
kW SCOP

Tepelné čerpadlo systému vzduch-voda zajišťuje 
větrání, vytápění a ohřev vody v jedné vnitřní jednotce, 
instalované v interiéru. Zařízení odsává teplý, 
znehodnocený vzduch z místností a využívá opakovaně 
jeho energii. Jednotka je součástí řady NIBE „S“, kterou 
lze připojit k chytré domácnosti nebo k chytrému 
příslušenství. Nabízí efektivní a udržitelné řešení 
zejména pro novostavby a nízkoenergetické domy.

Kompaktní vnitřní jednotka bez nutnosti instalace vnější jednotky  
nebo zemního vrtu.

Velmi široký rozsah teplot ohřevu vody.

Možnost připojení k chytré domácnosti: součást řady NIBE „S”.

Ovládání pomocí aplikace myUplink.

Vestavěný zásobník vody 180 l.

Jednotka S735 je netišší ve své třídě produktů NIBE.

Ventilační tepelné čerpadlo
NIBE S735

• Rozsah výkonu: 1,1–6,4 kW

• Velmi tichý provoz: 36–49 dB(A)

• Výstupní teplota pro vytápění až 80 °C

• SCOP: až 4,5*

* Průměrné podnebí 35/55 °C
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Třída energetické účinnosti 
systému při vytápění místností, 
35 °C.

Třída energetické účinnosti 
systému při vytápění místností, 
55 °C.

Energetická třída účinnosti ohřevu vody a udávaný profil odběru 
pro ohřev vody s NIBE S735

XL

NIBE Energy Systems CZ
DZ Dražice-strojírna s.r.o.

Dražice 69

294 71 Benátky nad Jizerou

www.nibe.cz, www.nibe.sk

8
/2

0
2

2

Technické údaje NIBE S735
NIBE S735

Energetická třída účinnosti výrobku při vytápění místností, 35/55 °C A+++/A++

Energetická třída, ohřev vody/vytáčecí profil A+/XL

Jmenovitý topný výkon (Pdesignh), průměrné podnebí 35/55 °C kW 6

SCOP průměrné podnebí 35/55 °C 4,5/3,67

Elektrokotel kW 9

Objem zásobníku teplé vody l 180

 Jmenovitá hladina akustického výkonu dle EN12102 (LW(A)) 
1) dB(A) 40–53

 Jmenovitá hladina akustického tlaku v místnosti (LP(A)) 
2) dB(A) 36–49

Chladivo R290

Výška/šířka/hloubka mm 2025/600/620

Požadovaná výška stropu mm 2170

Hmotnost výrobku kg 213

1)   Hodnota se mění podle charakteristiky zvoleného výkonu ventilátoru.  
Podrobnější údaje o zvuku včetně přenosu do kanálů najdete na stránkách nibe.cz.

2)  Hodnota se může lišit podle tlumicí schopnosti místnosti. Tyto hodnoty se vztahují na tlumení 4 dB.

Aplikace MyUplink umožňuje ovládat tepelné 
čerpadlo řady „S“ pomocí chytrého telefonu nebo 
tabletu. Když jste připojení, získáváte aktuální údaje 
z tepelného čerpadla a můžete na dálku upravit 
nastavení a sledovat své zařízení. Chytré, snadné 
ovládání tepelného čerpadla NIBE bez ohledu na to, 
kde se fyzicky nacházíte.


