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SISTEM TOPLOTNIH RPALK ZRAK / ZRAK NIBE™ ARIA
Edinstvena priložnost za gospodinjstva z neposrednim električnim ogrevanjem in hlajenjem

Prednosti NIBE™ ARIA
Do 60% nižji stroški ogrevanja

Sodoben sistem

Delovanje ogrevanja zagotovljeno
pri zunanji temperaturi -20 °C

NIBE ARIA je sodoben sistem učinkovitih toplotnih črpalk,
ki zagotavljajo prihranke energije in zmanjšujejo emisije
ogljikovega dioksida. Vgrajeni nadzorni sistem v vhodnem
modulu omogoča varen in ekonomičen nadzor klime.

Kondenzacijski kabel (dodatna oprema)
Notranja temperatura nastavljiva navzdol do +10 °C
Postopek prilagodljivega odmrzovanja
Napredno aktivno čiščenje zraka
Možnost kombiniranja z vodnim
ogrevalnim sistemom

A++
Razred energijske
učinkovitosti nalepka
za NIBE ARIA,
hlajenje + 35 ° C

NIBE ARIA I 2

Povezljivost notranjih enot
Sistem toplotnih črpalk zrak / zrak omogoča povezljivost
ene zunanje enote z večimi (do 3) notranjimi enotami. To
predstavlja znaten prihranek pri montaži in prostoru.

NIBE™ ARIA
Tehnični podatki

NIBE ARIA notranja enota
Tip

AG-WL10-4

AG-WL10-7

m3/h

450-500-590-700

615-665-760-830

Razvlaževanje

l/h

1.3

2.3

Nastavitve ventilatorja

N°

Auto + 3 hitrosti

Auto + 3 hitrosti

dB(A)

22/26/30/37

28/30/37/45

230V 50Hz

230V 50Hz

Nano tehnologija

Nano tehnologija

kg

18

18

mm

600x750x220

600x750x220

-

AG-AA10-30
AG-AA10-40

AG-AA10-30
AG-AA10-40

AG-AA10-30

AG-AA10-40

Hlajenje SEER / energijski razred

6.1 / A++

6.1/ A++

Gretje SCOP / energijski razred

3.8 / A

4.0 / A+

Pretok zraka

Zvočna moč
Napetost / Frekvenca
Filter
Teža
Dimenzije (V x Š x G)
Povezljivost z zunanjo enoto

NIBE ARIA zunanja enota
Tip

Grelna moč

kW

0.9 - 3.9

0.9 - 4.9

Hladilna moč

kW

1.4 - 3.7

1.0 - 4.1

Delovno območje gretja

°C

-20 – +43

-20 – +43

Odtajevanje

Reverzibilen

Reverzibilen

Napetost / frekvenca

230V 50Hz

230V 50Hz

Tip hladilnega plina

R410A

R410A

kg

0.81

1.1

dB(A)

40

44

mm

700x265x540

895x345x630

kg

35

56.4

-

AG-WL10-4
AG-WL10-7

AG-WL10-4
AG-WL10-7

Polnitev hladilnega plina
Nivo znvočnega tlak (max)
Višina/širina/globina
Teža enote
Povezljivost z notranjo enoto
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Toplotne črpalke že več kot 30 let
Naše bogastvo izkušenj in močan poudarek na razvoju se odražajo ne samo v sodobnih, energetsko učinkovitih
toplotnih črpalkah, temveč tudi v naši široki paleti izdelkov. Naši izdelki so zasnovani in razviti posebej za vas in
vaš dom. Ne glede na vrsto nepremičnine, v kateri živite, in ne glede na vaše potrebe po energiji, zagotavljamo
popolno raven udobja za vaš dom.

Energija narave
S toplotno črpalko NIBE lahko hladite, ogrevate, prezračujete in dovajate toplo vodo v vaš dom. Z izkoriščanjem
naravne obnovljive energije lahko zmanjšate svoje račune za ogrevanje in vpliv na okolje.

Vaše udobje je naš zagon
Narava je lahko topla in tolažljiva, lahko pa je tudi močna in odločna. Je naš največji vir energije in od nje smo
odvisni, da omogočimo življenje vsem okoli nas. Okolje v katerem živimo, nas je s svojo spremenljivo oblikovalo
in naučili smo se mu prilagoditi.
Ne glede na to, ali gre za hladen zimski dan ali toplo poletno popoldne, je treba temperaturo v vašem domu
prilagoditi tako, da bo vaše počutje v vsakem trenutku ne glede na vreme. Svojo nordijsko dediščino cenimo
tako, da pridelujemo obnovljivo energijo narave, z njeno združitvijo z novo pametno tehnologijo pa lahko
ponudimo učinkovite rešitve, ki koristijo tako ljudem kot okolju.
Naša široka paleta izdelkov hladi, segreva, prezračuje in vročo vodo daje vašemu domu z minimalnim vplivom
na okolje, zato lahko skupaj ustvarimo bolj trajnostno prihodnost.

Prodaja iz zalog:
TIKI HVAC d.o.o.
Partizanska cesta 12
3320 Velenje
NIBE si pridržuje pravico do spremembe v programu.
Za morebitne napake v letaku se opravičujemo.
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Box 14, SE-285 21 Markaryd
www.nibe.eu

