NIBE™ F2040 loft - vatn
Varmadæla fyrir heimili og sumarhús

Nýtt

Fjölmargir notkunarmöguleikar

Nokkur atriði um NIBE™ F2040
Varmadælan framleiðir allt að 58°C framrásarhita
Getur sparað jafnvel meira en 75% af húshitunarkostnaði
Varmadælan er mjög lágvær
Framleidd í Svíþjóð fyrir norðlægar slóðir
Góður kostur fyrir margskonar notendur
Varmadælan er álagsstýrð

NIBE F2040
NIBE býður upp á mikið úrval af loft / vatn varmadælum og
koma þær í mörgum stærðum.
NIBE F2040 kemur í 8kW, 12kW og 16kW.
Hægt er að tengja allt að átta saman og
fá með því 128kW af varma.
NIBE F2040 er af nýrri kynslóð varmadæla. Hún er hönnuð t.d.
fyrir heimili, sumarhús og heita potta.
Möguleikar:
Hægt er að tengja NIBE F2040 varmadæluna á marga

www.friorka.is
www.nibe.eu

Margir notkunar möguleikar
Með NIBE F2040 getum við boðið upp á lausnir fyrir margskonar
NIBE bíður upp á breiða línu af aukabúnaði. Inni hluti varmadælunnar
er hannaður sérstaklega til að hámarka orkunýtingu og sparnað.
Hlutir eins og stærðin á húsinu þínu, hvar þú býrð og hversu mikið
neysluvatn þú þarft ræður því svo hvaða búnaður er valinn.
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Allt í einu innitæki NIBE VVM 320
VVM
á eins hagkvæman máta og hægt er. VVM 320 er með innbyggðan neysluvatnshitakút, hringrásardælur,
stjórnstöð og aukahitara.
VVM 320 er búin nýrri gerð af stjórnstöð sem er í lit og auðveld í notkun. Stjórnstöðin sér um að halda
þægilegum innihita sem stjórnast meðal annars af útihita. Þú sérð allt sem er að gerast í hitakerfinu,
hitastig o.fl.
Innitækið sér um að stjórna loft í vatn útitækinu og að dreifa varma um húsið.

Uppsetning með NIBE SMO 20/40 stjórnstöð
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NIBE SMO 20/40

Ef þú hefur sundlaug eða heitan pott getur SMO 40 séð um að hafa stjórn á hitanum.
einum fasa.

Skjár TFT í lit

NIBE Stjórnstöð er búin notendavænu viðmóti í lit.
USB-tengi sem gefur möguleika á að uppfæra
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