UUS NIBE ÕHK-VESISOOJUSPUMP S2125 SÄÄSTAB
NUTIKALT IGA ILMAGA
Ootamatult suured küttearved on pannud inimesed muretsema ning üha rohkem otsitakse
säästlikumaid küttelahendusi, mis tooks kulud alla ning tagaks samas püsivalt optimaalse
toatemperatuuri ja sooja tarbevee. Kõike seda silmas pidades on Põhjamaade tuntuim soojuspumpade
tootja NIBE valmistanud uue õhk-vesisoojuspumba NIBE S2125, mis toob välisõhus peituva soojuse
tuppa radiaatoritesse efektiivsemalt, kui kunagi varem.

ARUKAS JUHTÄPP
Intelligentne juhtäpp myUplink võimaldab Teil pidevalt jälgida ja seadistada soojuspumba tööd, veendumaks et seade
töötab soovitud režiimis. myUplink abil on võimalik ühendada soojuspumbaga ka kodu teised nutiseadmed, mis teeb
kodukliima juhtimise veelgi mugavamaks. Näiteks suudavad
koju paigutatud andurid teavitada soojuspumpa, et kedagi
pole parajasti kodus, tänu millele alandab süsteem küttevee
temperatuuri ning lülitab ventilatsiooni säästlikumale režiimile. Kui aga GPS signaal teatab, et keegi elanikest on koju
saabumas, tõstetakse temperatuur jälle endisele tasemele.
Mõistagi vähendavad seesugused nutikad lahendused olulisel
määral majapidamise küttearvet.

NIBE S2125/VVM PÕHIOMADUSED

NUTIKALT EFEKTIIVNE
KA KÜLMAL TALVEL
Inverterkompressoriga nutikas NIBE S2125
suudab toota ka –25 °C välistemperatuuri
korral +65 °C küttevett nii radiaatorite või
põrandakütte kui ka tarbevee tarvis. Soojema
ilma puhul võib küttevee temperatuur olla kuni
+75 °C. See annab olulist energiasäästu iga
ilmaga, sh ka külmal talvel.

AASTARINGNE
MUGAVUS
Ühendades uudse soojuspumba välismooduli
S2125 NIBE aruka S-seeria kõik-ühes sisemooduliga, luuakse Teie koju äärmiselt efektiivne
küttelahendus, mis mugandub automaatselt
Teie majapidamise vajadustele. Tänu sellele
on igal ajahetkel Teie kodu radiaatorites või
põrandakütte torustikus optimaalse temperatuuriga küttevesi ning veeboileris parajalt soe tarbevesi. Paindliku kohandatava
küttesüsteemi loomiseks saab kasutada juhtmoodulit NIBE SMO. Kuumal suvel pakub süsteem ka vajalikku jahutust.

KÜTAB KÕIGE ODAVAMAL AJAL JA JÄLGIB
ILMATEADET
Nutirakenduse Smart Price Adaption kaudu saab NIBE soojuspump infot järgneva 24
tunni elektribörsi hindadest, tänu millele töötab soojuspump rohkem neil perioodidel,
kui elektrihind on kõige madalam. NIBE S-seeria soojuspumbad on ühendatud ka ilmateatega, mis annab seadmele märku lähenevast ilmamuutusest ja muudab vastavalt ka
kütterežiimi. Kõik see annab suurt säästu küttekuludelt ja tagab mugava sisekliima.

INTEGREERITUD WI-FI
NIBE S-seeria sisemoodul on püsivalt ühendatud Wi-Fi või kaablivõrku, mille kaudu on
soojuspumpa hõlbus juhtida kas puutetundliku ekraaniga ruumimooduli või nutiseadme
kaudu. Püsiv Wi-Fi või kaabelühendus tagab ka kõikide tarkvarauuenduste automaatse
allalaadimise ilma et te peaksite selle üle muretsema.

UUS NIBE SOOJUSPUMP TOOB
SOODSA ÕHUSOOJUSE TUPPA
SENISEST VEELGI EFEKTIIVSEMALT!

VÕIMALIK ÜHENDADA
PÄIKESEPANEELIDEGA
NIBE S-seeria soojuspumpa on võimalik ühendada päikesepaneelidega, mis võimaldab kütmisel kasutada lisaks ka tasuta
päikeseenergiat.

EBATAVALISELT VAIKNE
NIBE S2125 töötab erakordselt vaikselt, sest soojuspumba erilise konstruktsiooniga ventilaatori müratase on minimaalne
isegi täiskoormusel.

•

Erakordselt kõrge efektiivsus – SCOP 5,0
(NIBE S2125-8, -12)

•

Energiaklass A+++, komplektimärgis 35/55 °C

•

Kütmine garanteeritud välistemperatuurini –25 °C

•

Kütteveetemperatuur kuni +75 °C

•

Inverterkompressor – sujuv küttevõimsuse
reguleerimine

•

Smart Price Adaption – nutikas juhtimine lähtuvalt
elektribörsi hinnast

•

Weather Adaption – töö kohandamine vastavalt
ilmateatele

•

myUplink – seire ja juhtimine interneti kaudu

•

Eestikeelsete kasutusjuhistega värviekraan

•

Eelseadistatud kütterežiimid (mugav sisekliima,
soe vesi, ventilatsioon ja puhkuseprogramm)

•

Integreeritud veeboiler

•

Võimalik juhtida kuni kaheksat kütteahelat
(põranda-, radiaator-, õhkküte jt)

•

Madal müratase

•

Lai lisatarvikute valik
(päikesepaneelid, basseiniküte, jahutamine jt)

•

Jahutusfunktsioon

KIIRE PAIGALDUS JA
TASUTA KONSULTATSIOON
Kliimaseade OÜ on NIBE soojuspumpade volitatud
maaletooja ja hulgimüüja. Firmal on lai edasimüüjate ja
paigaldajate võrgustik, kes saavad meil igakülgset abi
ja tuge. NIBE soojuspumbal põhineva küttesüsteemi
projekteerimisel kasutatakse spetsiaalset NIBE energia
säästmise ja dimensioneerimise tarkvara. Majale valitakse
vajalikud seadmed, arvutatakse aastane kokkuhoid võrreldes muu kütteliigiga ning aastane ekspluatatsioonikulu
ja tasuvusaeg.

www.kliimaseade.ee

www.nibe.ee

24

