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Ventilatielucht/water warmtepomp 
NIBE S135
De NIBE S135 is een ventilatielucht/water warm-
tepomp die energie uit de ventilatielucht terugwint 
t.b.v. het warmtepompsysteem. Samen met een 
NIBE lucht/water warmtepomp zorgt de S135 voor 
de verwarming van het cv-systeem of de  
aanwezige warmwater boiler. Door de intergratie 
van beide warmtepompen in 1 systeem, bepaalt de 
NIBE regeling hoe optimaal er gebruik kan worden 
gemaakt van beide energiebronnen.

Door de extra energie die de S135 levert, hoeft de 
aangesloten lucht/water warmtepomp in mindere 
mate energie te leveren. Dat komt ten gunste van 
de levensduur en het terugmoduleren van de bui-
tenunit, wat ook weer gunstig is voor het geluidsni-
veau.

De NIBE S-serie vormt een natuurlijk onderdeel van 
je Smart Home. De slimme technologie regelt  
automatisch het binnenklimaat, terwijl jij met de NIBE 
app myUplink de volledige controle hebt via je smart-
phone of tablet. Het resultaat: maximaal comfort en 
minimaal energieverbruik, terwijl je tegelijkertijd de 
natuur een handje helpt.

• Verwarming, warmtapwater, koeling en ventilatie in 
één systeem. 

• Verbetert het seizoensgebonden rendement in combi-
natie met een NIBE lucht/water warmtepomp.

• Ontvang bij aanschaf in combinatie met een NIBE 
lucht/water warmtepomp dubbele ISDE-subsidie.
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Specificaties NIBE S135 

IT’S IN OUR NATURE

Comfort door 
connectiviteit
NIBE streeft naar het optimaliseren van haar producten door te 
focussen op de installatie als geheel en op de manier waarop 
de binnen de installatie toegepaste componenten onderling 
communiceren en samenwerken. We kunnen je hierdoor een 
breed scala van slimme en uiterst efficiënte producten aan-
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.

Productlabel-klasse.

NIBE S135 S135

Productlabel-klasse A+

COP bij 0/35°C volgens EN 14511 (bij 180m³/h en Ph 1.42) 3,8

Elektrische voeding V 230 V ~ 50 Hz

Geleverd vermogen (Ph) volgens EN14511 (bij 180 m³/h) kW 1,42

Ventilatiecapaciteit (min. / max.) m3/h 72 / 270

Hoogte (zonder filterbox en aansluitingen) / breedte / diepte mm 420  / 600  / 605

Gewicht kg 50

Combinatie met typen NIBE warmtepompen F2040-serie en F2120-serie

ISDE-subsidie bedrag d.d. 1.1.2020 (onder voorbehoud) € 1.250,00

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@nibe.nl
www.nibenl.nl
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