
Přednosti NIBE™ VVM 310
NoVINka

NIBE VVM 310 je kompletní vnitřní systémová jednotka „vše v 

jednom” pro vytápění a přípravu teplé vody. 

NIBE VVM 310 je vhodná jak pro rekonstrukci  stávajících 

systémů vytápění tak pro instalaci do nových objektů.

NIBE VVM 310 je možné využít i pro ohřev bazénu a napojit na 

stávající kotel. 

Tepelná čerpadla NIBE typu vzduch/voda ve spojení s NIBE VVM 

310 tvoří kompletní systém pro vytápění a ohřev teplé vody. 

Nová generace řídicího systému NIBE s barevným displejem a 

několika novými funkcemi. 

Jednoduché připojení a ovládání externího zdroje tepla (kotel 

na dřevo, olej, plyn). 

Kaskádové spínání doplňkového elektrokotle. 

Zabudovaná vyrovnávací nádrž topného systému. 

Výměník na ohřev teplé vody vyroben z nerezové oceli.

Směšovací ventil s ekvitermní regulací, která reguluje systém dle 

venkovní teploty. 

Vestavěné oběhové čerpadlo energetické třídy A s řízenými 

otáčkami. 

Sledování zátěže jednotlivých fází je součástí standardního 

vybavení. 

Kompatibilní s NIBE Uplink. 

NIBE VVM 310
NIBE VVM 310 je flexibilní vnitřní systémová jednotka, která 
společně s tepelnými čerpadly NIBE systému vzduch/voda 
vytváří kompletní systém pro vytápění a ohřev teplé vody.

NIBE VVM 310 lze kombinovat s různými tepelnými čerpa-
dly NIBE, například NIBE F2026, F2030 a F2040.

Doplňkovou energii je možné dodávat také ze stávajícího 
kotle na místo používání vestavěného elektrokotle.

Systémová jednotka NIBE™ VVM 310
pro kombinaci s tepelnými čerpadly  
NIBE systému vzduch/voda
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Technická data 
NIBE™ VVM 310

NBD CZ VVM 310 M11488 1321-1

Schéma zapojení

Typ: NIBE VVM 310

Výška 1800 mm

Požadovaná výška stropu 1910 mm

Šířka 600 mm

Hloubka 615 mm

Hmotnost 140 kg

objem 270 litrů

Energeticky úsporné oběhové čerpadlo okruhu TČ ano

Energeticky úsporné oběhové čerpadlo topného okruhu ano

Vyrovnávací nádoba pro okruh topení ano

Solární výměník ne

Vestavěný elektrokotel 12 kW

Napětí 3x 400 V

Systém VVM 310 - F2030 VVM 310 - F2040

Max. teplota topného systému 65 °C 55 °C

Maxima teplé užitkové vody 15 l/min, 240 l, 40 °C 12 l/min, 220 l, 40 °C

Max. připojitelná další energie (kotel na plyn, LTo, elektřinu) 25 kW 25 kW

Maximální množství tepla s elektrokotlem 24 kW 24 kW


