
Water/water warmtepomp 
NIBE F1226
De NIBE F1226 is een complete water/water 
warmtepomp met een geïntegreerde RVS 
boiler van 180 liter. Hij is bij uitstek geschikt 
voor de levering van cv-verwarming en warm-
tapwater in woningen en appartementen.

De warmtepomp is voorzien van een effi-
ciënte aan/uit compressor die een hoog 
seizoensgebonden rendement (SCOP) waar-
borgt. De NIBE F1226 is uitsluitend leverbaar 
met een verwarmingsvermogen van 6 kW.

De NIBE F1226 is voorzien van een betrouw-
bare regeling en een gebruikersvriendelijk 
monochroom display dat door middel van 
icoontjes en tekst duidelijke informatie ver-
schaft over onder meer de status, de bedrijfs-
tijd en alle temperaturen.

.

NIBENL.NL

• Complete water/water warmtepomp met geïntegreerde 
RVS boiler.

• Efficiënte aan/uit compressor voor een hoog seizoens-
gebonden rendement (SCOP).

• Eenvoudige en betrouwbare bediening via gebruikers-
vriendelijk display.

IT’S IN OUR NATURE



IT’S IN OUR NATURE

Productlabel-klasse CV.

Productlabel-klasse TW /  
capaciteitsprofiel warmtapwater.

Specificaties NIBE F1226 

NIBE Energietechniek B.V.
Energieweg 31 4906 CG Oosterhout (NB)
Postbus 634 4900 AP Oosterhout (NB)
Telefoon: +31(0)168 477 722
Fax: +31(0)168 476 998
info@nibenl.nl
www.nibenl.nl

Klimaatsystemen voor  
een duurzame toekomst
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  
perfecte binnenklimaat worden gecreëerd. Gebruikers profi-
teren hierdoor van optimaal comfort met een minimale impact 
op de omgeving. Dát is voor NIBE van essentieel belang.

It’s in our nature.

Deze folder is een uitgave van  
NIBE Energietechniek. Alle product-

illustraties, feiten en specificaties zijn 
gebaseerd op de beschikbare informatie 

op het moment van goedkeuring van deze 
uitgave. NIBE maakt een voorbehoud voor 

feitelijke onjuistheden en/of zetfouten. 
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NIBE F1226 6 kW

Pakketlabel-klasse CV (35°C / 55°C, gemiddeld klimaat (1) A++/A++

Productlabel-klasse CV (35°C / 55°C, gemiddeld klimaat) (2) A++ / A++

Productlabel-klasse TW / capaciteitsprofiel warmtapwater (3) A / XL

SCOPEN14825 gemiddeld klimaat, 35°C / 55°C 4,4 / 3,4

Nominaal verwarmingsvermogen (Pdesignh) kW 7 / 6

Afgegeven / toegevoerd vermogen bij 0/35°C volgens EN14511 nominaal, 50 Hz kW 5,39

COP bij 0/35°C volgens EN14511 nominaal, 50 Hz 4,17

Geluidsvermogen (LWA) volgens EN 12102 bij 0/35°C dB(A) 42

Elektrische voeding 400V 3N ~ 50 Hz

Hoeveelheid koudemiddel in CO2-equivalent ton 1,51

Hoogte/ breedte / diepte mm 1.800 / 600 / 620

Inhoud geïntegreerde boiler l 180

Gewicht (leeg) kg 225

(1) Schaal voor de efficiëntieklasse van het systeem voor ruimteverwarming: A+++ – G. In de gerapporteerde efficiëntie van het systeem is rekening gehouden met  
   de temperatuurregelaar van het product.
(2) Schaal voor de efficiëntieklasse van het product voor ruimteverwarming: A+++ – D.
(3) Schaal voor de efficiëntieklasse van het product voor warmtapwater: A+ – F.

M
12

82
3 

C
IL

 N
L 

N
IB

E
 F

12
26

 2
10

7-
1

 A++

 A XL


