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Inomhusmodul
NIBE VVM S320/S325
NIBE VVM S320 och NIBE VVM S325 är intelligenta
inomhusmoduler som tillsammans med NIBEs luft/
vattenvärmepumpar bildar ett högeffektivt klimatsystem för ditt hem.

• Kombinera med NIBE luft/vattenvärmepump för ett
komplett klimatsystem.

NIBE VVM S320/S325 har ett smart och användarvänligt styrsystem vilket ger effektiv uppvärmning/
kylning och varmvatten med höga prestanda. NIBE
VVM S320/S325 är en komplett plug and play lösning för enkel installation.

• Användarvänlig touchscreen och integrerad trådlös
uppkoppling med energibesparande smart teknik för
maximal komfort.

NIBE S-serien med inbyggd wifi-uppkoppling blir en
naturlig del av ditt uppkopplade hem. Den smarta
tekniken justerar inomhusklimatet automatiskt och
ger dig fullständig kontroll över systemet från din
smartphone eller surfplatta. Maximal komfort och
minimal energiförbrukning – samtidigt som du gör
naturen en tjänst.

• Smart användarvänligt styrsystem.

NYHET!

Specifikationer
NIBE VVM S320/S325
NIBE VVM
Inbyggd elektrisk tillsats
Volym varmvattenberedare

S320
kW

3-fas 9 / 1-fas 7

l

178

Fördelar

Komplett och plug-in lösning för enkel installation

Röranslutning
Märkspänning
Höjd/bredd/djup
Vikt
Kompatibla utomhusenheter

V

Topp

Botten

400V 3N~50Hz
230V 3N~50Hz
230V~50Hz

400V 3N~50Hz

mm

1800/600/622

kg

141
NIBE F2040-6 / F2040 -8 / F2040 -12 / F2120-8 / F2120-12 / F2120-16
AMS10-8 / AMS10-12 + NIBE HBS05-12

Komfort genom
uppkoppling
Vi strävar alltid efter att maximera effekten av varje enskild NIBEprodukt, samtidigt som vi fokuserar på systemet som helhet
genom den smidiga uppkopplingen. På så sätt kan vi erbjuda
dig ett brett sortiment med smarta och högeffektiva produkter
som förser ditt hem med kyla, värme, ventilation och varmvatten. Genom att hämta kraft från naturen kan du skapa det
perfekta inomhusklimatet i ditt hem, med en minimal inverkan
på miljön. Det är det allra viktigaste för oss.
It’s in our nature.
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