
NIBE F470 er en komplett avtrekksvarmepumpe som
dekker behovet for varme, ventilasjon, varmegjenvin-
ning og varmtvann på en effektiv, enkel og økono-
misk måte. Med flott, stilrent design og kompakt
format er varmepumpen lett å plassere og installere.

Med innebygd varmtvannstank, el-kolbe, sirkulasjons-
pumpe, vifter og styresystem sikres en driftssikker
og økonomisk varmeproduksjon. Varmepumpen kan
kobles til et valgfritt, lavtemperert distribusjonssys-
tem, som radiatorer, konvektorer eller gulvvarme.
NIBE F470 kan kobles til andre varmekilder, som
f.eks. fjernvarme.

Takket være smart teknologi gir produktet deg full
kontroll over energiforbruket og blir en viktig del av
ditt smarte hjem. Inneklimaet reguleres automatisk
med et effektivt styresystem, noe som gir maksimal
komfort samtidig som det er bra for naturen.

• Varme, varmtvann, ventilasjon og varmegjenvin-
ning.

• Kostnadseffektiv boligoppvarming for rehabilite-
rings-, ombyggings-og tilbyggsmarkedet.

• Et hjem på nett med smart teknologi for en enklere
hverdag.
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Energi gjenvinnes fra ventilasjonsluften og tilføres
varmepumpen, noe som medfører en vesentlig reduk-
sjon av energikostnadene. Enheten ventilerer huset, le-
verer varme og bereder tappevarmtvann. F470 er bereg-
net for lavtemperaturdimensjonert radiatorkrets og/eller
gulvvarme.

F470 er beregnet for både nyinstallasjon og utskifting i
eneboliger eller tilsvarende.

Med tilbehør kan F470 installeres til andre varmekilder.

Den varme romluften tas inn i kanalsystemet.A
Den varme romluften ledes til F470.B
Romluften slippes ut når den har passert F470. Luf-
tens temperatur har da blitt senket, fordi F470 har
utnyttet energien i romluften.

C

F470 forsyner huset med både varmtvann og romvar-
me.

D

Uteluft tas inn i F470 og varmes ved behov.E
Luft blåses ut i rom med tilluftsventil.F
Luft transporteres fra rom med tilluftsventil til rom
med avtrekksventil.

G
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Konstruksjon
Styringen av F470 er konstruert for å gi enkel bruk,
samtidig som varmepumpen alltid utnyttes så effektivt
sommulig. F470 avgjør selv hva som er beste driftsmåte
og har mulighet til å styre flere klimasystemer, når det
er behov for flere turledningstemperaturer. Displayet
viser aktuelle temperaturer og innstilte verdier i klartekst.

Utformingen av ventilasjonsdelen gir høy ventilasjonska-
pasitet. Viftene, som kan reguleres trådløst, kan enkelt
forseres eller reduseres via displayenhet eller eksternt
signal.

F470 har en effektiv kompressor med intelligent styring
som arbeider med det temperaturforholdet som til en-
hver tid er mest gunstig, noe som gir store besparelser.

Ytterdekselet er laget av hvitt, pulverlakkert stål. Front-
luken kan enkelt demonteres for optimal tilgjengelighet
ved installasjon og eventuell service.

F470 har maks. elkolbeeffekt 9,25 kW. Effekten kan
enkelt stilles om via displayet og kan begrenses.

Funksjonsprinsipp,
kjølekrets
Når den romtempererte avtrekksluften passerer fordam-
peren, fordampes kuldemediet på grunn av sitt lave
kokepunkt. Dermed avgir romluften energi til kuldeme-
diet.

Kuldemediet komprimeres deretter i en kompressor,
der temperaturen økes kraftig.

Det varme kuldemediet ledes til kondensatoren. Her
avgir kuldemediet sin energi til varmesystemets vann,
og kuldemediet går over fra gassform til væske.

Deretter ledes kuldemediet videre via filter til ekspan-
sjonsventilen, der trykk og temperatur senkes.

Kuldemediet har nå fullbyrdet kretsløpet sitt og passerer
igjen fordamperen.

XL1XL3XL4XL8XL2

Tilkopling, varmebærer turXL1
Tilkopling, varmebærer returXL2
KaldtvannstilkoplingXL3
VarmtvannstilkoplingXL4
SammenkoblingstilkoblingXL8

Dette er et funksjonsprinsipp, forskjeller kan forekomme
i den aktuelle installasjonen.
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Transport og lagring
F470 skal transporteres og oppbevares stående og tørt.
Ved transport i bygningen kan imidlertid F470 legges
forsiktig på rygg.

R

0

R0

Medfølgende
komponenter

RomfølerUteføler

LEK 

LEK 

LEK 

StrømfølerJordkabler (4 stk.)

PLASSERING
Medfølgende utstyr er plassert oppå produktet.
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Plassering
• Plasser F470 på et fast underlag innendørs som tåler
tyngden av varmepumpen.

Fordi det kommer vann fra F470, er gulvbelegget vik-
tig. Et vanntett gulv eller gulvlag anbefales.

• Fordi det kommer vann fra F470, bør stedet der
varmepumpen plasseres være utstyrt med avløp.

• Plasser ryggsiden mot yttervegg i et rom som ikke er
lydfølsomt, for å eliminere forstyrrelser. Hvis det ikke
er mulig, skal veggmot soverom eller annet lydfølsomt
rom unngås.

• Uansett plassering skal vegg mot lydfølsomt rom lyd-
isoleres.

• Rørtrekking skal utføres uten klemring i innvervegg
som sove- eller oppholdsrom.

• Varmepumpens oppstillingsrom skal alltid ha en tem-
peratur på minst 10 °C og maks. 30 °C.

INSTALLASJONSPLASS
La det være en ledig plass på 800 mm foran produktet.
La det være ledig plass mellom F470 og vegg/andre
maskiner/innredningsdetaljer/kabler/rør m.m. For å redu-
sere faren for lyd og forplantning av eventuelle vibrasjo-
ner anbefales en klaring på minst 10 mm.

800

Pass på at det er nok plass (300 mm) over F470 for
montering av ventilasjonsslanger.
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Maks kjele- og
radiatorvolum
Trykkekspansjonskarets volum er 10 liter og har som
standard et fortrykk på 0,5 bar (5 mvp). Dette medfører
at denmaksimalt tillatte høyden "H"mellom ekspansjons-
karet og den høyest plasserte radiatoren er 5 m. På
ekspansjonskaret er det en ventil for eventuell justering
av fortrykket.

Ekspansjonskarets fortrykk skal være oppført i kontroll-
dokumentet.

Maks. systemvolum ekskl. varmedel er ved ovenstående
fortrykk 219 liter.

Besiktigelse
F470 er som standard utstyrt med lukket ekspansjons-
kar. Nasjonale normer kan gjøre gjeldende at kjeleanleg-
get skal besiktiges før det tas i bruk. Denne besiktigelsen
skal bare utføres av person som er kvalifisert for oppga-
ven.

Rørinstallasjon
Rørinstallasjon skal utføres iht. gjeldende bestemmelser.

Rørtilkoblinger for kaldt- og varmtvann samt tur- og re-
turledning er utstyrt med 22 mm klemringkoblinger.

TILKOBLING AV VARMESYSTEM
Når sirkulasjonspumpen er i drift, skal ikke volumstrøm-
men i sirkulasjonspumpen stoppes helt, dvs. at minst
en av varmesystemets radiatorer/gulvvarmespiraler må
være helt åpen.

TILGJENGELIG EKSTERNT TRYKK,
VARMESYSTEM

Kapasitet sirkulasjonspumpe (CP)
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TAPPEVARMTVANNSKOBLING
Hvis det installeres større badekar eller annet som er
storforbruker av varmtvann, bør varmepumpen komplet-
teres med ekstra varmtvannsbereder.
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VARMVANNSBEREDER MED EL-ELEMENT
Hvis det er mulig å bruke en varmtvannsbereder med
el-patron, kobles den til i henhold til illustrasjonen
nedenfor.

For mer informasjon, se nibe.no.

Ventilasjon
• Koble til F470 slik at all avtrekksluft unntatt utløpskanal
(kjøkkenvifte) passerer gjennom fordamperen i
varmepumpen.

• Ventilasjonsvolumstrømmen skal oppfylle gjeldende
nasjonale normer.

• For at varmepumpen skal arbeide på best mulig måte,
skal ikke ventilasjonsvolumstrømmen være lavere enn
28 l/s (100 m³/h) ved en avtrekkstemperatur på minst
20 °C. I tilfeller der avtrekkstemperaturen er lavere
enn 20 °C (f.eks. ved oppstart og når ingen befinner
seg i boligen), er minimumsverdien 31 l/s (110 m³/h).

• Tilluftsvolumstrømmen skal være lavere enn avtrekk-
sluftvolumstrømmen for å unngå overtrykk i huset.

• Varmepumpens oppstillingsrom skal være ventilert
med minst 5 l/s (18 m³/h).

• Hvis avtrekkstemperatuen er under 16 °C, blokkeres
kompressoren og eltilskuddet kan settes inn. Når
kompressoren er blokkert, gjenvinnes det ikke energi
fra avtrekksluften.

• Tilkobling skal gjøresmed fleksible slanger som legges
slik at de lett kan byttes.

• Kanalsystemet skal minst ha tetthetsklasse B.

• For å unngå viftelyd i anlegget bør det monteres en
lyddemper nærmest mulig viftene. Ved ventilasjons-
ventiler i lydfølsomme rom skal lyddemper monteres.

• Når avkast- og uteluftstemperaturen er/blir lav, skal
avkast- og uteluftskanalen isoleres diffusjonstett (minst
PE30 eller tilsvarende) i hele sin lengde.

• Avtrekkskanal som legges i kalde rom skal isoleres.

• Alle kanalskjøter skal være tette for å unngå lekkasje-
volumstrøm.

• Luften skal ledes inn i uteluftkanalen via et ytterveggs-
gitter på fasaden. Ytterveggsgitteret monteres værbe-
skyttet og skal være utformet slik at vann og/eller snø
ikke kan trenge inn i fasaden eller følge med luften
inn i kanalen.

• Ved plassering av utelufts- og avkasthette/-gitter tas
det hensyn til at de to luftvolumstrømmene ikke kort-
sluttes, for dermed å unngå at avkastet suges inn i
F470 igjen.

• Avkastkanalen skal maksimalt være 20 m lang samt
inneholde maks. seks bøyer.

• Fordi varmepumpen inneholder det brennbare kulde-
mediet R290, skal luftkanalsystemet jordes. Dette gjør
du ved å, med god elektrisk forbindelse, koble de
vedlagte jordkablene (4 stk.) til de fire ventilasjonska-
nalene.

• Kanal i murt skorstein må ikke brukes til avkast eller
uteluft.

• Hvis det installeres vedovner eller liknende, må den
ha dører som sitter tett, og hente forbrenningsluft
utenfra.

• Feil ventilasjonsjustering kanmedføre dårligere utbytte
fra installasjonen og dermed forårsake en dårligere
driftsøkonomi samt føre til fuktskader i huset.
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INNSTILLING AV VIFTEKAPASITET
Valg av ventilasjonskapasitet foretas trinnløst i displayet.

Ventilasjonskapasitet tilluft
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Ventilasjonskapasitet avtrekksluft
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Specific fan power
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Diagrammet viser SFP-tallet med begge viftenes effekt-
forbruk (W/(l/s) ).

VENTILASJONSTILKOBLINGER

Avluft

Avtrekksluft

Tilluft

Uteluft
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El-tilkopling
Tilkobling må ikke skje før installatøren har gitt tillatelse,
og skal foregå under oppsyn av en autorisert elektroin-
stallatør.

F470 skal kobles med tilhørende tilkoblingskabel (lengde
ca. 2 m) via en allpolet bryter med en bryteravstand på
minst 3 mm. Kabeltverrsnitt skal være dimensjonert
etter hvilken sikring som benyttes. Tilkoblingskabelen
finner du på baksiden av F470 (se måleskisse nedenfor).

3
0

0
 

50

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

Betjeningen (230V), vifter og sirkulasjonspumpe er sikret
internt med automatsikring (10A).

3X400 V

Maks. (A) L3Maks. (A) L2Maks. (A) L1El-tilskudd
(kW)

--6,30,0
8,7-6,32,0
8,711,66,34,7
11,611,66,35,6*
11,611,617,98,0
20,312,717,910,3

*Fabrikkinnstilling

Tabellen viser maks. fasestrøm ved respektive el-trinn
for varmepumpen.

3 X 230 V

Maks. (A) L3Maks. (A) L2Maks. (A) L1El-tilskudd
(kW)

-4,54,50,0
8,711,64,52,0
17,611,614,44,7
25,320,014,46,7*
20,124,124,18,0
28,031,624,110,0

*Fabrikkinnstilling

Tabellen viser maks. fasestrøm ved respektive el-trinn
for varmepumpen.

UTE- OG ROMFØLER
Følerne kobles til plint med toleder. Minste tverrsnitt på
kabelen skal være 0,4 mm² opptil 50 m, f.eks. EKXX eller
LiYY.

Uteføleren plasseres på et skyggefullt sted mot nord
eller nordvest, slik at den ikke påvirkes av for eksempel
morgensol. Eventuelt kabelrør bør tettes for ikke å forår-
sake kondens i utefølerkapselen.

Romføleren monteres på et nøytralt sted der vist tem-
peratur ønskes.

EKSTERN STYRING OG EFFEKTVAKT
I tilfeller der ekstern styring ønskes, kan denne kobles
til på plint.

F470 er utstyrt med to typer innebygd effektvakt. Den
enklere beregner om kommende elkolbetrinn kan kobles
inn uten at angitt hovedsikring utløses. Den mer avan-
serte brukes sammenmed demedfølgende strømføler-
ne sommonteres i fordelingsskapet og kobles til på plint
i F470.

Hvis strømfølerne er koblet til, overvåker F470 fasestrøm-
mene i eiendommen og fordeler automatisk eltrinnene
til minst belastet fase.
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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.

EGEN KURVE
F470 har forhåndsprogrammerte ikke-lineære varmekur-
ver. Det er mulig å lage en egendefinert kurve. Denne
er en stykkevis lineær kurve med et antall knekkpunkter.
Man velger knekkpunkter og de temperaturene som
hører til.

Blokkering av tilluft
Denne funksjonen brukes til å blokkere tilluftsvarme i
F470 samtidig som en viss varmeproduksjon er ønsket
i hele eller deler av det vannbårne varmesystemet. Du
kan for eksempel blokkere forvarming av tilluften, men
fortsatt få ut varme på gulvvarmesystemet på badet om
sommeren.

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 F470 seg
hvor stor mengde varmtvann som brukes og når. Smart
Control-funksjonen lærer seg forrige ukes varmtvanns-
forbruk og tilpasser varmtvannstemperaturen kommende
uke for minimalt energiforbruk.

Det er også mulig å sette F470 i feriestilling, noe som
gjør at laveste mulige temperatur oppnås uten fare for
frost.

Kun tilleggsvarme
F470 kan brukes med kun tilleggsvarme (elkjele) for å
produsere varme og varmtvann for eksempel før venti-
lasjonssystemet er klart.

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.

Displayet
F470 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 F470.

Gå til nibeuplink.com og klikk på fliken "Programvare"
for å laste ned den nyeste programvaren til anlegget
ditt.
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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 F470:

• nettverkskabel

• Internettilkobling som F470 kan kobles til

• nettleser med JavaScript aktivert

• konto på nibeuplink.com

Hvis tilkobling til NIBE Uplink ikke er mulig, kan F470
fjernstyres via SMS. Til dette kreves tilbehøret SMS 40.

For å få mer informasjon besøk nibeuplink.com.

NIBE SMART PRICE ADAPTION™
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.
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AVSETNINGSMÅL

B

A

C

Rustfritt
CBATilkopling
33542045(mm)XL1 Varmebærer tur
38041595(mm)XL2 Varmebærer retur
215455200(mm)XL3 Kaldtvann
265405180(mm)XL4 Varmtvann
300290220(mm)XL8 Installasjon
43520595(mm)WM1 Spillvannskopp

RØRDIMENSJONER

Tilkopling
22(mm)XL1-XL2 Varmebærer utv. Ø
22(mm)XL3 Kaldtvann utv. Ø
22(mm)XL4 Varmtvann utv. Ø
22(mm)XL8 Installasjon utv. Ø
32(mm)WM2 Spillvannavledning
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Tekniske data
RustfrittType

Effektdata iht. EN 14 511

2,18 / 3,93kW/-Avgitt varmeeffekt (PH) / COP1

2,03 / 3,24kW/-Avgitt varmeeffekt (PH)/COP2

1,88 / 2,74kW/-Avgitt varmeeffekt (PH)/COP3

3kWNominell varmeeffekt (Pdesignh)

3,70 / 3,08kWSCOP kaldt klima, 35 °C / 55 °C

3,58 / 2,98kWSCOP gjennomsnittsklima, 35 °C / 55 °C

Tilleggsvarmeeffekt

10,3 (5,6)kWMaks. effekt el-patron (fabrikkinnstilling)

Energimerking, gjennomsnittsklima

A+ / A+Produktets effektivitetsklasse romoppvarming, gjennomsnittsklima 35 / 55 °C4

A+ / A+Produktets effektivitetsklasse romoppvarming, gjennomsnittsklima 35 / 55 °C5

L / ADeklarert tappeprofil / effektivitetsklasse varmtvannsberedning6

Elektriske data

400 V 3N ~ 50 HzVMerkespenning

IP 21Kapslingsgrad

Utstyret oppfyller kravene i henhold til IEC 61000-3-12

Gjeldende tilkoblinger oppfyller produktet IEC 61000-3-3 tekniske krav

Kuldemediekrets

R290, propanType kuldemedium

0,44kgPåfyllingsmengde

Varmebærerkrets

0,25 / 2,5MPa/barÅpningstrykk sikkerhetsventil

70 (60)°CMaks. temperatur, turledning (fabrikkinnstilling)

Ventilasjon

28l/sMin. luftstrøm ved avtrekkstemperatur minst 20 °C

31l/sMinste luftstrøm ved avtrekkstemperatur under 20 °C

Lyd

51,5-54,5dB(A)Lydeffektnivå iht. EN 12 102 (LW(A)) 7

47,5-50,5dB(A)Lydtrykknivå i oppstillingsrom (LP(A)) 8

Varmtvannsbereder og varmedel

70literVolum varmedel

170literVolum varmtvannsbereder

1,0 / 10,0MPa/barMaks. trykk i varmtvannsbereder

Kapasitet varmtvannsberedning9

248literTappevolum 40 °C iht. EN 255-3(Vmax)

217literTappevolum 40 °C iht. EN 16 147(Vmax)

Øvrig

2.170mmNødvendig oppstillingshøyde

204kgVekt

066 124Art. nr.

1 A20(12)W35, avtrekksluftstrøm 56 l/s (200 m3/h)
2 A20(12)W45, avtrekksluftstrøm 42 l/s (150 m3/h)
3 A20(12)W55, avtrekksluftstrøm 31 l/s (110 m3/h)
4 Skala for produktets effektivitetsklasse romoppvarming: A++ til G.
5 Skala for systemets effektivitetsklasse romoppvarming A+++ til G. Vist effektivitet for systemet tar hensyn til produktets temperaturregu-

lator.
6 Skala for effektivitetsklasse varmtvann: A til G.
7 Verdien varierer avhengig av valgt viftekurve. Mer utførlige lyddata, inkludert lyd til kanal, finner du på nibe.no.
8 Verdien kan variere med rommets dempeevne. Disse verdiene gjelder ved en demping på 4 dB.
9 A20(12) avtrekksluftstrøm 42 l/s (150 m3/h). Komfortstilling normal
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Ekstrautstyr
Mer informasjon om tilbehør og fullstendig liste over
tilgjengelig tilbehør finner du på nibe.no.

Ekstra shuntgruppe ECS 40/ECS 41

LEK

LEK

LEK

Dette tilbehøret benyttes når
F470 blir installert i hus med to
eller flere varmesystemer som
krever ulike turledningstemperatu-
rer.

Installasjonssett DEH
Det finnes et eget installasjonssett for tilkopling av
andre varmekilder til varmepumpen.

Installasjonssett Solar 41

LEK

Solar 41 gjør at F470 i kombinasjon med
f.eks. NIBE UKVS 230 kan kobles til termisk
solvarme.

Kommunikasjonsmodul SMS 40

L
E
K

I tilfeller der Internett-tilkobling mangler, kan
du ved hjelp av tilbehøret SMS 40 styre
F470 via SMS.

Overskap TOC 30

L
E
K

Overskap som skjuler eventuelle
rør/ventilasjonskanaler.

Romenhet RMU 40

LE
KRomenhet er et tilbehør som gjør at styring

og overvåking av F470 kan gjøres i en annen
del av boligen enn der den er plassert.

Solcellepakke NIBE PV

Solcellepakke på 3 - 24 kW (10 - 80
paneler) som brukes til å produsere
din egen strøm.

Tilbehørskort AXC 20

LEK

Tilbehørskort for varmtvannssirkulasjon,
spjeld for frostbeskyttelse og/eller ekstern
varmebærerpumpe.
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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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