
NIBE SPLIT vidaus modulis
NIBE BA-SVM 10-200
NIBE BA-SVM yra kompaktiškas vidaus modulis, 
tinkantis kombinuotoms šildymo sistemoms oras-
vanduo. Išorinis modulis AMS šaltnešio vamzdžiais 
sujungiamas su NIBE BA-SVM. NIBE BA-SVM 
leidžia optimaliai taupyti, nes šilumos siurblys ištisus 
metus automatiškai pritaiko savo galią prie patalpų 
poreikių.

NIBE BA-SVM veikia išorės temperatūrai esant 
net –20 °C tiekdamas iki 58 °C temperatūrą tiekimo 
linijoje. Veiksminga vėsinimo funkcija leidžia šilumos 
siurbliui sukurti komfortišką patalpų klimatą net 
esant aukštai lauko temperatūrai.

Išmanioji gaminio technologija leidžia kontroliuoti 
suvartojamą energijos kiekį ir yra svarbi jūsų namų 
dalis. Veiksminga valdymo sistema automatiškai 
sureguliuoja patalpų orą didžiausiam komforto lygiui 
užtikrinti, o jūs tuo pačiu metu tausojate gamtą.

• Derinkite NIBE BA-SVM su NIBE SPLIT šilumos siur-
bliu, kad klimato sistema efektyviai taupytų energiją. 

• Didelis našumas net esant –20 °C temperatūrai ir veik-
sminga  vėsinimo funkcija.

• Jūsų išmanių namų dalis – valdykite savo namų kom-
fortą ir jaukumą internetu, naudodami NIBE Uplink.
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Specifikacijos NIBE BA-SVM 10-200

Tipas:
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

Efektyvumo klasė 35 / 55 °C Gaminio etiketė2) A+++ / A++ A++ / A++ A+++ / A++ A++ / A++ A+++ / A++ A++ / A++

Efektyvumo klasė 35 / 55°C Pakuotės 

etiketė1)
A+++ / A++

Gaminio efektyvumo klasė / karšto vandens 
čiaupo profilis3)

XL/A

Vandens talpa 40 °C pagal (EN16147) l 230

Antikorozinė apsauga Emaliuotas bakas + titano anodas Nerūdijančio plieno bakas

Energijos skaitiklis ne taip ne

Panardinamasis šildytuvas kW 9 (3 x 400 V) / 4,5 (1 x 230 V)

Tiekiama įtampa V 3 x 400, 1 x 230

Aukštis / plotis / gylis 1600 xx 600x 610

Grynasis svoris kg 165

Suderinami šilumos siurbliai 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) Sistemos efektyvumo klasių skalė patalpų šildymui: A+++ – D. Nustatant sistemos efektyvumą, atsižvelgta ir į temperatūros valdiklį.  Jei sistema tiekiama su 
papildomu išoriniu katilu arba šildymu naudojant saulės energija, bendras sistemos efektyvumas turi būti perskaičiuotas. 2)  Gaminio efektyvumo klasių skalė 
patalpų šildymui: 2) Efektyvumo klasių skalė karštam vandeniui: A+ – F.

 A XL

Komfortas per 
išmanumą
Mes dedame visas pastangas, kad kiekvienas NIBE ženklu 
pažymėtas gaminys duotų maksimalią naudą ir patogumą. 
Ypatingas dėmesys skiriamas tam, kad visi įrenginiai sudarytų 
vieningas, išmanias ir komunikuojančias klimato sistemas. Todėl 
siūlome platų asortimentą išmanių labai veiksmingų gaminių, 
vėsinančių, šildančių, ventiliuojančių ir tiekiančių šiltą vandenį 
Jūsų namams. Naudodamiesi gamtos ištekliais, galite sukurti 
puikų patalpų klimatą minimaliai veikdami aplinką. Visa tai iš 
tiesų mums rūpi.

It‘s in our nature

NIBE Energy Systems atstovas Lietuvoje
UAB „Ekoklima“,  Zarasų g. 5, 01205 Vilnius
Telefonai
Vilniuje: +370 698 10817
Kaune: +370 615 46248
Klapėdoje: +370 675 96111
El. paštas: nibe@ekoklima.lt, www.ekoklima.lt

Sistemos efektyvumo klasė, 
patalpų šildymas, 35 °C.

Sistemos efektyvumo klasė, 
patalpų šildymas 55 °C

Gaminio efektyvumo klasė ir karšto vandens apkrovos 
profilis naudojant NIBE AMS
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