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GEOTERMINIAI ŠILUMOS SIURBLIAI

FUNKCINIAI MODULIAI 

NIBE™ FLM 
IŠTRAUKIAMO ORO MODULIS
Ištraukiamo oro modulis NIBE FLM yra kompleksinis oro ištraukimo 
sprendimas, sukurtas naudojimui su NIBE geoterminiais šilumos siur-
bliais, nepriklausomai nuo jų galingumo. Ištraukiamo oro modulis 
perdirba ištraukiamą orą, gerinadamas patalpų klimatą tuo pačiu 
mažindamas šildymo kaštus. NIBE FLM turi integruotą nuolatinės 
srovės orapūtę, kurios našumą galima keisti pagal norimą vėdinimo 
lygį. Modulis gali būti jungiamas tiesiai prie šilumos siurblio arba ka-
binamas ant sienos.

• Moduliai skirti energijos sugrąžinimui iš ištraukiamo
oro, derinant su geoterminiais lauko kolektoriais

• Su geoterminiais šilumos siurbliais NIBE F1145/
F1155/F1245/F1255/F1345 gali būti jungiama iki 4vnt,
priklausomai nuo galios poreikio

• Kompleksinis sprendimas ištraukiamo oro ir geoterminei sistemai
• Ištraukiamo oro energija kaupiama grunte
• Lauko kolektoriaus ilgis esant poreikiui gali būti mažinamas
• Itin patogus įrengti
• Automatinis atsišildymas
• Nepaprastai žemas triukšmo lygis
• Energiją taupanti nuolatinės srovės orapūtė

NIBE™ HPAC 40/42 
VĖSINIMO MODULIS 
Priedas NIBE HPAC užtikrina Jūsų sistemos įvairiapusiškumą. NIBE 
HPAC 40 suderinamas su NIBE F1145/1155/1245/1255 serija, o NIBE 
HPAC 42 su NIBE F1345. NIBE HPAC buvo sukurtas kaip priemonė 
užtikrinti galimą įvairiapusišką šilumos siurblio panaudojimą- tiek 
šildymui, tiek vėsinimui. Derinant NIBE HPAC su šilumos siurbliu, 
galimas pasyvus arba aktyvus vėsinimo būdas. Jis vėsina net tada, kai 
ruošiamas karštas vanduo. 

NIBE HPAC lengvai valdomas iš šilumos siurblio valdiklio, kuriame 
duomenų peržiūra ar nustatymų keitimas atliekamas paprasčiausiu 
mygtuko paspaudimu. Šio priedo nesenstanti konstrukcija reiškia, 
kad jis yra derinamas ir su kita šilumos siurblio įranga.

•  Elegantiškas nesenstantis dizainas
•  Galimybių pasirinkimas geriausiam patalpų klimato

užtikrinimui
•  Pasyvus vėsinimas
•  Aktyvus vėsinimas vykdomas ir ruošiant karštą vandenį
•  Palankus montuotojui su automatiniu susijungimu su šilumos siurbliu
•  Nustatymai rodomi šilumos siurblio ekrane
•  NIBE HPAC 40 derinamas su NIBE F1145/1155/F1245/1255 serijos

šilumos siurbliais
•  NIBE HPAC 42 derinamas su NIBE F1345 serijos šilumos siurbliais iki

40 kW




