
NIBE ERS S40-350 er et ventilasjonsaggregat som  
kombinert med NIBE S-serie væske-vann varmepumpe 
eller NIBE luft-vann varmepumpe med S-serie VVM/SMO 
gir et komplett varme- og ventilasjonssystem. 

NIBE ERS S40-350 styres via varmepumpen. Ventilasjonsaggregatet 

har virkningsgrad på opptil 85% og lavt energiforbruk. NIBE S40-350 

leveres med roterende varmeveksler, integrert fuktighetsgiver samt 

tilleggsvarmer. Ventilasjonsaggregatet kan plasseres i kalde rom. 

Løsningen passer til bygg med areal opptil 250 m2. NIBE S-serien blir  

en naturlig del av ditt smarte hjem. Smart-teknologien justerer inne- 

klimaet automatisk og gir deg full kontroll over systemet via smart- 

telefon eller nettbrett. 

Høy komfort og lavt energiforbruk – samtidig som du gjør naturen en 

tjeneste. 

• Ventilasjonsaggregat med høy virkningsgrad og lavt energiforbruk

• For bygg med balansert ventilasjon 

• Brukervennlig styresystem med integrert kommunikasjon og energi- 

besparende Smart-teknologi kombinert med NIBE varmepumpe

Ventilasjonsaggregat
NIBE ERS S40-350



ABK-Qviller AS 
nibe.no

Spesifikasjoner

I hele 70 år har NIBE produsert energi- 

effektive og bærekraftige løsninger.  

Vi verdsetter vår nordiske arv gjennom  

å fortsette å ta vare på naturens kraft.  

Ved å kombinere fornybar energi med  

ny, smart teknologi kan vi tilby  

effektive løsninger, for sammen skape  

en mer bærekraftig fremtid.

Bærekraftige 
energiløsninger 
siden 1952 

NIBE ERS S40-350

Energiklasse romoppvarming 1) A

Driftsspenning 1 ~ 230 V  50 Hz

Sikring A 10

Vifteeffekt W 85 x 2

Kapslingsgrad IPX1B

Filtertype - fraluftfilter Grovt 65 % 

Filtertype - tilluftfilter ePM1 55%

Lydeffektnivå (LW(A)) 2) dB(A) 41

Ventilasjonstilkobling mm Ø 160

Lengde på tilførselskabel m 2,4

Lengde på styringskabel m 2,4

Høyde / bredde / dybde mm 600 / 600 / 620

Vekt kg 45 

Art.nr. 523681

1)  Skala for energiklasse produkt ved romoppvarming går fra A++ til G. 
2)  270 m3/h (75 l/s) vid 50 Pa.
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