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Slimme kamerthermostaat  
NIBE RMU S40

IT’S IN OUR NATURE NIBE.BE

De NIBE RMU S40 is een slimme 
kamerthermostaat met touchscreen in kleur. Hij 
wordt gebruikt om de NIBE S-serie warmtepomp 
vanuit de woonkamer te bedienen. Bij uitgebreide 
installaties, bijvoorbeeld met een zwembad of 
communicatie met een PV-systeem, worden 
ook deze delen van de installatie uitgelezen en 
eventueel ook ingesteld. De RMU S40 is ook 
voorzien van handige functies zoals een nachtstand 
van het display en een micro-SD aansluiting voor 
een eventuele update van software.

De NIBE S-serie vormt een natuurlijk onderdeel 
van je connected home. De slimme technologie 
regelt automatisch het binnenklimaat, terwijl je 
via de NIBE app myUplink, connected bent met je 
warmtepompsysteem via je smartphone of tablet. 
Het resultaat: maximaal comfort en minimaal 
energieverbruik, terwijl je tegelijkertijd de natuur 
een handje helpt.

• Slimme kamerthermostaat met touchscreen in kleur.

• Voorzien van de meest gebruikte functies voor bedie- 
ning van de warmtepomp t.b.v. cv-verwarming, koe- 
ling, warmtapwater en ventilatie.

• Maakt in combinatie met een NIBE S-serie warmte-
pomp onderdeel uit van je energiebesparende Smart 
Home. 
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Specificaties NIBE RMU S40 

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.

NIBE RMU RMU S40

Communicatie Draadloos of bedraad

Elektrische voeding
Via bedrade aansluiting met de warmtepomp, regelunit, complete 

binnenunit of via micro-USB voeding

Afmetingen achterplaat (breedte x hoogte x diepte)1) mm 88 x 88 x 8

Afmetingen RMU S40 (breedte x hoogte x diepte) mm 64 x 85 x 16

Voedingsspanning bij voeding met de warmtepomp VDC 12 VDC 40 mA

Voedingsspanning (micro-USB) VDC 5 VDC 250 mA

Te combineren met S-serie warmtepompen, binnenunits of regelunits2) S1155 (PC)-serie, S1255 (PC)-serie, VVM S320, SMO S40

1) Montage ook mogelijk zonder achterplaat.
2) Ten tijden van het drukken van dit document zijn deze combinaties mogelijk.
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