paras mahdollinen teho ja käytön helppous, unohtamatta järjestelmäkokonaisuutta. Näin saavutetaan hyvä ja terveellinen asumismukavuus. Tarjoamme laajan valikoiman luonnon energiaa
hyödyntäviä älykkäitä ja huipputehokkaita tuotteita, jotka huolehtivat kotisi jäähdytyksestä, lämmityksestä, ilmanvaihdosta ja
käyttövedestä. Luonnollisesti.
It’s in our nature.
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