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Complete binnenunits 
NIBE BA-SVM 10-200
De NIBE BA-SVM 10-200 is een complete binnen unit 
die in combinatie met een NIBE SPLIT lucht/ water 
warmtepomp een duurzaam klimaatsysteem voor je 
woning of appartement vormt.

Type BA-SVM 10-200/6 kan worden gecombineerd 
met de buitenunit AMS 10-6, type BA-SVM 10-
200/12 met de buiten units AMS 10-8 en AMS 10-12. 
Met elk van deze drie combinaties kan een passende 
all-electric warmtepompinstallatie worden samen-
gesteld die je huis op een duurzame manier van 
cv-verwarming, koeling en warmtap water voorziet. 
Beide uitvoeringen zijn geschikt voor nieuwbouw én 
renovatie en kunnen dankzij de complete uitvoering 
snel worden geïnstalleerd. 

De binnenunits zijn onder meer voorzien van een  
condensor, een boiler (180 liter), een regeling  
met kleurendisplay, een elektrisch element voor  
thermische desinfectie en eventuele cv-bijverwarming, 
twee 3-wegkleppen, een energiezuinige pomp en  
een expansievat. Voor een installatie op maat zijn 
diverse accessoires beschikbaar.

• Complete binnenunits voor NIBE AMS 10-6, AMS 10-8  
en AMS 10-12 lucht/water warmtepompen.

• Met ingebouwde regeling en ingebouwde boiler voor 
een ruime voorraad (180 liter) warmtapwater.

• Hoog klimaatcomfort door de levering van verwarming  
én koeling.
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Specificaties NIBE BA-SVM 10-200 

Comfort door  
connectiviteit  
NIBE streeft naar het optimaliseren van haar producten 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 je hierdoor een 
breed scala van slimme en uiterst efficiënte producten aan-
bieden voor het leveren van verwarming, koeling, ventilatie en  
warm tapwater. 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.
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NIBE BA-SVM 10-200 NIBE BA-SVM 10-200/6 NIBE BA-SVM 10-200/12

Te combineren met type buitenunit AMS 10-6 AMS 10-8 en AMS 10-12

Afmetingen (h (h incl. aansluitingen) x b x d) mm 1610 (1725) x 600 x 610

Gewicht kg 165

Inhoud boiler l 180

Max. afgegeven cv-vermogen bij 7/35°C (geleverd door de AMS buitenunit) kW 6,8 8,2 (10-8) / 12,0 (10-12)

Inhoud geïntegreerd expansievat l 10

Geïntegreerde bijverwarming (3 standen)(1) kW 3 / 6 / 9

Elektrische voeding(2) 1x230V / 3x400V

(1) Opgegeven waarden bij een elektrische voeding van 3x400V. Bij een elektrische voeding van 1x230V levert de geïntegreerde bijverwarming 1,5 kW, 3 kW of 4,5 kW.

(2) Houd – zeker bij 1x230V – rekening met het maximaal toegestane vermogen van het elektrisch element en de benodigde afzekerwaarde!

 A+++
Pakketlabel-klasse CV (lage temperatuur,  
35°C, gemiddeld klimaat) 


