
Vnitřní systémová jednotka
NIBE VVM S320
Výhody:

• Ohřívač vody a vestavěný elektrokotel 

• Oběhové čerpadlo s řízenými otáčkami

• Plnicí ventil, manometr a bezpečnostní ventil

•  Vyrovnávací nádrž topného systému a expanzní 
nádobu

• Kompaktní rozměry, potřebná podlahová plocha 
menší než 0,5 m2

• Moderní a elegantní skandinávský design

• Připojte tepelné čerpadlo NIBE typu vzduch-voda a 
vytvořte kompaktní systém pro vytápění a ohřev vody.

•  Chytrý a uživatelsky přívětivý systém s dotykovým 
ovládáním

• Integrované bezdrátové připojení, jednoduchá 
konektivita s chytrými domy a energeticky úspornými 
technologiemi pro maximální pohodlí

MÍT CHYTROU DOMÁCNOST JE TAK SNADNÉ!

V SOULADU S PŘÍRODOU WWW.NIBE.CZ

Vnitřní systémová jednotka NIBE VVM S320 je určena 
pro kombinaci s tepelným čerpadlem NIBE vzduch-voda a 
společně tvoří vysoce účinný systém vytápění pro váš domov.

NIBE VVM S320 je vybavena chytrým, uživatelsky přívětivým 
a dotykově ovládaným regulátorem, který zajišťuje účinné 
vytápění/chlazení a ohřev vody s vysokým výkonem. 

S integrovanou Wi-Fi tvoří řada NIBE „S“ přirozenou součást 
vašeho domu. Chytrý regulátor NIBE automaticky upravuje 
vnitřní klima a vy máte plnou kontrolu prostřednictvím 
telefonu nebo tabletu. Tím je zajištěno maximální pohodlí 
a minimální spotřeba energie s ohledem na životní prostředí.

NOVINKA!

Objevte novou řadu NIBE „S“
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Topení

Teplá voda
Schéma zapojení:

-EB101

-EB101

-FL10

-QM41

-QM1

-RN10 -HQ1

-QM40

-EB15

Technické údaje NIBE VVM S320:

Vestavěný elektrokotel 9 kW

Objem ohřívače teplé vody 180 l (nerezový)

Jistič 3B/16A

Připojení potrubí Horní

Napájení [V] 400 V ~ 50 Hz

Výška×šířka×hloubka [mm] 1800×600×615

Hmotnost [kg] 130

Kompatibilní venkovní jednotky 
NIBE

F2040-6, 8, 12
F2120-8, 12, 16

AMS10-6 + HBS05-6
AMS10-8, 12 + NIBE HBS05-12

Aplikace MyUplink umožňuje ovládat tepelné čerpadlo 
řady „S“ pomocí chytrého telefonu nebo tabletu. Když 
jste připojení, získáváte aktuální údaje z tepelného 
čerpadla a můžete na dálku upravit nastavení a sledovat 
své zařízení. Chytré, snadné ovládání tepelného čerpadla 
NIBE bez ohledu na to, kde se fyzicky nacházíte.


