
NIBE™ SPLIT | ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ ΝΕΡΟΥ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΨΥΞΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ
ΟΛΑ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ

• Η αντλία θερμότητας NIBE SPLIT είναι ένα σύστημα για   
 θέρμανση, ψύξη και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης το οποίο  
 καλύπτει τις περισσότερες οικίες

• Δίνει τον βέλτιστο ετήσιο βαθμό απόδοσης (SPF) χάρη στον   
 συμπιεστή inverter

  - Θέρμανση 3-12 kW

  - Ψύξη  3-12 kW

• Θέρμανση με κυμαινόμενη απόδοση

• Ενεργητική ψύξη με κυμαινόμενη απόδοση

• Εύκολη σύνδεση με υπάρχον ηλιοθερμικό σύστημα ή λέβητα   
 πετρελαίου, αερίου ή ξύλου 

• Σύνδεση μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας με   
 σωληνώσεις ψυκτικού μέσου

• Προηγμένος ελεγκτής
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Η NIBE SPLIT είναι σύστημα «plug & play» 
ιδιαίτερα εύκολο στην τοποθέτηση και στο 
χειρισμό του. Η τεχνολογία αιχμής της NIBE 
συνδυάζει μία καλά σχεδιασμένη υψηλής 
ποιότητας εξωτερική μονάδα AMS 10 με την 
εσωτερική μονάδα ACVM270, δημιουργώντας ένα 
αποδοτικό και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα 
θέρμανσης, ψύξης και παραγωγής ζεστού νερού.

Ένα πλήρες σύστημα για θέρμανση, ψύξη & ζεστό νερό 
χρήσης με δυνατότητα άμεσης εγκατάστασης.

Η NIBE SPLIT αποτελείται από την εξωτερική μονάδα AMS10 και 
την εσωτερική μονάδα ACVM270. Οι μονάδες αυτές συνδέονται με 
σωληνώσεις ψυκτικού μέσου. Ένας συμπιεστής, ένας εξατμιστής 
και μια βαλβίδα εκτόνωσης είναι τα κύρια μέρη της AMS10.  Ο 
συμπυκνωτής βρίσκεται στην ACVM270.

Το νερό για την οικιακή χρήση θερμαίνεται σε έναν εναλλάκτη 
(σερπαντίνα) τοποθετημένο μέσα στον πολύ καλά μονωμένο 
ταμιευτήρα των 270 l.  Το κρύο νερό εισέρχεται στο κάτω μέρος του 
εναλλάκτη και θερμαίνεται βαθμιαία. Σε περίπτωση ανάγκης είναι 
εγκατεστημένη μία ηλεκτρική αντίσταση 9 kW μέσα στον ταμιευτήρα.

Στην εσωτερική μονάδα βρίσκονται ο πίνακας ελέγχου (ελεγκτής) 
και ένα ανοιγόμενο μονωμένο κουτί που περιέχει υψηλής ποιότητας 
ηλεκτροβάνες για τον χειρισμό των διαφόρων λειτουργιών. Επίσης 
εκεί βρίσκεται ένας χαμηλής κατανάλωσης DC κυκλοφορητής για το 
κύκλωμα θέρμανσης και ψύξης.  Με τον σχεδιασμό της NIBE SPLIT 
δεν χρειάζεται επιπλέον κυκλοφορητής μεταξύ των δύο μονάδων. Οι 
συνδέσεις για ζεστό νερό χρήσης, θέρμανση και ψύξη βρίσκονται στο 
πάνω μέρος  της ACVM270.

ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΨΥΞΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

Αν έχουμε ένα σύστημα συμπληρωματικής πηγής 
θερμότητας (λέβητας, ηλιοθερμία, κλπ.) τότε οι συνδέσεις 
αυτού του συστήματος μπορούν να γίνουν είτε από δεξιά 
είτε από αριστερά στον ταμιευτήρα της μονάδας.
Αφού η NIBE SPLIT μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 
παράγει και θέρμανση και ψύξη, θεωρείται ως το «σύστημα 
κλιματισμού» του κτηρίου.

Εσωτερική μονάδα
Η αντλία θερμότητας NIBE SPLIT είναι σχεδιασμένη για να χειρίζεται 
το πολύ δύο κυκλώματα θέρμανσης, π.χ. θερμαντικά σώματα, 
ενδοδαπέδια θέρμανση. Κάθε ένα κύκλωμα αντιμετωπίζεται 
ξεχωριστά από τον ελεγκτή της μονάδας.  Για την ψύξη μπορούν 
επίσης να χρησιμοποιηθούν fan coils.  Όταν η συσκευή είναι σε 
λειτουργία ψύξης είναι δυνατόν να ενεργοποιηθεί μόνο ένα μέρος 
του συστήματος κλιματισμού.  Για την προσαρμογή του συστήματος 
κλιματισμού σε ιδιαίτερες ανάγκες, επιλέξτε από την λίστα 
παρελκόμενων.

Εξωτερική μονάδα
Η εξωτερική μονάδα AMS10 είναι προπληρωμένη με 2,9 kg ψυκτικό 
υγρό R410A. Τροφοδοτείται με ρεύμα από  την εσωτερική μονάδα, 
πράγμα που σημαίνει ότι και οι δύο μονάδες συνδέονται στην ίδια 
ασφάλεια του ηλεκτρολογικού πίνακα.  Η ελάχιστη ασφάλεια είναι 
16Α για  σύνδεση 3 x 400V. Η NIBE SPLIT έχει έναν ελεγκτή μέγιστης 
έντασης ρεύματος με τον οποίο ελέγχει την ισχύ της εισόδου.

Προηγμένος ελεγκτής κλιματισμού
Η αντλία θερμότητας NIBE SPLIT  ενσωματώνει έναν προηγμένο 
ελεγκτή κλίματος ο οποίος προσφέρει:

- έλεγχο δύο κυκλωμάτων θέρμανσης

- έλεγχο ενός κυκλώματος ψύξης

- οθόνη με επεξηγηματικό κείμενο

- προγραμματισμό συγκεκριμένων αναγκών.

Ενδοδαπέδια θέρμανση

Αναμεικτική βαλβίδα - ESV22Βαλβίδα ανακοπής - VCC22
Θερμαντικό σώμα

Συμπυκνωτής

Εξωτερική μονάδα  AMS10

Εσωτερική μονάδα ACVM 270

Δοχείο διαστολής ελαχ. 14L (δεν συμπεριλαμβάνεται)

Προαιρετικό 
παρελκόμενο 1

Προαιρετικό 
παρελκόμενο 3

Προαιρετικό 
παρελκόμενο 4

Προαιρετικό παρελκόμενο 1) Αισθητήριο δωματίου (RG 10)

Προαιρετικό παρελκόμενο 3) Τερματικό δωματίου (RE10)

Προαιρετικό παρελκόμενο 4) εξαρτήματα ζεστού νερού χρήσεως

Εξωτερική σύνδεση

Εξωτερική σύνδεση
Ψύξη

Θέρμανση

Θέρμανση

Ψύξη
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ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ NIBETM SPLIT ΜΙΑ ΤΟΣΟ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ;

1  Διπλός περιστροφικός συμπιεστής με έλεγχο inverter
ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ – ΠΑΡΟΧΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ
Ο συμπιεστής μπορεί να λειτουργήσει μεταξύ του 30% και του 100% 
της πλήρους ισχύος.  Χάρη στον έλεγχο  με inverter η ταχύτητα 
περιστροφής ελέγχεται αυτόματα ανάλογα με τις ενεργειακές ανάγκες 
του σπιτιού. Είναι σχεδιασμένο για να λειτουργεί αποτελεσματικά ακόμη 
και σε χαμηλή εξωτερική θερμοκρασία, όταν δηλαδή οι ανάγκες θέρμανσης 
μεγιστοποιούνται.

2  Έλεγχος συμπιεστή
ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Ο συμπιεστής είναι σχεδιασμένος ώστε να λειτουργεί και να ελέγχεται με 
τέτοιο τρόπο ώστε  να είναι αποδοτικός ακόμα και σε πολύ χαμηλές εξωτερικές 
θερμοκρασίες.

3  Βαλβίδες εκτόνωσης
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ
Οι βαλβίδες εκτόνωσης που χρησιμοποιούνται στην NIBE SPLIT 
επιλέχθηκαν να λειτουργούν με μεγάλη ακρίβεια.  Το αποτέλεσμα 
είναι υψηλή απόδοση και έλεγχος ισχύος  για την θέρμανση και 
για την ψύξη.

4  Βαφή καλύμματος
ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΟΨΗ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ
Με δύο στρώματα από εποξική βαφή στην εξωτερική μονάδα η 
καλή της εμφάνιση διαρκεί  για πάρα πολλά χρόνια.

5  Σχεδίαση εξατμιστή
ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ
Ο πτερυγωτός εναλλάκτης  απορροφά (εξατμιστής) ή απορρίπτει 
(συμπυκνωτής) θερμότητα στην λειτουργία της θέρμανσης ή 
της ψύξης αντίστοιχα.  Ένα πολυμερές επικαλυπτικό στρώμα 
τον καθιστά ιδιαίτερα ανθεκτικό, ενώ η εμπλουτισμένη επιφάνειά του 
βελτιώνει την μεταφορά θερμότητας με τον αέρα.  

6  Χαμηλή ένταση ρεύματος εκκίνησης
ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Η NIBE SPLIT  έχει έναν  συμπιεστή ελεγχόμενο με (inverter) ο οποίος χρειάζεται 
μικρή ένταση ρεύματος στην εκκίνηση.  Εκκινώντας σιγά και προχωρώντας 
βαθμιαία στην απαιτούμενη ισχύ το σύστημα δεν δημιουργεί παρεμβολές στις 
άλλες ηλεκτρονικές συσκευές του κτηρίου.  

7  Ανεμιστήρας (κινητήρας και πτερύγια)
ΣΥΝΤΗΡΕΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ένας αποδοτικός κινητήρας ρυθμίζει την ταχύτητα του ανεμιστήρα, ώστε 
να χρησιμοποιεί την απαιτούμενη παροχή αέρα.  Τα πτερύγια είναι 
κατασκευασμένα ώστε να προωθούν τη μέγιστη ποσότητα αέρα στο ελάχιστο 
επίπεδο θορύβου.

8  Οθόνη πίνακα ελέγχου
ΕΥΚΟΛΗ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
Σχεδιασμένη να ελέγχει με ευκολία την εσωτερική και την εξωτερική μονάδα, 
ώστε ο χρήστης να απολαμβάνει τα πλεονεκτήματα του συστήματος της NIBE 
SPLIT. Μία μοναδικά αποδοτική εγκατάσταση, η οποία προσαρμόζεται για να 
ανταποκριθεί στις  ανάγκες κάθε κτηρίου.

9  Κυκλοφορητής θέρμανσης
ΑΠΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Ελεγχόμενος από έναν κινητήρα χαμηλής κατανάλωσης, η ταχύτητα του 
κυκλοφορητή μεταβάλλεται τόσο όσο χρειάζεται ώστε να κινείται μόνο η 
απαιτούμενη ποσότητα του νερού θέρμανσης.

10  Υλικά και πάχος μόνωσης
ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΥΓΡΟΠΟΙΗΣΗ
Στο εσωτερικό της μονάδας υπάρχει ένα παχύ στρώμα μόνωσης, που ελαχιστοποιεί 
τις απώλειες ενέργειας και εμποδίζει τις υγροποιήσεις των κρύων σωληνώσεων με 
συνέπεια να μειώνονται οι απώλειες και να εξοικονομείτε χρήματα. 

11  Ενσωματωμένος εναλλάκτης για το ζ.ν.χ.
ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΤΑΝ ΤΟ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ
Ο εναλλάκτης (σερπαντίνα) του ζ.ν.χ. είναι ενσωματωμένος στον ταμιευτήρα του 
νερού θέρμανσης. Είναι ανθεκτικός στην διάβρωση και η επιφάνειά του είναι 
κατασκευασμένη ώστε να αυξάνει την μεταφορά θερμότητας.  Αυτό οδηγεί σε 
υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη αξιοπιστία.  

12  Σύστημα ελέγχου / Αντιστάθμισης
ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ
Το σύστημα ελέγχου αισθάνεται τα χαρακτηριστικά του κτηρίου και προσαρμόζεται 
στις ανάγκες του.  Επιτηρεί και ελέγχει την εξωτερική μονάδα, την ταχύτητα 
του συμπιεστή, την ταχύτητα του ανεμιστήρα και τις ανάγκες απόψυξης.  Το 
αποτέλεσμα είναι μία δυναμική, μεταβαλλόμενη παροχή θέρμανσης ή ψύξης στο 
επιθυμητό θερμοκρασιακό επίπεδο μέσα στο σπίτι.

Παρακάτω παραθέτουμε κάποια από τα χαρακτηριστικά, τα οποία κάνουν την NIBE SPLIT μία 
τόσο αποδοτική και ποιοτική αντλία θερμότητας.  Προσαρμόζοντας την αρχή λειτουργίας της στις 
ανάγκες σας, συνδυάζει υψηλής τεχνολογίας εξαρτήματα με ένα σύστημα προηγμένου ελέγχου 
ώστε να αποδίδει την θέρμανση και την ψύξη στον αναγκαίο βαθμό, ακριβώς όπως την χρειάζεστε.
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Η NIBETM  SPLIT ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ
Η NIBE SPLIT μπορεί να συνδεθεί με διάφορους τρόπους, μερικοί από τους οποίους παρουσιάζονται στις 
επόμενες σελίδες.  Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. www.thermogea.gr

Σύστημα θέρμανσης - 
κλιματισμού

Εξωτερική σύνδεση

Βαλβίδα ασφαλείας

1) RG10/ 
2) RE10

Εξωτερική μονάδα Εσωτερική μονάδα

1) Παρελκόμενο NIBE RG 10, αισθητήριο δωματίου, βλ. σελ. 11
2) Παρελκόμενο NIBE RE 10, χειριστήριο με αισθητήριο δωματίου, βλ. σελ. 11

P

Σύμβολο Επεξήγηση

Βαλβίδα εξαερισμού

Βαλβίδα ανακοπής

 Αντεπίστροφη βαλβίδα

Βαλβίδα ελέγχου

Βαλβίδα ασφαλείας

Αισθητήριο θερμοκρασίας

Δοχείο διαστολής

Μανόμετρο

Κυκλοφορητής

Τρίοδη βαλβίδα

Ανεμιστήρας



Radiator system

CM1

GP10

CP1 CP1 CP1

Overflow valve Overflow valve Overflow valve

Radiator and under floor heating for heating as well as fan
convector system for cooling

Under floor heating system

CM1

GP10

Fan convector system

CM1

GP10
UKV

CM1

GP10

Overflow valve Overflow valve

EP22-QN12

A

B

AB A

B

AB
EP21-QN25

EP21-GP20

EP21-BT2

EP21-BT3

CM1

EP22-QN12

GP10

EP21-QN25

EP21-GP20

EP21-BT2

EP21-BT3

UKVUKV

CP1

UKV

CP1

UKV

Extra system 
volume

Extra system 
volume

Extra system 
volume

Cooling Cooling

Double under floor heating system for heating and fan
convector for cooling

Gas boiler Oil/pellet boiler

Solar panels

Solar panels

RM

ALT 1

ALT 2

RM
HQ

Oil/
pellets

On/off

Exhaust air heat pump

On/off

Wood boiler with accumulator

RM

Accumulator

GP12 GP12

RM

Accumulator Wood-fired
boiler

Gas
boiler.

NIBE 
F120

Σύστημα θερμαντικών σωμάτων Σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης Σύστημα fan coil

Σύστημα ηλιοθερμίας Λέβητας ξύλου με θερμοδοχείο

Συνδυασμός θερμαντικών σωμάτων και ενδοδαπέδιου 
συστήματος καθώς και fan coil για ψύξη Διπλό ενδοδαπέδιο σύστημα  για θέρμανση και fan coil για ψύξη

Αντλία θερμότητας αέρος - νερούΛέβητας πετρελαίουΛέβητας φυσικού αερίου

Πρόσθετο δοχείο 
αδρανείας Πρόσθετο δοχείο 

αδρανείας
Πρόσθετο δοχείο 
αδρανείας

Βαλβίδα by-pass Βαλβίδα by-pass Βαλβίδα by-pass

Βαλβίδα by-passΒαλβίδα by-pass

Ψύξη Ψύξη

Ηλιακός συλλέκτης

Ταμιευτήρας Ταμιευτήρας Λέβητας 
ξύλου

On/off
On/off

Λέβητας 
πετρελαίου

Λέβητας 
φυσικού 
αερίου
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Σύστημα θέρμανσης - κλιματισμού

Εξωτερική σύνδεση

Επεξήγηση

BT1  Εξωτερικό αισθητήριο θερμοκρασίας  EP21  Τρίοδη βάνα 2 QN12  Βαλβίδα ανακοπής

BT2  Αισθητήριο θερμοκρασίας εισαγωγής  EP22  Ψύξη / Θέρμανση  QN25  Τρίοδη βάνα

BT3  Αισθητήριο θερμοκρασίας επιστροφής  GP10  Κυκλοφορητής  RM  Αντεπίστροφη βαλβίδα

CM1  Δοχείο διαστολής  GP12  Κυκλοφορητής HQ Φίλτρο

CP1  Δοχείο αδρανείας  KF  Απομακρυσμένος έλεγχος

Παρελκόμενα NIBE, βλ. σελ. 11  
1) UKV 40/102 Δοχείο αδρανείας
2) VCC22 Βαλβίδα ανακοπής
3) ESV22 Επιπρόσθετη αναμικτική βαλβίδα

1) 1)
1)

2)

3)

2)

3)
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Η ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
Για να κατανοήσετε καλύτερα τη λειτουργία της διαβάστε παρακάτω.

Θέρμανση παραγόμενη από τον συμπιεστή με 
μεταβαλλόμενη απόδοση
Με τον συμπιεστή που ελέγχεται με inverter, η μεταβαλλόμενη ισχύς 
θέρμανσης τροφοδοτείται κατ’ ευθείαν στο σύστημα κλιματισμού.  
Με αυτό τον τρόπο παράγεται ακριβώς η ποσότητα ενέργειας 
που χρειάζεται. Μεταβαλλόμενη συμπύκνωση σημαίνει ότι ο 
συμπυκνωτής λειτουργεί με την ελάχιστη δυνατή θερμοκρασιακή 
διαφορά εξασφαλίζοντας έτσι την μέγιστη εξοικονόμηση.

Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης
Το ζεστό νερό χρήσης παράγεται με μία βέλτιστη θερμοκρασιακή 
διαφορά έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η κατανάλωση ενέργειας 
στον συμπιεστή.  Αυτό επιτυγχάνεται προσαρμόζοντας την 
ταχύτητα του κυκλοφορητή.  Η NIBE SPLIT μπορεί να αποδώσει 
ζεστό νερό χρήσης θερμοκρασίας 58°C με τον συμπιεστή σε όλο 
το εύρος των εξωτερικών θερμοκρασιών από -20°C έως +43°C .  Αν 
ο συμπιεστής χρειαστεί υποβοήθηση, τότε μπορεί να παραχθεί 
συμπληρωματική θερμότητα είτε από την ενσωματωμένη 
αντίσταση είτε από  μία άλλη εξωτερική πηγή θέρμανσης, όπως 
έναν λέβητα ή ένα ηλιοθερμικό σύστημα. Είναι δυνατόν να 
συνδέσουμε έναν υπάρχοντα λέβητα με τον ενσωματωμένο 
ταμιευτήρα 270 l της αντλίας θερμότητας άμεσα.  Μία άλλη λύση 
θα μπορούσε να είναι η σύνδεση ενός ηλιοθερμικού συστήματος, 
οπότε κατά την διάρκεια του καλοκαιριού η παραγωγή ζεστού 
νερού θα γίνεται αποκλειστικά από τον ήλιο.  Η NIBE SPLIT είναι 
σχεδιασμένη ώστε να αποδίδει μία μέγιστη θερμοκρασία 65°C 
στο σύστημα θέρμανσης (συμπιεστής και συμπληρωματική πηγή 
θερμότητας). 

Για βέλτιστη εξοικονόμηση συνίσταται να διαστασιολογείτε το 
σύστημα θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού σε μέγιστη 
θερμοκρασία 58°C, οπότε το ζεστό νερό θα παράγεται μόνο από 
τον συμπιεστή.

Εύρος λειτουργίας του συμπιεστή στην λειτουργία 
θέρμανσης
Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει το εύρος λειτουργίας του συμπιεστή 
στην λειτουργία θέρμανσης.  Η αντλία θερμότητας NIBE SPLIT μπορεί να 
παράγει νερό θέρμανσης 58°C σε ολόκληρο το εύρος των εξωτερικών 
θερμοκρασιών από -20°C έως +43°C .  Με την επιπλέον πηγή 
θερμότητας, η θερμοκρασία φτάνει τους 65°C και μπορεί να δοθεί είτε 
από την ενσωματωμένη αντίσταση είτε από  μία άλλη εξωτερική πηγή, 
όπως ο ήλιος, το πετρέλαιο, το αέριο ή το ξύλο.  Ο συμπιεστής σβήνει 
όταν η θερμοκρασία επιστροφής είναι μεγαλύτερη από 55°C.

Εσωτερική μονάδα ACVM 270

 
Συνεχής γραμμή: θερμοκρασία προσαγωγής
Διακεκομμένη γραμμή: θερμοκρασία 
επιστροφής
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Εύρος λειτουργίας του συμπιεστή στην λειτουργία ψύξης
Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει το εύρος λειτουργίας του συμπιεστή 
στην λειτουργία ψύξης.  Ο συμπιεστής μπορεί να παράγει νερό ψύξης 
με θερμοκρασίες από 7°C έως +25°C. Ο συμπιεστής σβήνει αν η 
θερμοκρασία επιστροφής είναι μικρότερη από 12°C .

Θέρμανση με συμπληρωματική πηγή
Αν οι ανάγκες θέρμανσης είναι μεγαλύτερες από την ισχύ που 
μπορεί να δώσει η αντλία θερμότητας μόνο με τον συμπιεστή, 
τότε μπορεί να χρειαστεί μία συμπληρωματική πηγή θερμότητας .  
Αυτή η επιπλέον ενέργεια μπορεί να έλθει από την ενσωματωμένη 
ηλεκτρική αντίσταση (9kW) ή από έναν λέβητα (πετρελαίου αερίου 
ή άλλο).  Σε αυτή την περίπτωση ενημερώνεται ο ελεγκτής της NIBE 
SPLIT για το ποια θα είναι αυτή η πηγή.  Επίσης είναι δυνατόν να 
συνδέσουμε ένα ηλιοθερμικό σύστημα και να χρησιμοποιήσουμε 
την ηλιακή ενέργεια για να θερμάνουμε το κτήριο και το νερό 
χρήσης.  Ο ελεγκτής της NIBE SPLIT σας επιτρέπει να προσαρμόσετε 
τις ρυθμίσεις του συστήματος δίνοντας, για παράδειγμα, 
προτεραιότητα στο ηλιοθερμικό σύστημα και κατόπιν στην 
ηλεκτρική αντίσταση.

Συνεχής γραμμή: θερμοκρασία προσαγωγής
Διακεκομμένη γραμμή: θερμοκρασία 
επιστροφής

Ψύξη παραγόμενη από τον συμπιεστή με μεταβαλλόμενη 
απόδοση
Χάρη στον έλεγχο  του συμπιεστή με inverter παρέχεται μεταβαλλόμενη 
ισχύς  για ψύξη κατ’ ευθείαν στο σύστημα κλιματισμού. Μεταβαλλόμενη 
απόδοση σημαίνει ότι ο συμπυκνωτής λειτουργεί με την ελάχιστη 
δυνατή θερμοκρασιακή διαφορά εξασφαλίζοντας έτσι την μέγιστη 
εξοικονόμηση.
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ΚΑΛΟ EINAI ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ NIBETM SPLIT  

Θόρυβος Min Nominal Max

Ισχύς ήχου LW (A) κατά τη θέρμανση 7/45 (EN14511) dB(A) 60 64.5 65.5

Πίεση ήχου από τα 10 m dB(A) 36.5

Θόρυβος (απλή εγκατάσταση) 1 m 2 m 10 m 16 m

Πίεση ήχου στη μέγιστη λειτουργία . dB(A)) 59.5 47.5 39.5 35

Επίπεδα θορύβου
Η εξωτερική μονάδα AMS10 τοποθετείται συνήθως σε έναν 
εξωτερικό τοίχο του σπιτιού, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ακούγεται 
κάποιος θόρυβος στο κοντινό περιβάλλον του σημείου τοποθέτησης.  
Επομένως πρέπει πάντα να προσπαθείτε να βρείτε μία τοποθεσία 
στην οποία ο θόρυβος της μονάδας να μην μεταδίδεται εντός του 
κτιρίου.  Τα επίπεδα θορύβου τα οποία δίνονται στον παρακάτω 
πίνακα επηρεάζονται από τοίχους, τούβλα, διαφορές στα επίπεδα 
του εδάφους και πρέπει, ως εκ τούτου να λαμβάνονται ως ενδεικτικές 
τιμές.

Εγκατάσταση
Η εξωτερική μονάδα AMS10 τοποθετείται εξωτερικά σε 
προστατευμένη θέση σε μία σταθερή επιφάνεια είτε στο έδαφος 
είτε πάνω σε έναν τοίχο.  Η απόσταση μεταξύ του εδάφους και της 
εξωτερικής μονάδος πρέπει να είναι τουλάχιστον 200 mm.  Για την 
αποφυγή κραδασμών προτείνεται ένα στήριγμα εδάφους.

Λάβετε υπόψιν σας ότι μπορούν να παραχθούν μεγάλες ποσότητες 
συμπυκνωμάτων και νερά από την απόψυξη.

Η απόσταση μεταξύ της AMS10 και του τοίχου πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 150 mm. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα μέτρο 
ελεύθερου χώρου πάνω από την AMS10.  Αποφύγετε τοποθετήσεις 
σε χώρο όπου  δημιουργείται ανακύκλωση του εξωτερικού αέρα 
στην μονάδα, ή σε σημεία που υπάρχουν δυνατοί ρεύματα αέρος, 
αφού αυτό  συνεπάγεται χαμηλότερη απορροφημένη ισχύ,  άρα 
μειωμένη απόδοση. Προτείνεται η εσωτερική μονάδα ACVM270 να 
εγκαθίσταται σε ένα δωμάτιο με υφιστάμενη αποχέτευση δαπέδου.

Διαστάσεις
Εσωτερική μονάδα Εξωτερική μονάδα

Έμμεση έκθεση σε άνεμο Άμεση έκθεση σε άνεμο

Ελαφρύς άνεμος: > 0.5 km 
Ισχυρός άνεμος: > 3 km

Ελαφρύς άνεμος: > 1 km 
Ισχυρός άνεμος: > 10 km
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Διαστάσεις του δοχείου διαστολής

Η ACVM270 πρέπει να είναι εξοπλισμένη με ένα δοχείο διαστολής. Ο 
εσωτερικός όγκος του νερού της ACVM 270 για τον υπολογισμό του 
δοχείου διαστολής είναι 280 l. Ο όγκος του δοχείου διαστολής πρέπει 
να είναι τουλάχιστον 5% του συνολικού όγκου του συστήματος.

Συνολικός Όγκος (l) Όγκος Δοχείου διαστολής  (l)

320 16

360 18

Εύκολες ρυθμίσεις στο ζεστό νερό 
Το ζεστό νερό χρήσης θερμαίνεται σε ένα εναλλάκτη. Κατά τις 
περιόδους ‘’κανονικής’’ κατανάλωσης η αντλία θερμότητας μπορεί να 
παρέχει ζεστό νερό instead of ζεστό χρήσης σε πολλαπλές λήψεις. Ο 
έξυπνος ελεγκτής ζεστού νερού εξασφαλίζει άνεση  σε οποιαδήποτε 
απαίτηση, όπως βλέπετε παρακάτω διάγραμμα.

ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ NIBETM SPLIT

Πρόσθετος ηλεκτρικός ταμιευτήρας
Στην περίπτωση υψηλότερων  λήψεων ροών νερού ή περισσότερο  
διαθέσιμο όγκο από τις συνιστώμενες στο διάγραμμα, θα χρειαστεί  
επιπλέον  ταμιευτήρας. Το σετ των βαλβίδων είναι ολοκληρωμένο, 
αλλά πρέπει να διαχωρίζονται (όπως φαίνεται και στο παρακάτω  
σχεδιάγραμμα ) εάν ο ταμιευτήρας χρησιμοποιείται ως επιπλέον 
θερμαντήρας νερού.

Όγκος ζεστού νερού χρήσης σε διαφορετικές ροές

Σύνδεση του ζεστού  νερού χρήσης
Εάν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 60 °C, πρέπει να υπάρχει μια 
βάνα ανάμειξης. Η βαλβίδα ασφαλείας πρέπει να έχει μέγιστη πίεση 
ανοίγματος 10 bar και να είναι τοποθετημένη  στην προσαγωγή 
νερού βρύσης. Σε όλο το μήκος του σωλήνα νερού υπερχείλισης που 
οδηγούν  στις βαλβίδες  ασφαλείας πρέπει να υπάρχει αντιπαγωτική 
προστασία.

Ικανότητα αντλίας

 Δ
ια

θέ
σι

μη
 π

ίε
ση

 (k
Pa

)

 Ροή (l/s)

Προδιαγραφές εγκατάστασης

Μέγιστη πίεση, κλιματικό σύστημα                                             (2.5 Bar) 0.25 MPa

Μέγιστη θερμοκρασία, κλιματικό σύστημα +65 °C

Μέγιστη θερμοκρασία  στην ACVM 270 +65 °C

Μέγιστη θερμοκρασία από εξωτερική πηγή θερμότητας +65 °C

Μέγιστη θερμοκρασία εφοδιασμού με συμπιεστή εξωτερικού χώρου 
- 20°C

+58 °C

Ελάχιστη θερμοκρασία εφοδιασμού, ψύξη +7 °C

Μέγιστη θερμοκρασία εφοδιασμού, ψύξη +25 °C

Ελάχιστος όγκος, σύστημα θέρμανσης - κλιματισμού κατά τη 
διάρκεια της θέρμανσης, ψύξη*

50 l

Ελάχιστος όγκος, σύστημα θέρμανσης - κλιματισμού  κατά τη 
διάρκεια της ενδοδαπέδια ψύξη*

100 l

Μέγιστη ροή, σύστημα θέρμανσης - κλιματισμού 0.57 l/s

Ελάχιστη ροή, σύστημα θέρμανσης - κλιματισμού 0.15 l/s

Ονομαστική**  ροή συστήματος καλοριφέρ 0.22 l/s

Ονομαστική** ροή συστήματος ενδοδαπέδιας θέρμανσης 0.44 l/s

Ονομαστική*** ροή συστήματος θερμοπομποί με ανεμιστήρα 0.22 l/s

Ονομαστική***ροή συστήματος ψύξης 0.44 l/s

* Αναφορικά με τον όγκο ανακυκλοφορίας
** 7/45 °C, 9 kW
*** 7/12 °C, 9 kW

Τα χαρακτηριστικά του ενσωματωμένου κυκλοφορητή 
αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα. Ένας εξωτερικός 
κυκλοφορητής πρέπει να χρησιμοποιείται όταν η πτώση πίεσης 
του συστήματος  είναι μεγαλύτερη από τη διαθέσιμη πίεση. Σε 
τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να εγκαθίσταται μια βαλβίδα μη 
επιστροφής. Εάν η ροή του συστήματος δεν είναι εγγυημένη, 
χρησιμοποιείται μια βαλβίδα υπερχείλισης.

Βαλβίδα ανάμειξης - SPLITΒαλβίδα σύνδεσης - SPLIT

Ζεστό νερό από την  ACVM 270 

Αντεπίστροφη βαλβίδα

Βαλβίδα ανάμειξης - SPLIT

 Ζεστό νερό  

Πρίζα

Βαλβίδα σύνδεσης - SPLIT

Όγκος = 280 λίτρα + όγκος κυκλοφορητή του συστήματος θέρμανσης - κλιματισμού

Κρύο νερό
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Γενικά
Η ACVM 270  πρέπει να εγκατασταθεί μέσω ενός διακόπτη

απομόνωσης με ελάχιστο διάκενο των 3mm.

Ο υπόλοιπος ηλεκτρικός εξοπλισμός, εκτός από τους εξωτερικούς 
αισθητήρες, αισθητήρες ρεύματος και την εξωτερική  μονάδα AMS 
10 είναι ήδη συνδεδεμένος στο εργοστάσιο.

 - Αποσυνδέστε την εσωτερική μονάδα ACVM 270 και την  
  εξωτερική μονάδα AMS 10  πριν από τη δοκιμή μόνωσης στην 
  καλωδίωση του σπιτιού.

 - Για αξιολογήσεις ασφάλειας, βλέπε τα τεχνικά δεδομένα, ‘’  
  προστασία υπερφόρτισης δικτύου’’.  Εάν το κτίριο είναι  
  εξοπλισμένο  με ένα ρελέ διαφυγής,  τότε η ACVM 270  πρέπει  
  να εξοπλιστεί  με ένα ξεχωριστό ρελέ διαφυγής.

 - Να είστε βέβαιος ότι θα πάρετε την άδεια του παρόχου της  
  ηλεκτρικής ενέργειας, πραγματοποιείστε τη σύνδεση υπό την  
  επίβλεψη ενός ειδικευμένου ηλεκτρολόγου.

 - Πρέπει να χρησιμοποιήσετε για τη σύνδεση μεταξύ της ACVM  
  270 και της AMS 10 καλώδιο 5x2.5 mm2.

Ηλεκτρική μονάδα διανομής

Εισερχομένη παροχή

Αισθητήριο απομόνωσης

Αισθητήριο ρεύματος**

Καλώδιο ισχύος και επικοινωνίας

**Μόνο σε τριφασική εγκατάσταση

Ηλεκτρική σύνδεση
Η ΑΜS 10 είναι εξοπλισμένη με μονοφασικό συμπιεστή. 

Αυτό σημαίνει ότι η φάση L3 θα ‘’τραβάει’’ έως  16 Α κατά τη 
διάρκεια λειτουργίας του συμπιεστή. Οι φάσεις L2 και L1 στον 
εσωτερικό ταμιευτήρα είναι συνδεδεμένες με αντίσταση 3kW η 
κάθε μια. Αυτό  σημαίνει μέγιστο ρεύμα 15Α στην L1 και 13Α στην 
L2. Συνιστάται η φάση L3 να είναι από άλλα φορτία ηλεκτρικής 
ενέργειας. Εάν είναι δυνατόν χωρίστε το φορτίο ανάμεσα στην L1 
και την L2 διαφορετικά αναβαθμίστε την ασφάλεια.

Η NIBE SPLIT έχει ενσωματωμένη λειτουργία που μπορεί να 
ελέγχει  τα ενεργειακά φορτία του κτηρίου. Για τη  L2 και την L1 του 
εσωτερικού ταμιευτήρα συνδέεται με περίπου 3kW  στην καθεμία. 
Για την L3 ο συμπιεστής θα μειώσει ταχύτητα και για την L1 και την 
L2 ο εσωτερικός ταμιευτήρας θα σβήσει εάν αυτό χρειαστεί.

Μέγιστη ισχύς θέρμανσης 
που χρειάζεται για 
συγκεκριμένα κτίρια (kW)

Μέγιστο φορτίο (Α)

L1 L2 L3

5 11 9 9

6 11 9 9

7 15 13 13

8 15 13 13

9 15 13 13

10 - - -

11 - - -

   

Πίνακας για την καλύτερη κατανόηση σχετικά με τι
ασφάλεια θα χρησιμοποιηθεί στο σπίτι.
Ονομαστική εξωτερική θερμοκρασία στους -20 ° C ή χαμηλότερη. 
Ταμιευτήρας (9 kW)

Μέγιστη ισχύς θέρμανσης 
που χρειάζεται για 
συγκεκριμένα κτίρια (kW)

Μέγιστο φορτίο (Α)

L1 L2 L3

5 2 0 16

6 6,5 4,5 16

7 6,5 4,5 16

8 11 9 16

9 11 9 16

10 15 13 16

11 15 13 16

Ονομαστική εξωτερική θερμοκρασία στους -20 ° C .  
Ταμιευτήρας(6 kW) + συμπιεστής (L3)

* Λάβετε υπόψιν ότι απαιτείται φόρτιση όταν η ονομαστική εξωτερική θερμοκρασία είναι 
μεγαλύτερη των -20 °C.
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DPH10
Θερμοκαλώδιο για 
την απαγωγή των 
συμπυκνωμάτων. Υποχρεωτικό 
εάν η εξωτερική θερμοκρασία 
είναι μικρότερη από 0°C.
Κωδικός:518 325

RE 10
Χειριστήριο με 
αισθητήρα δωματίου. 
Εάν ο έλεγχος 
απαιτείται να γίνει από 
ξεχωριστό δωμάτιο.
Κωδικός: 067 004

ESV 22
Επιπλέον βάνα 
ανάμειξης. Εάν έχουμε 
ενδοδαπέδια και 
θερμαντικά σώματα με 
διαφορετική ροή / 
θερμοκρασία, είναι 
απαραίτητη.
Κωδικός: 067 047

ACK22
Σετ, χρειάζεται είτε για 
ESV22 είτε για VCC22. 
Εάν χρησιμοποιούνται 
και τα δύο χρειάζεται 
μόνο το ACK22.
Κωδικός: 067 049

HR 10
Βοηθητικό ρελέ. 
Χρειάζεται εάν ο 
κυκλοφορητής >50W. 
Κωδικός: 089 423

RG 10
Αισθητήρας δωματίου.
Μπορούν να 
τοποθετηθούν 
περισσότεροι από 
ένας.
Κωδικός: 018 433

VCC22
Βαλβίδα ανακοπής.
Για παράδειγμα, 
ξεχωριστή 
ψύξη και σύστημα 
θέρμανσης.
Κωδικός:067 048

EMK 270
Σετ μέτρησης ενέργειας.
Επιτρέπει τη μέτρηση 
του COP σε ένα χρονικό 
διάστημα.
Κωδικός: 067 050

UKV 40 & 102
Δοχείο αδράνειας 40 ή 
102 l.
Απαραίτητο  εάν προστεθεί 
κι άλλος κυκλοφορητής.
Κωδικός UKV 40: 088 470
Κωδικός UKV102: 088 207

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Χώρα Υποχρεωτικό Επιλογή Δεν χρειάζεται
Αυστρία X

Λευκορωσία X

Βέλγιο X*

Βοσνία-Ερζεγοβίνη X

Βουλγαρία X*

Κροατία X*

Κύπρο X

Τσεχία X

Δανία X

Εσθονία X

Φιλανδία X

Γαλλία X*

Γερμανία X

Ελλάδα X*

Ουγγαρία X

Ισλανδία X

Ιρλανδία X

Ιταλία X*

Λετονία X

Λιθουανία X

Λουξεμβούργο X

Μάλτα X

Ολλανδία X

Νορβηγία X

Πολωνία X

Πορτογαλία X

Ρουμανία X*

Ρωσία X

Σερβία X

Σλοβακία X

Σλοβενία X

Ισπανία X*

Σουηδία X

Ελβετία X

Τουρκία X

Ηνωμένο Βασίλειο X

Ουκρανία X

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εξωτερικός αισθητήρας

Αισθητήρας ρεύματος

Στηρίγματα για 1 φάση σύνδεσης

Βαλβίδα ασφαλείας με μανόμετρο

Τα παρεχόμενα εξαρτήματα τοποθετούνται μέσα στη συσκευασία της μονάδας 
ACVM 270

Σετ θερμοκαλώδιο λεκάνης συμπυκνωμάτων (DPH10)

* Αν η εξωτερική θερμοκρασία είναι μικρότερη των 0 C,  τότε είναι απαραίτητη 
η εγκατάσταση του DPH10

Σωλήνες ψυκτικού
5 m σωλήνας με 
μόνωση.
Κωδικός: 067 031

Βάση δαπέδου
Για την AMS 10
Κωδικός: 067 033

Σωλήνες ψυκτικού
12 m σωλήνας με 
μόνωση.
Κωδικός: 067 032

Βάση τοίχου
Βάση τοίχου
Για την AMS 10
Κωδικός: 067 034
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NIBE SPLIT 1 x 230 V 3 x 400 V

Εύρος λειτουργίας κατά τη διάρκεια της θέρμανσης με συμπιεστή (εξωτερική θερμοκρασία) -20 – +43 °C

Εύρος λειτουργίας κατά τη διάρκεια της ψύξης (εξωτερική θερμοκρασία)  +15 – +43 °C

Μέγιστη θερμοκρασία προσαγωγής  65 °C

Μέγιστη θερμοκρασία προσαγωγής, συμπιεστή 58 °C

Μέγιστη θερμοκρασία επιστροφής  (συμπιεστής 55°C) 65 °C

Ελάχιστη θερμοκρασία προσαγωγής κατά τη διάρκεια της θέρμανσης με συμπιεστή, 
σε κατάσταση συνεχούς λειτουργίας

25 °C

Ελάχιστη θερμοκρασία προσαγωγής κατά τη διάρκεια ψύξης 7 °C

Μέγιστη θερμοκρασίας εφοδιασμού κατά τη διάρκεια ψύξης,  
σε κατάσταση συνεχούς λειτουργίας 

25 °C

Μέγιστο ρεύμα 44 A 16 A

Συνιστώμενη ασφάλεια ρεύματος 50 A 16 A

Ρεύμα εκκίνησης 5 A 5 A

Εισερχόμενη παροχή, απόκλιση -15 – +10 %

Ποσότητα ψυκτικού υγρού (R410A) 2.9 kg (περιλαμβάνεται στο 
ΑΜS 10)

Μέγιστο μήκος, ψυκτικού σωλήνα 12 m

Μέγιστη διαφορά ύψους, ψυκτικού σωλήνα 7 m

Διαστάσεις, ψυκτικού σωλήνα Σωλήνες, 
αερίου:OD15.88(5/8’’)
υγρού: OD9.52 (3/8’’)

Συνδέσεις σωλήνων Ρακόρ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ACVM 270 - Εσωτερική μονάδα
Ταμιευτήρας Max 9 kW

Πιθανή ηλεκτρική ενέργεια 4 (2, 4, 6, 9 kW)

Εξωτερικός κυκλοφορητής 9 – 80 W (μεταβλητή ταχύτητα)

Μέγιστη διαθέσιμη πίεση κυκλοφορητή 57 kPa (εξωτερική)

Μέγιστη ροή κυκλοφορητή 0.54 l/s

Ροή στα 20 kPa εξωτερικής πτώσης πίεσης κυκλοφορητή 0.45 l/s

Ελάχιστη / μέγιστη ροή συστήματος 0.15 /0.57 l/s

Θερμοστάτης ασφαλείας 35–45 °C (factory setting 35 °C)

Διακύμανση θερμοκρασίας 98 (-8) °C

Βαλβίδα ασφαλείας 0.25 MPa

Βαθμός προστασίας IP 21

Συνολικός όγκος 270 l ±5 %

Όγκος θερμού νερού σερπαντίνας 14 l

Υλικό σερπαντίνας Ανοξείδωτος χάλυβας  
(AISI316L/AISI316 DIN1.4404/ 1.4401)

Μέγιστη πίεση, δοχείου 0.25 MPa (2.5 Bar)

Μέγιστη πίεση, ζεστού νερού σερπαντίνας 1.0 MPa (10 Bar)

Μέγιστη πίεση, ψύξη 4.5 MPa

Ποιότητα του νερού, ζεστό νερό χρήσης, σύστημα θέρμανσης 
– ψύξης ≤ EU directive no. 98/83/EF

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας δοχείου 65 °C

Θερμοκρασία εσωτερικού περιβάλλοντος 5–35 °C, μέγιστη σχετική υγρασία 95%

Σύνδεση κρύου νερού δαχτυλίδι σύσφιξης 22 mm

Σύνδεση ζεστού νερού χρήσης δαχτυλίδι σύσφιξης 22 mm

δοχή σύνδεσης ISO 228/1 G1 εσωτερικό

Ύψος 1760 mm (+20-55mm, ρυθμιζόμενη βάση)

Απαιτούμενο ύψος οροφής 2050 mm

Πλάτος 600 mm

Βάθος 660 mm

Βάρος 140 kg

Συνδέσεις ρεύματος 230 V 1AC 50 Hz ή  
400 V 3NAC 50 Hz

Κωδικός είδους. (ACVM 270) 069 023

Κωδικός είδους, (ACVM 270-EM με μέτρηση της ενέργειας) 069 001

AMS 10 - Εξωτερική μονάδα 12
Συμπιεστής Διβάθμιοςπεριστροφικός

Ταχύτητα θέρμανσης 25–85 Hz (rps)

Ταχύτητα ψύξης 20-80 Hz (rps)

Ονομαστική παροχή ανεμιστήρα κατά τη θέρμανση 4380 m3/h

Απόδοση ανεμιστήρα 86 W

Απόψυξη αντίστροφη

Μέγιστη υψηλή πίεση 4.15 MPa

Ελάχιστη χαμηλή πίεση 0.079 MPa

Ύψος 845 mm

Πλάτος 970 mm

Βάθος 370 mm(+80 mm με βάση)

Βάρος 74 kg

Χρώμα (δύο στρώσεις βαφής) σκούρο γκρι

Καλώδιο σύνδεσης με χειριστήριο εσωτερικού χώρου 5-core 2.5 mm2

Επιλογή σύνδεσης σωλήνα Κάτω μέρος / δεξιά πλευρά  
/ πίσω πλευρά

Κωδικός είδους 064 030

NIBE ENERGY SYSTEMS
Box 14
285 21 Markaryd
SWEDEN
Tel. +46 433 - 73 000
www.nibe.eu M
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Θέρμανση  Θερμοκρασία
μέσα/έξω

Ελάχιστη Μέση Μέγιστη

EN14511 T5KΕίσοδος/έξοδος 7/35 °C (δάπεδο)  3.54/0.86 9.27/2.12 10.41/2.77

(kW) 2/35 °C(δάπεδο) 3.11/0.82 7.21/1.99 8.95/2.71

-7/35 °C (δάπεδο) 3.29/1.07 6.24/2.07 8.38/2.97

-15/35 °C (δάπεδο) 3.23/1.32 4.51/1.89 6.67/2.86

7/45 °C 3.45/0.96 9.08/2.58 11.57/3.56

2/45 °C 3.11/1.03 7.05/2.43 8.85/3.18

-7/45 °C 3.14/1.40 5.84/2.42 7.94/3.43

-15/45 °C 3.19/1.72 4.24/2.19 6.03/3.25

7/55 °C 4.45/1.64 8.41/3.08 9.50/3.56

-7/55 °C 3.50/1.99 4.93/2.80 6.60/3.59

COP EN14511 ως άνω) 7/35 °C 4.14 4.40 3.81

2/35 °C (δάπεδο) 3.83 3.66 3.35

-7/35 °C (δάπεδο) 3.09 3.05 2.86

-15/35 °C (δάπεδο) 2.47 2.42 2.38

7/45 °C 3.61 3.55 3.28

2/45 °C 3.04 2.93 2.82

-7/45 °C 2.25 2.44 2.35

-15/45 °C 1.86 1.96 1.89

7/55 °C 2.72 2.75 2.70

-7/55 °C 1.77 1.78 1.87

Επιδόσεις

Ψύξη Θερμοκρασία
μέσα/έξω 

Ελάχιστη Μέση Μέγιστη

EN14511 T5K 35/7 °C 1.81/0.70 6.98/2.54 9.45/3.41

Απόδοση (kW) 35/18 °C 3.10/0.69 9.37/2.64 11.2/3.58

EER (ως άνω) 35/7 °C 2.59 2.75 2.77

35/18 °C 4.48 3.56 3.12

* μεγ. θερμοκρασία επιστροφής του συμπιεστή 55 °C

Τεχνική υποστήριξη Ελλάδος:  
210 6665552
Περισσότερες πληροφορίες:  
WWW.THERMOGEA.GR


