
Ný kynslóð af varmadælum frá NIBE™

NIBE F470 endurnýtir loft úr húsnæðinu

Notendavænt viðmót í lit, TFT skjár

USB-tengi sem gefur möguleika á að uppfæra stýrike�ð í varmadælunni og afrita

Með aukabúnaði er hægt að stjórna varmadælunni gegnum farsíma

Falleg hönnun

Innbyggður aukahitari

Innbyggður 170 L neysluvatnshitakútur  

Þegar varmadælan er í gangi heyrist nánast ekkert í henni

Varmadælan er búin síuskynjara og einfalt er að hreinsa loftsíu 

Allur búnaður innanhúss

Hringrásardæla fyrir ker�ð (A-klassa)

Auðveld í uppsetningu

Lágur rekstrarkostnaður og mikil þægindi

Mjög gott verð

NIBE F470 er gerð fyrir húsnæði á bilinu 80 til 200 fermetra

Loft í vatn varmadæla sem endurnýtir varmann úr húsnæðinu og skilar honum
aftur í ofnana, gólfhitann eða neysluvatnið.

Nokkur atriði um NIBE™ F470
Nýtt

NIBE F470 hitar neysluvatnið, ofnaker�ð eða gólfhitann og 
geturlækkað rekstrarkostnaðinn um meira en helming.
Varmadælan endurnýjar og endurnýtir loftið í íbúðinni.

NIBE F470 er búin stjórnbúnaði sem lágmarkar rekstrarkostnað
og hámarkar þægindi. Búnaðurinn gefur upplýsingar um ástand
og öll hitastig í varmadælunni.

NIBE F470 

Útloftunar varmadæla NIBE™ F470
Loft - vatn
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Tæknilegar upplýsingar 

NIBE™  F470

Framleiðni geta (PH)*  (kW)  1.9

COP* Margföldunarstuðull   3.16

Framleiðni geta (PH)**  (kW)  2.18

COP** Margföldunarstuðull   3.80

Aukahitari (túpa stillanleg)  (kW)  10.25

Vatnsmagn á varmadælu (litre) 70

Hitakútur  (lítrar) 170

Hitakútur          Ryðfrír

Hæð  (mm) 2100 (með rörum 22 mm)

Breidd (mm) 600

Dýpt  (mm)

(kg)

 615

205

* Samkvæmt EN14511, A20(12)W45 við 110m3/hr loftræstingu
** Samkvæmt EN 14511, A20(12)W35 við 200m3/hr  loftræstingu
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Möguleikar:
Hægt er að tengja NIBE F470 varmadæluna á marga mismunandi vegu t.d.
við gólfhita, ofnaker� og auka neysluvatnshitakút. Myndin hér fyrir
neðan sýnir vel möguleikana á hvernig nota má þessa frábæru varmadælu.

NIBE F470 er ætluð í húsnæði á bilinu 80 til 200 fermetra. Ef húsnæði er
stærra er mælt með NIBE F1245 Jarðvarmadælu (vatn í vatn) sem hægt er
að setja á loftræstibúnað.

Þyngd   

Möguleikar
NIBE F470 er hægt að nota á marga mismunandi vegu og með öðrum
orkugjögfum, t.d. með �arvarmaveitu.

Þegar að inniloftið hefur verið endurnýtt í varmadælunni
fer varminn aftur til húshitunar í gólfhitan, ofnana eða neysluvatnið.
Eftir það er því slept út um rör og hefur hitinn á loftinu þá farið niður í
um það bil 0°C. 

Heittu inniloftinu er
dælt út og endurnýtt. 

NIBE F470 sér húsinu
fyrir hita á ofna, gólfhita
og neysluvatnsker�.

Fersku lofti er dreift
um húsið.

Heitt inniloftið er notað
aftur til upphitunar.

Loft streymir y�r hurðir,
undir eða í gegnum
loftræstigöt.

Fersku upphituðu útilofti
er dreift um húsið.

Vifta y�r eldavél dælir 
lofti beint út.

Skjár TFT í lit

 

NIBE F470 er búin notendavænu viðmóti í lit.
USB-tengi sem gefur möguleika á að uppfæra
stýrike�ð í varmadælunni og afrita það.


