
NIBE VVM 320 er beregnet for å kombineres med
NIBE luft/vann-varmepumper for å lage et komplett
alt-i-ett klimasystem for boligen din.

NIBE VVM 320 har et smart og brukervennlig styre-
system som gir effektiv oppvarming/kjøling og
varmtvannmed høy ytelse.Med varmtvannsbereder,
el-tilskudd, selvregulerende sirkulasjonspumpe, på-
fyllingsventil, manometer, sikkerhetsventil og eks-
pansjonskar samlet i et lite og elegant skap, er NIBE
VVM 320 helt komplett for installasjon.

Takket være smartteknologi får du full kontroll over
energiforbruket og kan enkelt gjøre energisparing til
en viktig del av ditt ditt smarte hjem. Inneklimaet
reguleres automatisk med et effektivt styresystem,
noe som gir maksimal komfort samtidig som det er
bra for naturen.

• Kombineres med NIBE luft/vann-varmepumpe for
et komplett system.

• Smart og brukervennlig styresystem.

• En del av ditt smarte hjem – styr komforten online
via NIBE Uplink

IT'S IN OUR NATURE NIBE.

Innemodul
NIBE VVM 320



Installasjonsprinsipp

VVM320 består av varmtvannsberedermed varmespiral,
ekspansjonskar, sikkerhetsventiler, påfyllingsventil, el-
kolbe, sirkulasjonspumper, utjevningskar og styresys-
tem.

VVM 320 er direkte tilpasset for tilkobling og kommuni-
kasjon med F2040 / F2120 / NIBE SPLIT HBS 05, som
sammen utgjør et komplett varmeanlegg.

For best mulig drift og besparelse anbefales et lavtem-
perert varmedistribusjonssystem. Ved laveste dimensjo-
nerte utetemperatur (DUT) er høyeste anbefalte tempe-
raturer 55 °C på turledningen og 45 °C på returledningen.
VVM 320 håndterer opptil 70 °C. For korrekt dimensjo-
nering av varmepumpe anbefales NIBEs dimensjone-
ringsprogram NIBE DIM.

Et system med VVM 320 og NIBEs kompatible uteluft-
varmepumper innebærer en komplett, energibesparende
installasjon. VVM 320 kan suppleres med forskjellige
typer tilbehør.

UTEMODULER

Kompatible luft/vann-varmepumper

NIBE SPLIT HBS 05

UN

L
E

K

HBS 05-6

Art.nr. 067 578

AMS 10-6

Art.nr. 064 205

HBS 05-12

Art.nr. 067 480

AMS 10-8

Art.nr. 064 033

HBS 05-12

Art.nr. 067 480

AMS 10-12

Art.nr. 064 110

F2040

L
E
K

F2040-8

Art.nr. 064 109

F2040-6

Art.nr. 064 206

F2040-12

Art.nr. 064 092

F2120

L
E
K

F2120-8 3x400V

Art.nr. 064 135

F2120-8 1x230V

Art.nr. 064 134

F2120-12 3x400V

Art.nr. 064 137

F2120-12 1x230V

Art.nr. 064 136

F2120-16 3x400V

Art.nr. 064 139
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Virkemåte
Funksjonsprinsipp med varmtvann og et varmesystem.
Varmebærersiden og tappevannssiden skal utstyresmed
nødvendig sikkerhetsutstyr, i henhold til gjeldende regler.

SYMBOLNØKKEL

BetydningSymbol

Avstengingsventil

Tilbakeslagsventil

Blandeventil

Sirkulasjonspumpe

El-patron

Ekspansjonskar

Volumstrømmåler/energimåler

Magnetventil

ManometerP

Reguleringsventil

Sikkerhetsventil

Vekselventil/shunt

Manuell vekselventil/shunt

Luft/vann-varmepumpe

Radiatorsystem

Tappevarmtvann

SYSTEMPRINSIPP
VVM320 består av varmtvannsberedermed varmespiral,
ekspansjonskar, sikkerhetsventil, påfyllingsventil, el-pa-
tron, sirkulasjonspumper, utjevningskar og styresystem.
VVM 320 kobles til klimasystemet.

VVM 320 er direkte tilpasset for tilkobling og kommuni-
kasjonmed en kompatibel NIBE luft/vann-varmepumpe,
se avsnitt "Utemoduler", og utgjør sammen et komplett
varmeanlegg.

Når det er kaldt ute, arbeider luft/vann-varmepumpen
sammenmed VVM320, og hvis utetemperaturen synker
under varmepumpens stopptemperatur, skjer all oppvar-
ming med VVM 320.

XL 4 3 9 8 1 2
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Transport og lagring
VVM 320 skal transporteres og oppbevares stående og
tørt. Ved transport inn i bygningen kan imidlertid
VVM 320 legges forsiktig på rygg.

R

0

R0

Plassering
• Plasser VVM 320 på et fast underlag innendørs som
tåler tyngden. Bruk de justerbare føttene på produktet
til å få en vannrett og stabil plassering.

Stedet der VVM 320 plasseres skal være frostfritt.

• Fordi det kan komme vann fra sikkerhetsventilen skal
stedet der VVM 320 plasseres være utstyrt med avløp.

INSTALLASJONSPLASS
La det være en klaring på 800 mm foran produktet. All
service på VVM 320 kan utføres fra forsiden.

800

10-25

5050

La det være 10 – 25 mm ledig plass mellom VVM 320
og veggen bak for legging av kabler og rør.
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Rørinstallasjon
ENKEL INSTALLASJON
VVM 320 er enkel å installere. Alle rørtilkoblinger er lett
tilgjengelige. Dette er spesielt nyttig ved utskifting.

MEDFØLGENDE KOMPONENTER
Lokale forskjeller i det medfølgende utstyret kan fore-
komme. Se respektive installatørhåndbok for mer infor-
masjon.

RomfølerUteføler

U
N

Klemringkobling*
*Gjelder bare Tyskland, Østerrike,
Sveits og Italia.

LEK 

LEK 

LEK 

Strømføler*
*Bare til 3 x 400 V

Plassering
Medfølgende utstyr er plassert oppå produktet.

UTSTYR
VVM 320 er utstyrt med påfyllings- og tappeventiler. I
tillegg er VVM 320 utstyrt med innebygd utjevningskar
og ekspansjonskar, samt nødvendige sikkerhetsventiler.

Sikre at vannet som kommer inn er rent. Ved bruk av
egen brønn kan det være nødvendig å legge til et ekstra
vannfilter.

KONSTRUKSJON
VVM 320 er utstyrt med påfyllingsventiler for kjelekrets,
ekspansjonskar, utjevningskar samt nødvendige sikker-
hetsventiler.

Isolasjonen består av formstøpt neopor, som gir svært
god varmeisolering.

Ytterdekselet er laget av hvitt, pulverlakkert stål.

MÅL OG RØRTILKOPLINGER
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Rørtilkoplinger
Tilkobling, varmebærer turledning Ø22 mmXL1
Tilkobling, varmebærer returledning Ø22 mmXL2
Tilkobling, kaldtvann Ø22 mmXL3
Tilkobling, varmtvann Ø22 mmXL4
Tilkobling, varmtvannssirkulasjon Ø15mm (gjelder
ikke kobber)

XL5

Tilkobling, installasjon fra varmepumpe Ø22 mmXL8
Tilkobling, installasjon til varmepumpe Ø22 mmXL9
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INSTALLASJON
VVM 320 kan kobles til på mange forskjellige måter. For
alle installasjonsalternativene gjelder det at påkrevd
sikkerhetsutstyr skal monteres ifølge gjeldende bestem-
melser.

Se nibe.no for flere og mer detaljerte installasjonsalter-
nativer.

PUMPEKAPASITETSDIAGRAM

Tilgjengelig trykk i sirkulasjonspumpe, GP1
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RØRDIMENSJONER OG
SYSTEMVOLUMSTRØMMER
Rørdimensjon bør ikke understige anbefalt rørdiameter,
i henhold til tabellen. Hvert systemmå imidlertid dimen-
sjoneres individuelt for å håndtere systemets anbefalte
volumstrømmer.

Minste volumstrøm i systemet
Anlegget skal være dimensjonert for minimum å kunne
håndtere minste volumstrøm for avriming ved 100%
pumpedrift, se tabell.

Minste anbe-
falte rørdi-
mensjon
(mm)

Minste anbe-
falte rørdi-
mensjon
(DN)

Minste vo-
lumstrøm

ved avriming
(100%

pumpehastig-
het (l/s)

Luft/vann-
varmepumpe

22200,27F2120-8
(1x230V)

22200,27F2120-8
28250,35F2120-12

(1x230V)
28250,35F2120-12
28250,38F2120-16

Minste anbe-
falte rørdi-
mensjon
(mm)

Minste anbe-
falte rørdi-
mensjon
(DN)

Minste vo-
lumstrøm

ved avriming
(100%

pumpehastig-
het (l/s)

Luft/vann-
varmepumpe

22200,19F2040-6
22200,19F2040-8
22200,29F2040-12

Minste anbe-
falte rørdi-
mensjon
(mm)

Minste anbe-
falte rørdi-
mensjon
(DN)

Minste vo-
lumstrøm

ved avriming
(100%

pumpehastig-
het (l/s)

Luft/vann-
varmepumpe

22200,19HBS 05-6/
AMS 10-6

22200,19HBS 05-12/
AMS 10-8

22200,29HBS 05-12/
AMS 10-12

Et underdimensjonert system kan innebære skader på
maskin samt medføre driftsforstyrrelser.

NIBE VVM 320 7
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El-installasjon
EL-TILKOPLING

Generelt
Alt elektrisk utstyr bortsett fra uteføler, romføler og
strømtransformator, er ferdigkoplet fra fabrikk.

• Før isolasjonstest av boligen skal innemodulen frakop-
les.

• Hvis boligen har jordfeilbryter, bør VVM 320 varme-
pumpen utstyres med en separat bryter.

• Koblingsskjema for innemodulen er tilgjengelige i In-
stallatørhåndboken.

• Som kommunikasjonskabel brukes en skjermet trele-
der.

• Kommunikasjons- og følerkabler tikl eksterne tilkoplin-
ger må ikke legges i nærheten av sterkstrømslednin-
ger.

• Minste tverrsnitt på kommunikasjons- og følerkabler
til ekstern tilkobling skal være 0,5 mm² opptil 50 m,
f.eks. EKKX, LiYY eller lignende.

• Ved kabeltrekking i VVM 320 skal kabelgjennomførin-
gene UB1 og UB2 brukes. I UB1 og UB2 føres kablene
gjennom innemodulen fra baksiden til forsiden. (Se
Installatørhåndboken.)

El-installasjonen og eventuell service skal kun utføres
under oppsyn av autorisert el-installatør. Bryt strømmen
med arbeidsbryteren før eventuell service. Elektrisk in-
stallasjon og trekking av ledninger skal utføres i samsvar
med gjeldende forskrifter.

Automatsikring
Innemodulen og en stor del av modulens innvendige
komponenter er sikret internt med en automatsikring.

Temperaturbegrenser
Temperaturbegrenseren (FQ10) bryter strømtilførselen
til eltilskuddet hvis temperaturen stiger til mellom 90 og
100 °C og tilbakestilles manuelt.

INNSTILLINGER

Eltilskudd – maksimal effekt
Elkolben er justerbar til maksimalt 9 kW.

Elkolbens effekt er inndelt i sju trinn, som vist på tabellen
som er tilgjengelig i Installatørhåndboken.

Innstilling av maksimal effekt for el-tilskuddet utføres i
meny 5.1.12.

Reservestilling
Når innemodulens strømbryter (SF1) settes i reservestil-
ling, er bare de aller nødvendigste funksjonene aktivert.

• Varmtvannsproduksjon opphører.

• Effektvakten er ikke tilkoplet.

• Fast temperatur på turledningen.

8 NIBE VVM 320
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Regelmessige
kontroller
Varmepumpen krever minimalt med vedlikehold. Bare
kontroll av sikkerhetsventil er nødvendig. Alle vesentlige
detaljer er tilgjengelige fra forsiden. Dette gjør service
og vedlikehold lettere.

Hvis det skjer noe unormalt, varsles det om driftsforstyr-
relsen i form av ulike alarmtekster i displayet.

NIBE VVM 320 9
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Styring, generelt
Innetemperaturen er avhengig av flere ulike faktorer.
For å holde huset varmt i den varmere årstiden er det
som regel nok med solvarmen og varmeavgivningen fra
mennesker og apparater. Når det blir kaldere ute, må
klimasystemet hjelpe til med å varme huset. Jo kaldere
det blir ute, jo varmeremå radiatorene/gulvvarmen være.

Styring av varmeproduksjonen skjer ved hjelp av prinsip-
pet ”flytende kondensering”, som innebærer at tempe-
raturnivået som er nødvendig for oppvarming ved en
viss utetemperatur, bestemmes ut fra innhentede verdi-
er fra ute- og turledningsføler. Romføleren kan også
brukes til å kompensere for avvik i romtemperatur.

Varmeproduksjon
Regulering av varmetilførsel til huset skjer i
henhold til valgt innstilling av varmekurve. Etter
innjustering tilføres huset riktig varmemengde

for den aktuelle utetemperaturen. Varmepumpens tur-
ledningstemperatur kommer til å svinge rundt den
teoretisk ønskede verdien.

EGEN KURVE
VVM 320 har forhåndsprogrammerte ikke-lineære
varmekurver. Det er mulig å lage en egendefinert kurve.
Denne er en stykkevis lineær kurve med et antall
knekkpunkter. Man velger knekkpunkter og de tempera-
turene som hører til.

Varmtvannsproduksjon
Start av varmtvannsoppvarming skjer når tem-
peraturen har sunket til innstilt starttemperatur.
Varmtvannsoppvarmingen stoppes når vanntem-

peraturen ved varmtvannsføleren er nådd.

Ved midlertidig større varmtvannsbehov finnes det en
funksjon som gjør at temperaturen midlertidig kan økes
til en høyere temperatur i opptil 12 timer eller gjennom
en engangsøkning (velges i menysystemet).

Med funksjonen Smart Control aktivert lærer VVM 320
seg hvor stor mengde varmtvann som brukes og når.
Smart Control-funksjonen lærer seg forrige ukes varmt-
vannsforbruk og tilpasser varmtvannstemperaturen
kommende uke for minimalt energiforbruk.

Det er også mulig å sette VVM 320 i feriestilling, noe
som gjør at laveste mulige temperatur oppnås uten fare
for frost.

Kun tilleggsvarme
KUN TILLEGGSVARME
VVM 320 kan kjøres med kun tilleggsvarme (elkjele) for
å produsere varme og varmtvann, for eksempel før
utemodulen er installert.

Alarmindikeringer
Ved alarm lyser statuslampen rødt, og i displayet vises
informasjon om feilen. Ved hver alarm opprettes det en
alarmlogg hvor det lagres et antall temperaturer, tids-
punkt og driftsstatus.

10 NIBE VVM 320
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Displayet
VVM 320 styres ved hjelp av et tydelig og brukervennlig
display.

I displayet vises instruksjoner, innstillinger og driftsinfor-
masjon. Du kan enkelt navigere mellom ulike menyer
og alternativer for å stille inn den komforten eller få den
informasjonen du ønsker.

Displayenheten er utstyrt med USB-uttak som kan bru-
kes til å oppdatere programvaren og lagre logget infor-
masjon i VVM 320.

Gå til nibeuplink.com og klikk på fliken "Programvare"
for å laste ned den nyeste programvaren til anlegget
ditt.

NIBE Uplink
Ved hjelp av Internett og NIBE Uplink får man
et raskt overblikk og aktuell status for anlegget
og varmen i boligen. Man får et oversiktlig og

godt informasjonsgrunnlag der man effektivt kan følge
og styre varmen og varmtvannskomforten. Oppstår det
en driftsforstyrrelse vil man motta en e-post som gir
mulighet til å sette inn tiltak raskt.

NIBE Uplink gjør det også enkelt å styre komforten i
boligen, uansett hvor man befinner seg.

TJENESTER SOM TILBYS
Via NIBE Uplink har man tilgang til ulike tjenestenivåer.
Et basisnivå som er gratis, og et premiumnivå der man
kan velge utvidede tjenestefunksjoner mot en fast års-
avgift (avgiften varierer avhengig av valgte funksjoner).

NIBE Uplink kan også hentes som app på App Store og
Google Play.

KRAV TIL ANLEGG OG FORUTSETNINGER
NIBE Uplink trenger følgende for å kunne kommunisere
med din VVM 320:

• nettverkskabel

• Internettilkobling som VVM 320 kan kobles til

• nettleser med JavaScript aktivert

• konto på nibeuplink.com

Hvis tilkobling til NIBE Uplink ikke er mulig, kan VVM 320
fjernstyres via SMS. Til dette kreves tilbehøret SMS 40.

For å få mer informasjon besøk nibeuplink.com.

NIBE SMART PRICE ADAPTION™
Smart Price Adaption er ikke tilgjengelig i alle
land. Kontakt NIBE for å få mer informasjon.

Smart Price Adaption tilpasser varmepumpens
forbruk etter hvilket tidspunkt på døgnet strømprisen er
lavest. Dette gir mulighet til å spare penger dersom et
timeprisabonnement er tegnet hos strømleverandøren.

Funksjonen er basert på at det innhentes timepriser for
det kommende døgnet via NIBE Uplink. Internett-tilkob-
ling og konto på NIBE Uplink er nødvendig for å kunne
bruke funksjonen.

SMARTE HJEM
Når du har et smarte hjem-system som kan kommuni-
sere med NIBE Uplink, kan du ved å aktivere funksjonen
"smarte hjem" styre anlegget via en app.

Hvis du lar oppkoblede enheter kommuniseremed NIBE
Uplink, blir varmesystemet en naturlig del av ditt smarte
hjem og gir deg mulighet til å optimalisere driften.

Vær oppmerksom på at funksjonen "smarte hjem" krever
NIBE Uplink for å fungere.

NIBE SMART ENERGY SOURCE™
Smart Energy Source™ prioriterer hvordan / i
hvilken måned hver installert energikilde skal
brukes. Her kan du velge om systemet skal

bruke den billigste energikilden til enhver tid. Du kan
også velge at systemet skal bruke den mest CO2-nøy-
trale energikilden til enhver tid.

NIBE VVM 320 11
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Mål og oppstillingskoordinater
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Tekniske data
3X400 V
3x400 V
Kompatible NIBE luft/vann-varmepumper

6 / 8 / 12F2040

8 / 12 / 16F2120

6 / 8 / 12NIBE SPLIT HBS 05 (AMS 10 + HBS 05-6 / HBS 05-12)

Elektriske data

9kWTilleggsvarmeeffekt

400V 3N~50HzMerkespenning

16AMaks. driftsstrøm

16ASikring

3 – 76WEffekt, GP1

3 – 45WEffekt, GP6

IP21Kapslingsklasse

Varmebærerkrets

lavenergiEnergiklasse, GP1

lavenergiEnergiklasse, GP6

0,3 (3 bar)MPaMaks systemtrykk varmebærer

70°CMaks. VB-temp.

Rørtilkoplinger

Ø22mmVarmebærer

Ø22mmVarmtvannstilkopling

Ø22mmKaldtvannstilkopling

Ø22mmVarmepumpetilkoplinger

Øvrig
Innemodul

180lVolum varmtvannsbereder

206lVolum totalt innemodul

26lVolum utjevningskar

1,0 (10 bar)MPa (bar)Maks. tillatt trykk, varmtvannsbereder

0,9 (9 bar)MPa (bar)Sikringstrykk, varmtvannsbereder

0,3 (3 bar)MPa (bar)Maks. tillatt trykk i innemodul

0,25 (2,5 bar)MPa (bar)Sikringstrykk, innemodul

Kapasitet varmtvannsberedning iht. EN16147
210lTappevolum 40 °C ved Økonomi-komfort

240lTappevolum 40 °C ved Normal-komfort

280lTappevolum 40 °C ved Luksus-komfort

Mål og vekt

600mmBredde

615mmDybde

1.800mmHøyde (uten justerbar fot)

1.830 – 1.850mmHøyde (med justerbar fot)

1.910mmNødvendig oppstillingshøyde

146kgVekt (uten emballasje og uten vann)

Bly i messingdetaljerStoffer i henhold til forordning (EG) nr. 1907/2006, artikkel 33 (Reach)

069 108Artikkelnummer Kobber – VVM 320 CU

069 109Artikkelnummer Rustfri – VVM 320 R

069 203Artikkelnummer Emalje – VVM 320 E EM

NIBE VVM 320 13
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3X230 V
3x230 V
Kompatible NIBE luft/vann-varmepumper

6 / 8 / 12F2040

8 / 12 / 16F2120

6 / 8 / 12NIBE SPLIT HBS 05 (AMS 10 + HBS 05-6 / HBS 05-12)

Elektriske data

9kWTilleggsvarmeeffekt

230V 3N~50HzMerkespenning

27,5AMaks. driftsstrøm

32ASikring

3 – 76WEffekt, GP1

3 – 45WEffekt, GP6

IP21Kapslingsklasse

Varmebærerkrets

lavenergiEnergiklasse, GP1

lavenergiEnergiklasse, GP6

0,3 (3 bar)MPaMaks systemtrykk varmebærer

70°CMaks. VB-temp.

Rørtilkoplinger

Ø22Varmebærer

Ø22Varmtvannstilkopling

Ø22Kaldtvannstilkopling

Ø22Varmepumpetilkoplinger

Annet innemodul
180lVolum varmtvannsbereder

206lVolum totalt innemodul

26lVolum utjevningskar

1,0 (10 bar)MPa (bar)Maks. tillatt trykk, varmtvannsbereder

1,0 (10 bar)MPa (bar)Sikringstrykk, varmtvannsbereder

0,3 (3 bar)MPa (bar)Maks. tillatt trykk i innemodul

0,25 (2,5 bar)MPa (bar)Sikringstrykk, innemodul

Kapasitet varmtvannsberedning iht. EN16147
210lTappevolum 40 °C ved Økonomi-komfort

240lTappevolum 40 °C ved Normal-komfort

280lTappevolum 40 °C ved Luksus-komfort

Mål og vekt

600mmBredde

615mmDybde

1.800mmHøyde (uten justerbar fot)

1.830 – 1.850mmHøyde (med justerbar fot)

1.910mmNødvendig oppstillingshøyde

146kgVekt (uten emballasje og uten vann)

Bly i messingdetaljerStoffer i henhold til forordning (EG) nr. 1907/2006, artikkel 33 (Reach)

069 113Artikkelnummer Rustfri – VVM 320 3x230V R
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1X230 V
1x230 V
Kompatible NIBE luft/vann-varmepumper

6 / 8 / 12F2040

8 / 12 / 16F2120

6 / 8 / 12NIBE SPLIT HBS 05 (AMS 10 + HBS 05-6 / HBS 05-12)

Elektriske data

7kWTilleggsvarmeeffekt

230V~50HzMerkespenning

32AMaks. driftsstrøm

32ASikring

3 – 76WEffekt, GP1

3 – 45WEffekt, GP6

IP21Kapslingsklasse

Varmebærerkrets

lavenergiEnergiklasse, GP1

lavenergiEnergiklasse, GP6

0,3 (3 bar)MPaMaks systemtrykk varmebærer

70°CMaks. VB-temp.

Rørtilkoplinger

Ø22Varmebærer

Ø22Varmtvannstilkopling

Ø22Kaldtvannstilkopling

Ø22Varmepumpetilkoplinger

Annet innemodul
180lVolum varmtvannsbereder

206lVolum totalt innemodul

26lVolum utjevningskar

1,0 (10 bar)MPa (bar)Maks. tillatt trykk, varmtvannsbereder

0,9 (9 bar)MPa (bar)Sikringstrykk, varmtvannsbereder

0,3 (3 bar)MPa (bar)Maks. tillatt trykk i innemodul

0,25 (2,5 bar)MPa (bar)Sikringstrykk, innemodul

Kapasitet varmtvannsberedning iht. EN16147
210lTappevolum 40 °C ved Økonomi-komfort

240lTappevolum 40 °C ved Normal-komfort

280lTappevolum 40 °C ved Luksus-komfort

Mål og vekt

600mmBredde

615mmDybde

1.800mmHøyde (uten justerbar fot)

1.830 – 1.850mmHøyde (med justerbar fot)

1.910mmNødvendig oppstillingshøyde

146kgVekt (uten emballasje og uten vann)

Bly i messingdetaljerStoffer i henhold til forordning (EG) nr. 1907/2006, artikkel 33 (Reach)

069 111Artikkelnummer Rustfri – VVM 320 1x230V R
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Ekstrautstyr
Alle tilbehør er ikke tilgjengelige på alle markeder.

Mer informasjon om tilbehør og fullstendig liste over
tilgjengelig tilbehør finner du på nibe.no.

Aktiv kjøling ACS 310

LEK

LEK

LEK

ACS 310 er ekstrautstyr som gjør
det mulig for VVM 320 å styre pro-
duksjon av kjøling.

Avtrekksvarmepumpe F135*

LEK

F135 er en avtrekksvarmepumpe spe-
sielt utviklet for å kombinere gjenvin-
ning av mekanisk avtrekksluft med
luft/vann-varmepumpe. Innemo-
dul/styremodul styrer F135.
*Ekstrautstyret krever at NIBE luft/vann-varmepumpen er installert.

Bassengoppvarming POOL 310*

LEK

LE
K

LEK

POOL 310er et ekstrautstyr som
muliggjør bassengoppvarming med
VVM 320.
*Tilbehøret krever at NIBE luft/vann-varme-
pumpen er installert.

Ekstra shuntgruppe ECS 40/ECS 41

LEK

LEK

LEK

Dette tilbehøret benyttes når
VVM 320 blir installert i hus med
to eller flere varmesystemer som
krever ulike turledningstemperatu-
rer.

Energimålersett EMK 300

Dette ekstrautstyret monteres eks-
ternt og brukes til å måle energi-
mengden som leveres til basseng,
varmtvann, varme og kjøling i huset.

Kommunikasjonsmodul SMS 40

L
E
K

I tilfeller der Internett-tilkobling mangler, kan
du ved hjelp av tilbehøret SMS 40 styre
VVM 320 via SMS.

Overskap TOC 30

L
E
K

Overskap som skjuler eventuelle
rør/ventilasjonskanaler.

Tilbehørskort AXC 40

LEK

Tilbehørskort kreves hvis trinnstyrt tilleggsvar-
me (f.eks. ekstern el-kjele) eller shuntstyrt
tilleggsvarme (f.eks. ved-/olje-/gass-/pelletskje-
le) skal koples til VVM 320.

Tilbehørskort kreves også hvis f.eks. en ekstern sirkula-
sjonspumpe skal kobles til VVM 320 når indikering av
summeralarm er aktivert.

Ventilasjonsvarmeveksler ERS

LEK

Dette tilbehøret brukes for å tilføre boligen
energi som er gjenvunnet fra ventilasjonsluf-
ten. Enheten ventilerer huset og varmer ved
behov tilluften.

ERS 20-250ERS 10-400
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Dette produktbladet er en publikasjon fra NIBE Energy Systems. Alle produktillustrasjoner,
fakta og data er basert på aktuell informasjon ved tidspunktet for godkjennelse av publika-
sjonen. NIBE Energy Systems tar forbehold om eventuelle fakta- eller trykkfeil i dette pro-
duktbladet.
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