
Complete binnenunit
NIBE VVM 225
De NIBE VVM 225 is een complete binnenunit 
die in combinatie met een NIBE lucht/water 
warmtepomp een uiterst efficiënt klimaatsysteem 
voor je woning vormt.

Dankzij het gebruiksvriendelijke regelsysteem 
zorgt de regelunit ervoor dat je woning efficiënt 
wordt verwarmd en wordt voorzien van een royale 
hoeveelheid warmtapwater. De boiler, de regeling, 
de elektrische bijverwarming, de driewegklep, 
de modulerende circulatiepomp, de manometer 
en zelfs het expansievat zijn in de NIBE VVM 225 
geïtegreerd. Hierdoor kan deze binnenunit snel 
worden geïnstalleerd en zijn alle componenten 
netjes weggewerkt achter een fraaie mantel.

Door de toepassing van slimme technologie 
geeft de NIBE VVM 225 je controle over je 
energieverbruik en maakt hij een essentieel 
onderdeel uit van je comfortinstallatie. De efficiënte 
regeling past voor maximaal comfort automatisch 
het binnenklimaat aan en houdt daarbij tegelijkertijd 
rekening met het milieu. 

• Complete binnenunit voor de NIBE F2040-6, F2040-8 
en F2120-8 lucht/water warmtepompen.

• Met ingebouwde 180 liter boiler en energiezuinige 
cv-pomp.

• Compact formaat van slechts 60 x 62 cm vloeropper-
vlak en een hoogte van 150 cm.
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Specificaties NIBE VVM 225 
NIBE VVM 225 VVM 225

Boilerinhoud l 180

Geïntegreerde bijverwarming (instelbaar) kW 1 - 9

Elektrische voeding V 400V 3N ~ 50Hz

Hoogte / breedte / diepte mm 1500 / 600 / 615

Gewicht (leeg) kg 137

Corrosie protectie boiler Geëmailleerd + Ti-anode

Inhoud expansievat l 10

Energiemeter (waterzijdig t.b.v. afgegeven energie) ingebouwd ja

Te combineren met typen buitenunits NIBE F2040-6 / F2040-8 / F2120-8 

Comfort door 
connectiviteit   
NIBE streeft naar het optimaliseren van haar priducten door te 
focussen op de installatie als geheel en op de manier  
waarop we binnen de installatie toegepaste componenten 
onderling communiceren en samenwerken. We kunnen hier-
door een breed scala van slimme en uiterst efficiënte producten 
bieden voor het leveren van verwarming, koeling, ventilatie en 
warmtapwater. Door gebruik te maken van duurzame energie 
uit hernieuwbare bronnen kan met producten van NIBE het per-
fecte binnenklimaat worden gecreëerd. Gebruikers profiteren 
hierdoor van optimaal comfort met een minimale impact op de 
omgeving. Dát is voor NIBE van essentieel belang.

It’s in our nature.

NIBE Energietechniek B.V.
Energieweg 31 4906 CG Oosterhout (NB)
Postbus 634 4900 AP Oosterhout (NB)
Telefoon: +31(0)168 477 722
Fax: +31(0)168 476 998
info@nibenl.nl
www.nibenl.nl

Deze folder is een uitgave van  
NIBE Energietechniek. Alle product- 

illustraties, feiten en specificaties zijn 
gebaseerd op de beschikbare informatie 

op het moment van goedkeuring van deze 
uitgave. NIBE maakt een voorbehoud voor 

feitelijke onjuistheden en/of zetfouten. 
©NIBE 2020


