Spiraalboilers
voor warmtepompen
RSV / RSH
De serie RSV / RSH omvat vier hoogwaardige indirect
verwarmde spiraalboilers met een boilervat en een
verwarmingsspiraal van roestvaststaal. De boilers zijn
ontwikkeld voor toepassing in een duurzame warmtepompinstallatie met een NIBE water/water of lucht/
water warmtepomp en bieden een hoog tapwatercomfort.
Binnen het segment indirect verwarmde boilers is het model RSH uniek.
De 220 liter grote boiler is namelijk speciaal ontworpen voor horizontale
montage en kan hierdoor ruimtebesparend worden geplaatst op een
lage opstelplaats, zoals onder het dakbeschot. Model RSV wordt verticaal
geplaatst en biedt dankzij de relatief geringe hoogte eveneens veel
opstelmogelijkheden. Dit model is leverbaar in drie varianten met een
inhoud van 186, 272 of 280 liter.
Alle uitvoeringen zijn zeer onderhoudsarm (geen anode). Een isolatieschaal van polyurethaan (PUR) waarborgt een uitstekende isolatie en
een laag energieverlies. Dankzij het onderscheidend lage gewicht zijn de
boilers makkelijk te hanteren: ideaal bij zowel renovatie als nieuwbouw.

•

Uniek: model RSH is geschikt voor ruimtebesparende horizontale
montage (bijvoorbeeld onder het dakbeschot).

•

Geschikt voor combinatie met NIBE water/water en lucht/water
warmtepompen.

•

Met buitenmantel in RVS-look voor een fraaie en tijdloze
uitstraling.

Specificaties RSV / RSH
RSV 200
Inhoud boiler

l

186

Montage

RSV 300

RSV 300X

280

272

RSH 240
220

Verticaal
1140

Horizontaal

Hoogte (incl. stelpootjes)

mm

1616

Diameter

mm

585

-

Lengte

mm

-

1370

Gewicht (leeg)

kg

Max. bedrijfstemperatuur

°C

85

Max. druk primaire zijde

bar

10

Max. druk tapwaterzijdig
Aansluiting koud water

44

1611

62

75

bar

Aansluiting warm water

mm
mm

61

10

inch/mm

Aansluiting spiraal (2x)

620

3/4”

15

22

15

22

Materiaal boilervat
Aansluitmogelijkheid elektrisch element

28
RSV 444 / EN 1.4521
nee

Raadpleeg de handleiding voor meer informatie over de combinatiemogelijkheden van deze boilers met NIBE warmtepompen.

Klimaatsystemen voor
een duurzame toekomst

Productlabel TW

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 aanbieden 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 profiteren hierdoor van optimaal comfort met een minimale impact op de omgeving. Dát is voor NIBE van essentieel belang.
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