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NIBE SPLIT inomhusenhet
NIBE BA-SVM 10-200   
NIBE BA-SVM är en kompakt inomhusenhet som 
passar för luft/vatten split-system. Utomhus modulen 
AMS ansluts med köldmedierör till NIBE BA-SVM 
10/200. NIBE SPLIT ger optimala besparingar 
då värmepumpen automatiskt anpassar sig efter 
fastig hetens effektbehov året om.

NIBE BA-SVM arbetar ner till en utetemperatur på 
–20 °C och levererar då upp till 58 °C framledning. 
Den välutvecklade kylfunktionen gör att värme-
pumpen klarar att leverera ett behagligt inom-
husklimat även vid höga utetemperaturer.

Produktens smarta teknik ger användaren kontroll 
över energikonsumtionen och blir en viktig del 
av ditt uppkopplade hem. Det effektiva kontroll-
systemet justerar automatiskt inomhusklimatet för 
maximal komfort, och du gör naturen en tjänst på 
samma gång.

• Kombinera NIBE BA-SVM med en NIBE SPLIT värme-
pump för ett energieffektivt klimatsystem. 

• Energibesparande smart teknik med användarvänlig 
kontroll.

• Styr komfortnivån online med NIBE Uplink – en del av 
ditt smarta hem.
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Systemets effektivitet vid 
rumsuppvärmning, 35 °C

Systemets effektivitet vid 
rumsuppvärmning, 55 °C.

Produktens effektivitetsklass och tapprofil för  
varmvatten med NIBE AMS
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Tekniska specifikationer

NIBE BA-SVM 10-200

Typ:
BA-SVM

10-200/6 E
BA-SVM

10-200/12 E
BA-SVM

10-200/6 E EM
BA-SVM

10-200/12 E EM
BA-SVM

10-200/6 R
BA-SVM

10-200/12 R

Produktens effektivitetsklass 35/55 °C 2) A+++/A++ A++/A++ A+++/A++ A++/A++ A+++/A++ A++/A++

Systemets effektivitetsklass rumsuppvärmning 35/55 °C 1) A+++/A++

Effektivitetsklass varmvatten/laddningsprofil 3) XL/A

Varmvattenkapacitet 40° normalläge EN16147 l 230

Rostskydd Emaljerad tank + titananod Tank i rostfritt stål

Energimätare nej ja nej

Doppvärmare kW 9 (3x400 V) / 4,5 (1x230 V)

Matningsspänning V 3x400, 1x230

Höjd / Bredd / Djup 1600xx600x610

Nettovikt kg 165

Kompatibla värmepumpar AMS 10-6
AMS 10-8  
AMS 10-12

AMS 10-6
AMS 10-8  
AMS 10-12

AMS 10-6
AMS 10-8 

 AMS 10-12

1) Skala för systemets effektivitetsklass rumsuppvärmning: A+++ – D. Redovisad effektivitet för systemet tar hänsyn till produktens temperaturregulator.   
2) Skala för produktens effektivitetsklass rumsuppvärmning A++ – G.  3)Skala för effektivitetsklass varmvatten: A+ – F.

NIBE ENERGY SYSTEMS 
Box 14, 285 21 Markaryd | nibe.se

Komfort genom  
uppkoppling 
Vi strävar alltid efter att maximera effekten av varje enskild  
NIBE-produkt, samtidigt som vi fokuserar på systemet som 
helhet genom den smidiga uppkopplingen. På så sätt kan vi 
erbjuda dig ett brett sortiment med smarta och högeffektiva 
produkter som förser ditt hem med kyla, värme, ventilation 
och varmvatten. Genom att hämta kraft från naturen kan du 
skapa det perfekta inomhusklimatet i ditt hem, med en minimal 
inverkan på miljön. Det är det allra viktigaste för oss.

It’s in our nature.


