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Spiraalboiler
NIBE VPB S200 / S300 / VPBS S300
NIBE VPB S200 / S300 en VPBS S300 boilers zijn
indirect gestookte spiraalboilers die kunnen worden
aangesloten op een warmtepomp. De NIBE VPBS
S300 kan ook worden aangesloten op thermische
zonnepanelen. Hiermee kan het warmtepompsysteem nog duurzamer worden gemaakt.
De NIBE VPB serie en de NIBE S1155 water/water
warmtepomp bieden dankzij hun zelfde uiterlijk met
een witte stalen mantel een stijlvolle en fraai uitziende systeemcombinatie. Het boilervat is geïsoleerd
met polyurethaan, wat zorgt voor een zeer goede
warmte-isolatie en hiermee een laag stilstandsverlies.
De NIBE S-serie vormt een natuurlijk onderdeel van
je Smart Home. De slimme technologie regelt automatisch het binnenklimaat, terwijl je via de NIBE app
myUplink, connected bent met je warmtepompsysteem op je smartphone of tablet. Het resultaat:
maximaal comfort en minimaal energieverbruik,
terwijl je tegelijkertijd de natuur een handje helpt.

• Serie indirect verwarmde spiraalboilers voor aansluiting
op een NIBE solo water/water of lucht/water warmtepomp of eventueel een andere energiebron zoals een
cv-ketel.
• Stijlvol ontwerp overeenkomend met het design van een
NIBE S-serie water/water warmtepomp.
• Keuze uit 3 typen: een S200 (176 liter), S300 (282 liter)
of VPBS S300 (277 liter) en type met een ingebouwde
spiraal voor een thermisch zonlichtsysteem.

NIEUW!

Specificaties NIBE VPB/VPBS S200/S300
NIBE VPB/VPBS

VPB S200

Productlabel-klasse

l

Ingebouwde spiraal voor zonlichtsysteem
Gewicht (leeg)
Maximale druk in warmtapwaterboiler

kg

RVS

RVS

Koper

176

282

277

–

–

ja

80

101

137

bar/
MPa

10 / 1,0

Geschikt voor type warmtepomp
Hoogte / breedte / diepte

S1155-6, S1155-12, S1155-16
mm

1500 / 600 / 600

1800 / 600 / 600

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 aanbieden 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 perfecte binnenklimaat worden gecreëerd. Gebruikers profiteren
hierdoor van optimaal comfort met een minimale impact op de
omgeving. Dát is voor NIBE van essentieel belang.

Productlabel-klasse.
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VPBS S300

C

Corrosieprotectie t.b.v. tapwater
Inhoud

VPB S300
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