
Regelunit 
NIBE SMO S40
De NIBE SMO S40 is een intelligente regelunit 
voor NIBE lucht/water warmtepompen en de aan-
gesloten binneninstallatie. In combinatie met een 
of meer NIBE lucht/water warmtepompen, boilers 
of additionele warmtebronnen vormt de regelunit 
een compleet klimaatsysteem voor woningen en 
utiliteit. 

De NIBE SMO S40 biedt maximale flexibiliteit op 
het gebied van systeemoplossingen. Hij kan voor 
een installatie op maat worden aangesloten op 
diverse componenten, zoals een boiler, additionele 
warmtebronnen en andere accessoires. Door één 
regelunit kunnen maximaal acht NIBE lucht/water 
warmtepompen worden aangestuurd. 

De NIBE S-serie vormt een natuurlijk onderdeel van 
je connected home. De slimme technologie regelt 
automatisch het binnenklimaat, terwijl jij de volledige 
controle hebt via je smartphone of tablet. Het resul-
taat: maximaal comfort en minimaal energieverbruik, 
terwijl je tegelijkertijd de natuur een handje helpt.

• Regelunit voor NIBE lucht/water warmtepompen.

• Biedt uitgebreide mogelijkheden voor aansturing van 1
of meerdere warmtepompen.

• Met touchdisplay en draadloze communicatiemoge-
lijkheden voor Smart Home technologie, bijvoorbeeld
met myUplink.

IT’S IN OUR NATURE NIBENL.NL
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Specificaties NIBE SMO S40 
NIBE SMO SMO S40

Bediening via touch kleurendisplay ja

Bedrade internetaansluiting / wifi-antenne ingebouwd ja / ja

Max. aan te sturen warmtepompen met ingebouwde electronica 1) 4

Externe warmtebron Toepassing in bijvoorbeeld hybride systemen met een cv-ketel

Elektrische voeding V 230 V ~ 50 Hz

Hoogte / breedte / diepte mm 350 / 540 / 110

Gewicht kg 5

Te combineren met de volgende buitenunits: NIBE F2120-serie / NIBE F2040-serie / NIBE AMS10 + HBS 05-serie 

Accessoires
Breed assortiment leverbaar, onder meer t.b.v. additioneel klimaatsysteem,  

zwembadverwarming, pv-panelen, ventilatiewarmtewisselaar,  
slimme kamerthermostaat, etc.

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.

1) M.b.v. externe accessoires uitbriedbaar tot 8.
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