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Vidinis modulis
NIBE VVM 225
NIBE VVM 225 suprojektuotas darbui su NIBE
oras-vanduo šilumos siurblių lauko moduliais, taip
sukuriant aukšto efektyvumo patalpų klimato
sistemą Jūsų namuose.
NIBE VVM 225 turi išmanią, pritaikytą vartotojui
valdymo sistemą, kuri užtikrina efektyvų šildymą
ir karšto vandens ruošimą. NIBE VVM 225 labai
supaprastina sistemos montavimą, kadangi jis jau
turi įmontuotą karšto vandens talpą, papildomą
elektrinį šildytuvą, savireguliacinį cirkuliacinį siurblį,
užpildymo vožtuvą, manometrą,apsaugos vožtuvą
bei šildymo sistemos išsiplėtimo indą.
Gaminio išmanioji technologija leidžia kontroliuoti
suvartojamą energijos kiekį ir bus svarbi Jūsų namų
dalis. Veiksminga valdymo sistema automatiškai
sureguliuoja patalpų klimatą didžiausiam komforto
lygiui užtikrinti, o Jūs tuo pačiu darote paslaugą
gamtai.

• NIBE VVM 225 ir NIBE oras-vanduo šilumos siurblių
lauko modulių kombinacijos užtikrina patalpų klimato
sistemų efektyvumą.
• Išmani energijos taupymo sistema su vartotojui palankia valdymo sistema.
• Jūsų išmaniųjų namų dalis – valdykite savo namus ir
jų komfortą internetu naudodami „NIBE Uplink“.
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NIBE VVM 225 techniniai duomenys
NIBE VVM 225
Papildomas elektrinis šildytuvas

Varis
kW

Emalis
9

Nerūdijantis plienas
7

9

1 x 230 V

3 x 230 V,
3 x 400 V

Karšto vandens kiekis pagal EN16147
Karšto vandens kiekis 40°C, ekonominis darbo režimas

l

Karšto vandens kiekis 40°C, normalus darbo režimas

l

175

Karšto vandens kiekis 40°C, prabangos režimas

l

200

Projektinė įtampa

V

Aukštis / plotis / gylis
Svoris

mm
kg

Suderinami lauko moduliai

130

3 x 400 V
1500 / 600 / 599
130

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

Komfortas per
išmanumą
Mes visada dedame visas pastangas, kad kiekvienas
NIBE ženklu pažymėtas gaminys duotų maksimalią naudą
ir patogumą. Ypatingas dėmesys skiriamas tam, kad visi
įrenginiai sudarytų vieningas, išmanias ir komunikuojančias
klimato sistemas. Todėl siūlome platų asortimentą išmanių
labai veiksmingų gaminių, vėsinančių, šildančių, ventiliuojančių
ir tiekiančių šiltą orą Jūsų namams. Naudodamiesi gamtos
ištekliais, galite sukurti puikų patalpų klimatą minimaliai
veikdami aplinką. Visa tai iš tiesų mums rūpi.
It’s in our nature.
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