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1 Důležité informace
Bezpečnostní
informace

Symboly
UPOZORNĚNÍ!
Tento symbol označuje nebezpečí pro osobu
nebo stroj.

Tato příručka popisuje instalační a servisní postupy,
které musí provádět odborníci.
Tato příručka musí zůstat u zákazníka.

POZOR!

Tento spotřebič mohou používat děti starší
8 let a osoby s omezenými fyzickými,
smyslovými nebo mentálními schopnostmi
nebo s nedostatečnými zkušenostmi a
znalostmi za předpokladu, že mají zajištěn
dohled nebo byly poučeny o bezpečném
používání spotřebiče a chápou související
rizika. Děti si nesmějí hrát se spotřebičem.
Bez dozoru nesmějí provádět čištění ani
uživatelskou údržbu.
Toto je originální příručka. Nesmí být překládána bez schválení společností NIBE.
Výrobce si vyhrazuje právo k technickým
změnám a ke změnám vzhledu.
©NIBE 2021.
Elektrická instalace a zapojování se musí
provádět v souladu s vnitrostátními předpisy.
F2300 musí být připojen přes odpojovač.
Průřez kabelu musí být dimenzován na základě jmenovitého proudu použitého jističe.

Tento symbol označuje důležité informace o
tom, co byste měli brát v úvahu při instalaci
nebo údržbě systému.

TIP
Tento symbol označuje tipy, které vám usnadní
používání výrobku.

Značení
CE

Symbol CE je povinný pro většinu výrobků
prodávaných v EU bez ohledu na to, kde se
vyrábějí.

IP24

Klasifikace krytí elektrotechnického zařízení.

!

Nebezpečí pro osobu nebo stroj.
Přečtěte si uživatelskou příručku.
Přečtěte si instalační příručku.

Pokud se poškodí napájecí kabel, může ho
vyměnit pouze společnost NIBE, její servisní
zastoupení nebo jiná autorizovaná osoba, aby
se předešlo riziku úrazu a poškození.
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NIBE F2300

Sériové číslo najdete v levé horní části na zadní straně
a v dolní části na boční straně.

Sériové číslo

Kompatibilní vnitřní
jednotky a řídicí
jednotky
• SMO S40
520

Sériové číslo

• SMO 40

560
50

POZOR!

280
40-60

30

205

475

1325

• VVM 500

50

530

175

645

Sériové číslo produktu (14 číslic) budete potřebovat pro servis a technickou podporu.

175

55

Likvidace

Ø 40

Likvidaci obalu svěřte instalačnímu technikovi,
který instaloval výrobek, nebo speciálním sběrnám.
Nevyhazujte použité výrobky do běžného domovního odpadu. Musí se likvidovat ve speciálních
sběrnách nebo u prodejte, který podporuje tento typ
služby.
Nesprávná likvidace výrobku ze strany uživatele má za
následek správní sankce podle platných zákonů.

Zařízení obsahuje fluorovaný skleníkový plyn R407C s
hodnotou GWP (potenciálu globálního oteplování) 1774.
Nevypouštějte R407C do atmosféry.

600 mm

Minimalt
fritt utrymme

Fritt utrymme framför

NIBE F2300

Fritt utrymme bakom

400 mm
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3000 mm

Tato jednotka obsahuje fluorovaný skleníkový plyn, na
který se vztahuje Kjótský protokol.

400 mm

Informace o životním
prostředí

Min. avstånd
vid användning
av flera F2300

5

Prohlídka instalace
Platné předpisy vyžadují prohlídku topného systému před uvedením do provozu. Tuto prohlídku musí provést
osoba s náležitou kvalifikací. Vyplňte stranu s datem instalace v uživatelské příručce.

✔

Popis

Poznámky

Podpis

Datum

Topné médium (viz oddíl „Připojení“)
Naplnění systému
Odvzdušnění systému
Filtr nečistot
Uzavírací a vypouštěcí ventil
Nastavený plnicí průtok
Elektroinstalace (viz oddíl „Elektrické zapojení“)
Jištění, objekt
Jistič
Proudový chránič
Typ/účinek topného kabelu
Velikost pojistky, topný kabel (F3)
Připojený komunikační kabel
F2300 adresován (pouze při kaskádovém zapojení)
Připojení
Síťové napětí
Fázové napětí
Různé
Trubka na odvod kondenzátu
Izolace trubky na odvod kondenzátu,
tloušťka (pokud se nepoužívá KVR 10)

UPOZORNĚNÍ!
Před spuštěním zařízení zkontrolujte přípojky, síťové napětí a fázové napětí, aby se předešlo poškození
elektroniky tepelného čerpadla.

6
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NIBE F2300

2 Dodání a manipulace
Přeprava a skladování
F2300 se musí přepravovat a skladovat svisle.

UPOZORNĚNÍ!
Ujistěte se, že tepelné čerpadlo se během
přepravy nemůže převrátit.

min. 300 mm

LEK

Montáž

LEK

LEK

Neumisťujte F2300 přímo na trávník ani jiný nepevný
povrch.

• Umístěte F2300 ven na pevnou vodorovnou základu,
která unese jeho hmotnost, pokud možno na betonové
základy. Pokud se používají betonové desky, musí ležet
na asfaltu nebo štěrkovém podkladu.
• Betonové základy nebo desky musí být položené tak,
aby byl spodní okraj výparníku ve výšce průměrné
sněhové pokrývky v dané oblasti, avšak minimálně
300 mm nad zemí.
• F2300 se nesmí umisťovat ke zdem citlivým na hluk,
například vedle ložnice.
• Také se ujistěte, že umístění nebude rušit sousedy.
• F2300 se nesmí umisťovat tak, aby mohlo dojít k recirkulaci venkovního vzduchu. Mohlo by dojít ke snížení
výkonu a zhoršení účinnosti.
• Výparník by měl být chráněn před přímým větrem,
který má nepříznivý vliv na odmrazování. Umístěte
F2300 tak, aby byl výparník chráněn před větrem.

Hrozí-li riziko padajícího sněhu ze střechy, musí se postavit ochranná střecha nebo přístřešek na ochranu tepelného čerpadla, potrubí a kabeláže.

• Může vznikat velké množství kondenzační vody a
sněhové vody z rozmrazování. Kondenzační voda se
musí odvádět do výpusti apod. (viz str. 8).
• Během instalace je třeba dávat pozor, aby se tepelné
čerpadlo nepoškrábalo.

NIBE F2300
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ZVEDÁNÍ Z ULICE NA MÍSTO INSTALACE

ŽLAB NA ODVOD KONDENZÁTU

Pokud to základy dovolí, nejjednodušší je přemístit F2300
paletovým vozíkem na místo instalace.

Žlab na kondenzovanou vodu se používá ke sbírání a
odvádění kondenzované vody z tepelného čerpadla.

UPOZORNĚNÍ!

UPOZORNĚNÍ!

Těžiště je vychýlené na jednu stranu (viz potisk
na obalu).

Pro správnou funkčnost tepelného čerpadla je
důležité, aby byla kondenzovaná voda odváděna
pryč a aby odvod neústil na místě, kde by
mohla voda poškodit dům.

UPOZORNĚNÍ!
Potrubí s topným kabelem pro žlab na odvod
kondenzátu není součástí dodávky.

UPOZORNĚNÍ!
K zajištění této funkce je třeba použít příslušenství KVR 10.
LEK

Je-li nutné přepravovat F2300 po měkké půdě, například
po trávníku, doporučujeme použít jeřáb, který ho dokáže
zvednout na místo instalace. Při zvedání F2300 jeřábem
musí být obal nedotčený a hmotnost břemena rovnoměrně rozložena na trámu, jak je znázorněno výše.
Nelze-li použít jeřáb, F2300 lze přepravovat na rozšířeném vozíku na pytle. F2300 se musí nakládat na straně
s označením „těžká strana“ a ke zvednutí F2300 jsou
nutné dvě osoby.

ZVEDÁNÍ Z PALETY DO KONEČNÉ POLOHY
Před zvedáním odstraňte obalový materiál a popruh na
připevnění k paletě.
Umístěte zvedací popruhy kolem všech noh stroje.
Zvedání z palety na základnu musí provádět čtyři osoby,
na každý popruh jedna.
Je nepřípustné zvedat za cokoliv jiného než za nohy.

VYŘAZOVÁNÍ
Při vyřazování se výrobek odstraňuje v opačném pořadí.
Místo palety ho zvedejte za spodní panel!

UPOZORNĚNÍ!
Elektrická instalace a zapojování kabelů se
musí provádět pod dozorem kvalifikovaného
elektrikáře.

POZOR!
Není-li použita žádná z doporučených alternativ,
musí se zajistit vhodný odvod kondenzátu.
• Kondenzační voda (až 100 l/den), která se hromadí ve
žlabu, se musí odvádět trubkou do vhodné výpusti;
doporučuje se co nejkratší cesta ven.
• Úsek potrubí, který by mohl zamrzat, se musí ohřívat
topným kabelem, aby se předešlo zamrznutí.
• Veďte potrubí dolů od F2300.
• Výstup trubky na odvod kondenzátu musí být v takové
hloubce, která nezamrzá, případně uvnitř budovy (za
předpokladu dodržení místních nařízení a předpisů).
• V instalacích, v nichž by mohlo dojít k cirkulaci vzduchu
v potrubí na odvod kondenzátu, použijte odlučovač
vody.
• Izolace se musí těsně dotýkat dna žlabu na odvod
kondenzátu.

8
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NIBE F2300

Doporučené alternativy

Odtok z okapu

Vsakovací jímka

Frostfritt
djup
Nezámrzná

LEK

hloubka
Sifon

LEK

Je-li v domě sklep, vsakovací jímka se musí umístit tak,
aby kondenzovaná voda neovlivňovala dům. Jinak lze
vsakovací jímku umístit přímo pod tepelné čerpadlo.
Výstup trubky na odvod kondenzátu musí být v nezámrzné hloubce.

Nezámrzná
Frostfritt
djup
hloubka

Výstup trubky na odvod kondenzátu musí být v nezámrzné hloubce.
Veďte potrubí dolů od F2300.
Potrubí na odvod kondenzátu musí mít sifon, aby se zabránilo cirkulaci vzduchu v potrubí.

Vnitřní výpust

Spoj
Sifon

Kondenzovaná voda se odvádí do vnitřní výpusti (podléhající místním nařízením a předpisům).
Veďte potrubí dolů od F2300.
Potrubí na odvod kondenzátu musí mít sifon, aby se zabránilo cirkulaci vzduchu v potrubí.

NIBE F2300
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6

62

INSTALAČNÍ PROSTOR

1455

400 mm

Vzdálenost mezi F2300 a domem musí být alespoň 400
mm. Nad F2300 musí být alespoň jeden metr volného
prostoru.

Fritt utrymme bakom

Volné místo vzadu

400 mm

600mm

600 mm

Minimální
Minimalt volné místo

Minimaltmísto
Minimální volné

Fritt utrymme framför

3000 mm

fritt utrymme

Min. avstånd vzdálenost během používání
Minimální
vid användning
několika
F2300
av flera F2300

fritt utrymme

Volné místo vpředu

Dodané součásti

LEK

2 pružné hadice (R32) se 4
těsněními
Filtr nečistot R32

10
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NIBE F2300

LEK

Odstranění bočního krytu

NIBE F2300
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3 Konstrukce tepelného
čerpadla
Všeobecné informace
QN1

EB13

BP2
EP2

GQ1

BT17
GQ10
XL21

EB11

QN31
AA101
XL40

QN30

LEK

QN34
BT15
HS1

WM5

12

BP10

RM1
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BT14

BP1

QN2

XL20

EB10

NIBE F2300

UB1

EP1

BT28

PF1
PF3

AA100
BT12
XL1
BT3

LEK

XL2

PF3
BT16

NIBE F2300

XL40
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Připojení
XL1
XL2
XL20
XL21
XL40

Přípojka, výstup topného média z F2300
Přípojka, vstup topného média do F2300,
Připojení, chladivo vysoký tlak
Připojení, chladivo nízký tlak
Přípojka, výpust odkapní mísy

Čidla atd.
BP1
BP2
BP10
BT3
BT12
BT14
BT15
BT16
BT17
BT28

Vysokotlaký presostat
Nízkotlaký presostat
Vysokotlaký presostat
Teplotní čidlo, vratná
Teplotní čidlo, přívodní potrubí kondenzátoru
Teplotní čidlo, výtlak kompresoru
Teplotní čidlo, za kondenzátorem
Teplotní čidlo, výparník
Teplotní čidlo, sání kompresoru
Teplotní čidlo, venkovní

Elektrické součásti
AA100
AA101
EB10
EB11
EB13
GQ1

Spojovací deska, čidlo
Spojovací deska
Ohřev oleje kompresoru
Ohřívač žlabu na odvod kondenzátu
Ohřívač obruče ventilátoru
Ventilátor

Součásti chlazení
EP1
EP2
GQ10
HS1
QN1
QN2
QN30
QN31
QN34
RM1

Výparník
Kondenzátor
Kompresor
Filtr dehydrátor
Expanzní ventil
Čtyřcestný ventil
Elektromagnetický ventil, vstřikování kapaliny
Elektromagnetický ventil, dochlazování
Expanzní ventil, dochlazování
Zpětný ventil

Různé
PF1
PF3
UB1
WM5

Typový štítek
Sériové číslo
Kabelová průchodka, vstupní napájení
Žlab na odvod kondenzátu

Umístění součástí je označeno podle normy IEC 813461 a 81346-2.

14
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NIBE F2300

Elektroinstalační skříně
FB1

AA21-S4

AA21

AA21-SF3

X2

X1

Elektrické součásti
AA6
AA10
AA21

Reléová deska s napájecím zdrojem
Relé měkkého startu
Řídicí deska s displejem
S1
Tlačítko Plus
S2
Tlačítko Mínus
S3
Tlačítko Enter
S4
Resetovací tlačítko
SF 3
Kontrast displeje

BA1
F3
FB1
FC2
QA51
QA52
QA53
X1
X2
X3
X4
X5
X6

Monitor sledu fází (trojfázový)
Pojistka pro vnější topný kabel (250 mA)
Automatická ochrana (10 A/30 mA)
Jistič motoru
Stykač, hlavní stykač, ventilátor
Stykač, nízká rychlost ventilátoru
Stykač, vysoká rychlost ventilátoru
Svorkovnice, vstupní napájení
Svorkovnice, externí napájení
Svorkovnice, plnicí čerpadlo, externí ohřívač
Svorkovnice, běžný alarm
Svorkovnice, termostat, blokování kompresoru
Svorkovnice

AA21-S1
AA21-S2

QA51

AA21-S3

QA53

X5
QA52
X4
QA53

AA6

X3

F3

AA10
FC2

LEK

X6

BA1

NIBE F2300

Umístění součástí je označeno podle normy IEC 813461 a 81346-2.
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4 Připojení
Všeobecné informace
Instalace potrubí se musí provést v souladu s platnými
normami a směrnicemi.
F2300 může pracovat pouze s maximální teplotou vratného potrubí až 55 °C a teplotou na výstupu tepelného
čerpadla až 65 °C.
F2300 není vybaven externími uzavíracími ventily na
straně vody; tyto ventily musí být nainstalovány, aby se
v budoucnu usnadnil servis. Teplota vratné vody je
omezována čidlem vratného potrubí.

PLNICÍ ČERPADLO
Teplota je regulována termostatem (VT 10), plnicí čerpadlo je řízeno přímo ze svorkovnice F2300 (X3). Pokud
hrozí nebezpečí zamrznutí, plnicí čerpadlo bude aktivováno řídicím systémem tepelného čerpadla. Jinak se tepelné čerpadlo připojuje k vloženému okruhu tvořeného
tepelným výměníkem, čerpadlem a vodou s nemrznoucí
směsí. (Neplatí v případě připojení k vnitřnímu modulu
NIBE.)

UPOZORNĚNÍ!
Pokud je plnicí čerpadlo ovládáno externě,
musí být funkční, i když neběží F2300, aby se
zabránilo škodám v důsledku mrazu.

OBJEM VODY
Při zapojování s F2300 se doporučuje minimální dostupný
objem systému alespoň 20 litrů na kW výkonu tepelného
čerpadla.

UPOZORNĚNÍ!
Před připojením tepelného čerpadla se musí
vypláchnout potrubí, aby nedošlo k poškození
součástí nečistotami.

Potrubní spojka, okruh
topného média
• Tepelné čerpadlo se musí odvzdušňovat skrz horní
přípojku (XL1) pomocí odvzdušňovací vsuvky na přiložené pružné hadici.

Pokles tlaku, strana
topného média
F2300 -20
F2300 -20
Pokles tlaku
Tryckfall
kPa
40
35
30
25
20 kW

20
15
10
5

• Nainstalujte dodaný filtr nečistot před přívod, tj. před
spodní přípojku (XL2) na F2300.

0

0

Průtok
Flöde
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 l/s

• Veškeré venkovní potrubí musí být tepelně izolováno
potrubní izolací o síle alespoň 19 mm.
• Nainstalujte uzavírací a vypouštěcí ventily, aby bylo
možné vypustit F2300 v případě delších výpadků napájení.
• Dodané pružné hadice slouží jako tlumiče vibrací.
Pružné hadice jsou nainstalované s ohyby, které tlumí
vibrace.

16
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NIBE F2300

Tepelná izolace

LEK

LEK

XL1

XL2

Alternativní zapojení
F2300 lze instalovat několika různými způsoby, například
s vestavěným nebo externím řízením. Ve všech možnostech zapojení se musí nainstalovat potřebná bezpečnostní zařízení v souladu s platnými předpisy.
Další možnosti zapojení najdete na stránkách nibe.cz.
Při zapojování s F2300 se doporučuje minimální dostupný
objem systému alespoň 20 litrů na kW výkonu tepelného
čerpadla.

NIBE F2300
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5 Elektrické zapojení
Všeobecné informace
• Topné čerpadlo se nesmí zapojovat bez svolení dodavatele elektřiny a musí se zapojovat pod dozorem
kvalifikovaného elektrikáře.
• Pokud se používá miniaturní jistič, musí mít charakteristiku motoru „C“ (provoz kompresoru). Velikost miniaturního jističe najdete v oddílu „Technické specifikace“.
• F2300 nemá vícepólový jistič pro přívod elektrického
napájení. Kabel tepelného čerpadla se proto musí připojit k jističi se vzdáleností kontaktů alespoň 3 mm.
Je-li objekt vybaven proudovým chráničem, tepelné
čerpadlo musí být vybaveno samostatným proudovým
chráničem. Musí se použít vstupní napájení 400V 3N~
50Hz přiváděné z domovního rozvaděče s pojistkami.
• Je-li třeba provést zkoušku izolace v budově, odpojte
tepelné čerpadlo.

UPOZORNĚNÍ!
Před spuštěním zařízení zkontrolujte přípojky,
síťové napětí a fázové napětí, aby se předešlo
poškození elektroniky tepelného čerpadla.

UPOZORNĚNÍ!
Při zapojování se musí vzít v úvahu řízení externím napětím.

UPOZORNĚNÍ!
Pokud se poškodí napájecí kabel, může ho vyměnit pouze společnost NIBE, její servisní zastoupení nebo jiná autorizovaná osoba, aby se
předešlo riziku úrazu a poškození.
AA21-J2

AA21-J1

AA21

X2

X1

X4

X3

F3

• Připojte řídicí kabel pro termostat ke svorce (X5). Typ
kabelu: nestíněný LiYY, stíněný LiYCY. Kabel musí mít
průřez alespoň 0,5 mm² a musí být kratší než 50 m.
• Jinak lze připojit vhodný stíněný signální kabel ze
svorkovnice (AA21:J2) k vnitřnímu modulu od společnosti NIBE.
• Silnoproudé a signální kabely se musí vést skrz kabelové průchodky na levé straně tepelného čerpadla při
pohledu zepředu.
• Plnicí čerpadlo pro F2300 lze připojit k samostatnému
napájení nebo ke svorkovnici (X3).
UPOZORNĚNÍ! Pokud není F2300 napájen a plnicí
čerpadlo je připojené ke svorkovnici (X3) hrozí nebezpečí zamrznutí.

AA6

X5

• Běžný alarm lze připojit ke svorce (X4).

UPOZORNĚNÍ!
Elektrická instalace a jakýkoli servis se musí
provádět pod dozorem kvalifikovaného elektrikáře. Před prováděním jakýchkoliv servisních
prací odpojte napájení jističem.
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NIBE F2300

PŘÍSTUPNOST, ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ
UPOZORNĚNÍ!
Dveře se otvírají hvězdicovým šroubovákem č.
25.

Odstranění elektroinstalační skříně
Odšroubujte šrouby a zvedněte kryt.

LEK

Demontáž elektroinstalační skříně motoru
Odšroubujte šrouby a zvedněte kryt.

LEK

NIBE F2300
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Připojení
PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ

LEK

Přípojka

LEK

Vstupní napájení

Součástí dodávky je vstupní napájecí kabel, který je z
výroby připojen ke svorkovnici X1. Vně tepelného čerpadla je k dispozici přibl. 1,8 m kabelu.
Při instalaci se musí na zadní stranu tepelného čerpadla
namontovat spojky.

UPOZORNĚNÍ!
Nestíněné komunikační kabely a/nebo kabely
snímačů pro externí příslušenství nesmí vést
podél vysokonapěťového kabelu ve vzdálenosti
menší než 20 cm, aby se zabránilo rušení.

20
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NIBE F2300

PŘIPOJENÍ EXTERNÍHO ŘÍDICÍHO NAPĚTÍ

F2300

Externí

7

UPOZORNĚNÍ!

6
5

Na všechny rozvodné skříňky umístěte varování
o externím napětí.

N

4
L
3
PE

2
1

Při připojování externího řídicího napětí se samostatným
proudovým chráničem odpojte kabely mezi svorkami
X1:N a X2:N a mezi svorkami X1:L1 a X2:L1 (jak je znázorněno na obrázku).
Pracovní napětí (1 x 230 V + N + PE) se připojuje k X2:N
a X2:L1 (jak je znázorněno na obrázku).
Kabeláž

X1
PE

X3

GP12

VNĚJŠÍ TOPNÝ KABEL (KVR 10)
F2300 je vybaven paticí pro vnější topný kabel (EB14,
není součástí dodávky). Přípojka je chráněna pojistkou
250 mA (F3, 15 W/m). Pokud se použije jiný kabel, musí
se vyměnit pojistka za jinou s vhodným jmenovitým
proudem.

N
L1

Délka (m)

Celkový
výkon
(W)

Pojistka (F3)

Č. dílu NIBE

1
3
6

15
45
90

T 100 mA/250 V
T 250 mA/250 V
T 500 mA/250 V

718085
518900*
718086

L2
L3

N
L1

X2

Při připojování externího řídicího napětí musíte připojit
spínač (na regulaci tarifu) k přípojkám X5:1 a X5:2 (blokování kompresoru), aby se zabránilo alarmu OM.
F2300

Externí

* Nainstalováno od výrobce.

Připojte vnější topný kabel (EB14) ke svorkám X3:4 a 7.
Pokud se používá uzemňovací kabel, připojte ho ke
svorce X3:1. Viz následující obrázek:
F2300

4

Externí

3
2

Blokování kompresoru

7

1

6

Vnější topný kabel

5

X5

4
3

EB14

2
1

PLNICÍ ČERPADLO
Chcete-li, aby F2300 řídil plnicí čerpadlo (GP12), připojte
ho ke svorkám X3:1(PE), 3(L) a 4(N). Činnost čerpadla
je závislá na stavu F2300, požadavcích na vytápění/teplou
vodu a okolní teplotě. Preventivní spouštění čerpadla
zajišťuje F2300.
V případě oběhového čerpadla s beznapěťovým připojením nahraďte propojku samostatným napájecím zdrojem
pro X3:2(L).

X3

F3

UPOZORNĚNÍ!
Potrubí musí odolat teplu z topného kabelu.
K zajištění této funkce je třeba použít příslušenství KVR 10.

Funkce na ochranu proti zamrznutí
Při teplotách nižších než +2 °C běží plnicí čerpadlo přerušovaně, aby se předešlo zamrznutí vody v plnicím
okruhu. Tato funkce také chrání před nadměrnými teplotami v plnicím okruhu. Tato funkce se používá za předpokladu, že je zapnuté napájení F2300.

UPOZORNĚNÍ!
Pokud není F2300 napájen a plnicí čerpadlo je
připojené ke svorkovnici - X3, hrozí nebezpečí
zamrznutí.

NIBE F2300
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Vedení kabelu
Na následujícím obrázku je znázorněno doporučené vedení kabelu od rozvodné skříňky do žlabu na odvod
kondenzátu na vnější straně F2300. Přechod od elektrického k topnému kabelu musí následovat za přívodem
do žlabu na odvod kondenzátu. Vzdálenost mezi rozvodnou skříňkou a přívodem do žlabu na odvod kondenzátu
je přibl. 2600 mm.

Připojení doplňků
UPOZORNĚNÍ!
Obsah následujících stran o termostatech, přídavném teplu, běžných alarmech a době nečinnosti se nevztahuje na případy, kdy je F2300
řízen vnitřním modulem NIBE.

ŘÍZENÍ TERMOSTATEM
K zapínání a vypínání kompresoru můžete použít běžný
termostat s beznapěťovými kontakty. Mělo by se jednat
o rozpojovací typ (NC), který se rozpojí při dosažení nastavené teploty. Stykač by měl být beznapěťový.
Připojte termostat ke svorkám X5:3 a 4, jak je znázorněno níže.
F2300
4
3

Externí
Termostat

2
1

Vedení tepelně nevodivých
částí topného kabelu

X5
Přívod

Topný kabel

PŘÍDAVNÉ TEPLO/DOBA NEČINNOSTI
F2300 je vybaven beznapěťovým stykačem určeným k
ovládání přídavného tepla. Max. 250V 2A.
Okolní teplota (vyrovnaná teplota) při aktivaci přídavného
relé se nastavuje v kanálu A5, viz oddíl „Ovládání - popis
kanálů“.
Vnější přídavný ohřívač se připojuje na svorkovnici pro
přídavné relé mezi svorky J5:C,NO a NC na řídicí desce
AA21.
Podmínky pro připojení přídavného ohřívače:
• Okolní teplota by měla být nižší než nastavená vyrovnaná teplota (kanál A5).
• Kompresor musel běžet minimální dobu, kterou lze
nastavit v kanálu A6. Tato doba zahrnuje odmrazování.
Pokud okolní teplota klesne pod zastavovací teplotu
(dobu nečinnosti), jejíž hodnota se nastavuje v kanálu
A7, kompresor se zablokuje a veškeré vytápění musí
být zajišťováno vnějším přídavným ohřívačem ovládaným
pomocí relé pro dobu nečinnosti, připojeného ke svorkám J6:C,NO a NC na řídicí desce AA21. Tato funkce
se aktivuje také v případě odpojení F2300 od napájení.
Jestliže okolní teplota překročí 40 °C, kompresor se zablokuje a aktivuje se relé pro dobu nečinnosti.
Připojení k přídavnému relé je znázorněno níže.
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NIBE F2300

Externí
NO

Přídavné
teplo
Tillsatsvärme

Doba nečinnosti

Stillestånd

NC

SMO 40

F2300
NO

AA21-J5

NC

COM

C

NO

NO

NC

NC

COM

C

AA21-J6

F2300

SMO 40

A

1

B

2

GND

3

A
B
GND

4
5

AA21-J2

Max. zatížení kontaktů relé je 250V 2A.

AA5-X4

Během provozu, kdy není nutné přídavné teplo ani doba
nečinnosti, jsou kontakty relé mezi COM a NO sepnuté.
Přídavné teplo a doba nečinnosti se aktivují mezi COM
a NC.

VVM 500
F2300

VVM 500

Kontakty jsou znázorněné ve stavu bez proudu.
V normálních provozních podmínkách F2300 jsou relé
pro přídavné teplo a dobu nečinnosti aktivována. V případě narušení provozu se obě relé deaktivují.

A

15

B

14

GND

13

A
B
GND

12
11

AA21-J2

Příklad zapojení přídavného ohřívače

AA3-X4

Základní schéma elektrického zapojení pomocných relé
pro přídavné teplo a dobu nečinnosti

EXTERNÍ SIGNALIZACE HLAVNÍHO ALARMU
F2300 je vybaven kontaktem na externí signalizaci běžných alarmů. Tato funkce se aktivuje při všech typech
stávajících alarmů. Max. zatížení kontaktů relé je 250 V,
2 A.

NO NC COM
O/C

12 – 230V

Externí signalizace běžných alarmů se připojuje ke
svorkám X4:1 až 3, jak je znázorněno níže:
F2300

3
2
1

Externí
NC
NO

Summalarm
Běžný
alarm

COM

X4

Pomocný stykač
Hjälpkontaktor
(neníej
součástí
dodávky)
(ingår
vid leverans)

Připojení příslušenství

KOMUNIKACE
F2300 může komunikovat s vnitřními a řídicími jednotkami NIBE pomocí stíněného trojžilového kabelu, který se
připojí ke svorkovnici AA21:J2 a ke kompatibilní vnitřní/řídicí jednotce.

Pokyny pro připojení příslušenství jsou uvedeny v dodaném návodu k instalaci daného příslušenství. Viz str. 40
se seznamem příslušenství, které lze použít s F2300.

SMO S40
F2300

SMO S40
3

A

4

B

5

GND

6

A
B
GND

7

AA21-J2
AA100-X9

NIBE F2300
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6 Uvádění do provozu a
seřizování
Přípravy

Vyrovnaná teplota

• Ujistěte se, že během přepravy nemůže dojít k poškození tepelného čerpadla.

Vyrovnaná teplota (teplota bivalence) je venkovní teplota,
při níž je stanovený výkon tepelného čerpadla roven
požadovanému výkonu budovy. To znamená, že tepelné
čerpadlo pokrývá požadovaný výkon celé budovy až po
tuto teplotu.

• Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda je topný
okruh naplněný a dobře odvzdušněný.
• Zkontrolujte potrubní systém, zda v něm nejsou netěsnosti.

Nastavte vyrovnanou teplotu, přídavné teplo, v kanálu
A5.

Plnění a
odvzdušňování
systému topného
média

Zastavovací teplota

1. Systém topného média se plní vodou na požadovaný

tlak.
2. Odvzdušněte systém odvzdušňovací vsuvkou na

přiložené pružné hadici a případně na oběhovém
čerpadle.
QM20

Když je zastavovací teplota (kanál A7) nastavena mezi
-10 a -25 C, výstupní teplota je lineárně omezena od-10
C/65 °C do -25 °C/63 °C (viz graf na str. 46).
Je-li okolní teplota nižší než nastavená hodnota zastavovací teploty, k vytápění se musí použít přídavné teplo.

Relé měkkého startu
F2300 je vybaven relém měkkého startu (AA10), které
omezuje rozběhový proud kompresoru.

Ohřev oleje
kompresoru
F2300 je vybaven ohřívačem kompresoru, který ohřívá
kompresor před spuštěním a v případě, že je studený.

UPOZORNĚNÍ!
Před prvním spuštěním musí být ohřívač kompresoru zapojen po dobu 6 – 8 hodin, viz oddíl
„Spuštění a prohlídka“.

LEK
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Ohřívač obruče
ventilátoru
F2300 je vybaven ohřívačem obruče, který může v případě potřeby ohřívat obruč ventilátoru (po dodání není aktivován).

UPOZORNĚNÍ!
Ohřívač obruče je nutný pouze v určitých případech, v nichž je dlouhodobě příliš nízká okolní
teplota.

LEK

Kontrola sledu fází

LEK

BA1

Snímač sledu fází (BA1) se spouští bezprostředně po
připojení napájení k tepelnému čerpadlu. Zkontrolujte
sled fází podle následujícího postupu.
• V případě správného sledu fází svítí červená světelná
dioda
• Dojde-li k závadě ve sledu fází, tepelné čerpadlo přijme
alarm 07 v kanálu S1 a světelná dioda bude blikat.

UPOZORNĚNÍ!
Kontrolujte sled fází při spouštění!

NIBE F2300
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Spuštění a prohlídka

AA21-J2

AA21-J1

AA21

X2

X1

X4

X3

F3

1. Na svorkovnici nesmí být připojen komunikační kabel

(AA21:J1 nebo AA21:J2) ani termostat (X5).
2. Zapněte hlavní vypínač.
3. Ujistěte se, že F2300 je připojen k napájení.
4. Zkontrolujte, zda je zapnutý jistič motoru (FC2).
5. Zkontrolujte, zda světelná dioda snímače sledu fází

(BA1) svítí červeně.
6. Ohřívač kompresoru (EB10) musí být v provozu ale-

spoň 6 – 8 hodin předtím, než bude možné spustit
kompresor. Za tímto účelem zapněte řídicí napětí a
odpojte komunikační kabel nebo termostat.
7. Na displeji na řídicí desce (AA21) se zobrazuje C0/CC

F0 H1/H3 v závislosti na okolní teplotě. Během této
doby se kompresor ohřívá, aby se prodloužila jeho
životnost.

AA6

X5

FC2

8. Komunikační kabel nebo externí termostaty se připo-

jují po 6 – 8 hodinách. Viz oddíl „Řízení termostatem“ v kapitole o elektrickém zapojení.
LEK

9. Restartujte všechny vnitřní moduly NIBE. Viz infor-

mace v příslušné příručce na stránkách nibe.cz
10. Jakmile se naváže spojení, přibližně po 180 minutách

se spustí kompresor, bude-li to nutné.

BA1

11. Upravte plnicí průtok podle grafu, viz oddíl „Nastave-

ní plnicího průtoku“.
12. Podle potřeby upravte nastavení v nabídkách.
13. Vyplňte zprávu o uvedení do provozu v uživatelské

příručce.
14. Vraťte odstraněné panely a kryt.
15. Odstraňte ochrannou fólii z krytu na F2300.

UPOZORNĚNÍ!
Při zapojování se musí vzít v úvahu externí regulace.
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Přizpůsobení, strana
topného média
Na začátku se z teplé vody uvolní vzduch a možná bude
nutné provést odvzdušnění. Pokud se z tepelného čerpadla, oběhového čerpadla a radiátorů ozývají bublavé
zvuky, bude nutné znovu odvzdušnit celý systém. Až
bude systém ustálený (se správným tlakem a úplně odvzdušněný), lze nastavit automatický řídicí systém vytápění podle potřeby.

NIBE F2300

Nastavení plnicího
průtoku

Plnicí průtoku F2300
Nastavení plnicího průtoku
dT
(K) F2300-20 kW Delta T between water supplying and return EN255
dT (K)
15

Max.
Max
Nom
Jmen.
Min
Min.

14

Aby tepelné čerpadlo správně fungovalo po celý rok, je
třeba nastavit plnicí průtok pomocí vnitřního modulu NIBE nebo jiných ovládacích prvků podle níže popsaného
postupu.
Nejvhodnějším okamžikem pro nastavování rozdílu teplot
(ΔT) mezi výstupní teplotou a teplotou vratné vody je
plnění teplé vody nebo vysoké zatížení.
Nejjednodušší je použít naměřenou teplotu v kanálu T2
(teplota výstupu), od níž se odečte hodnota v kanálu T3
(teplota vratné vody). Tento rozdíl teplot (ΔT) se nastavuje pomocí oběhového čerpadla a regulačního ventilu.
Nastavení se provádí při ustáleném provozu asi 5 minut
po spuštění nebo asi 5 minut po odmrazení při nízkých
okolních teplotách.
Rozdíl teplot musí odpovídat následujícímu grafu (+1- 2
K). Při venkovních teplotách nad 28 °C lze plnicí průtok
zvýšit o 30 %, aby se dosáhlo nižší hodnoty ΔT.

13
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7
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3
2
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Grafy znázorňují tepelné čerpadlo s vysokou rychlostí
ventilátoru, při nízkých rychlostech ventilátoru bude ΔT
o 0,5 až 1 stupeň nižší.

20

15

Uvedené výkony se týkají kompresoru, ventilátoru a regulace při jmenovitém průtoku topného média. Při provozu vyžadujícím odmrazování se závislost mezi vstupem
a výstupem sníží asi o 10 %.

Fázový proud
Fázový proud
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7 Ovládání - úvod
Všeobecné informace

TLAČÍTKO PLUS

F2300 je vybaven vnitřním elektronickým řízením, které
zajišťuje potřebné funkce pro provoz čerpadla, například
odmrazování, zastavování při max./min. teplotě, zapojování ohřívače kompresoru a rovněž aktivaci ohřívače
žlabu na odvod kondenzátu a monitorování tlakových
spínačů.

Viz oddíl „Ovládání“ – „Popis kanálů“.

Tlačítko Mínus (S2) slouží k procházení systému kanálů (vzad) nebo ke snižování hodnoty
vybraného parametru.

Vestavěná řídicí jednotka je nastavena během instalace
a lze ji využívat během servisu.

Viz oddíl „Ovládání“ – „Popis kanálů“.

V normálních provozních podmínkách není nutné, aby
měl vlastník domu přístup k řídicí jednotce.

TLAČÍTKO ENTER

F2300 lze zapínat a vypínat také prostřednictvím signálů
z jiného řídicího zařízení nebo termostatu. Pokud je
F2300 řízen pomocí vnitřního modulu NIBE (příslušenství), ovládání je popsáno v dodaných pokynech.
41

TLAČÍTKO MÍNUS

Také umožňuje odečítat teploty, počty spuštění a dobu
provozu.

F2300 má vestavěné čidlo vratného potrubí, které
omezuje teplotu vratné vody.

33

Tlačítko Plus (S1) slouží k procházení systému kanálů (vpřed) nebo ke zvyšování hodnoty
vybraného parametru.

86Vnitřní
90 88 modul
91 15 komunikuje

s F2300, což znamená, že
nastavené a naměřené hodnoty z F2300 lze upravovat
a odečítat na vnitřním modulu.

HP

Tlačítko Enter (S3) slouží k aktivaci a potvrzování změněných hodnot.
Viz oddíl „Ovládání“ – „Popis kanálů“.
Chcete-li upravit hodnotu, nejprve stisknutím tlačítka
Enter aktivujte režim úprav; hodnota bude blikat. Pomocí
tlačítka Plus nebo Mínus upravte hodnotu podle potřeby.
Podržením tlačítka Plus nebo Mínus asi na 3 sekundy
se zrychlí změna hodnoty. Potom potvrďte nastavení
tlačítkem Enter. Hodnota přestane blikat.
Pokyny jsou rozděleny do tří částí: stav, teploty a nastavitelné hodnoty.

Procházení

K rychlému přecházení mezi různými typy slouží tlačítko
Enter, které se musí stisknout při zobrazení STATUS,
TEMP. nebo ADJUST..

34

34
NO NC O/C

89

12 – 230V

93
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NIBE F2300
Hjälpkontaktor
(ingår ej vid leverans)

Vysvětlení údajů na
displeji
C0

F0

S1

H0

OHŘÍVAČ: H
Ohřívač kompresoru je aktivní vždy, když je vypnutý
kompresor.
Ohřívač žlabu na odvod kondenzátu se zapojuje během
odmrazování, když je okolní teplota menší nebo rovna
2,5 °C.
Je-li povolen ohřívač obruče (kanál A14), aktivuje se při
každém třetím odmrazování, když je okolní teplota nižší
než 2 °C.

01

KOMPRESOR: C

H0

Vypnutý ohřívač kompresoru

Zobrazuje aktuální stav kompresoru.

Vypnutý ohřívač žlabu na odvod kondenzátu

C0

Vypnutý kompresor, vypnuté oběhové čerpadlo

Vypnutý ohřívač obruče

C

Bliká v případě, že kompresor se chce spustit,
ale brání mu v tom časové podmínky nebo vysoká teplota vratné vody.

H1

Zapnutý ohřívač kompresoru

H2

Zapnutý ohřívač žlabu na odvod kondenzátu

C1

Zapnutý kompresor, zapnuté oběhové čerpadlo

H3

Zapnutý ohřívač kompresoru

CC

Vypnutý kompresor, zapnuté oběhové čerpadlo

CD

Probíhá odmrazování

Zapnutý ohřívač žlabu na odvod kondenzátu
H4

Zapnutý ohřívač obruče

H5

Zapnutý ohřívač kompresoru
Zapnutý ohřívač obruče

VENTILÁTOR: F
Ventilátor má dvě rychlosti: vysokou a nízkou. Ventilátor
je regulován podle okolní teploty. Nižší rychlost se používá v případě, že okolní teplota je příliš vysoká, aby se
omezil výkon. Když je okolní teplota nižší než hodnota v
následující tabulce, ventilátor se přepne na vysokou
rychlost.
Typ

Okolní teplota (°C)

20 kW

20

H6

Zapnutý ohřívač žlabu na odvod kondenzátu
Zapnutý ohřívač obruče

H7

Zapnutý ohřívač kompresoru
Zapnutý ohřívač žlabu na odvod kondenzátu
Zapnutý ohřívač obruče

KANÁL: S1

F0

Vypnutý ventilátor

Zobrazuje aktuální kanál. Ke změně kanálu použijte tlačítko Plus nebo Mínus.

F1

Zapnutý ventilátor, nízká rychlost

HODNOTA: 01

F2

Zapnutý ventilátor, vysoká rychlost

Zobrazuje aktuální hodnotu. Ke zvýšení/snížení hodnoty
použijte tlačítko Plus/Mínus.

NIBE F2300
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Regulační podmínky

1. Okolní teplota (kanál T1) klesne pod nastavenou

REGULAČNÍ PODMÍNKY, STUDENÝ
VENKOVNÍ VZDUCH

2. Okolní teplota je o 2,1 °C vyšší než nastavená teplota

• Když teplota okolního vzduchu (kanál T1) klesne pod
nastavenou teplotu v kanálu A7, tepelné čerpadlo se
zastaví a signalizuje hodnotu 03 v kanálu S1. Pak se
současně aktivuje jak přídavné relé, tak relé pro dobu
nečinnosti.

3. Okolní teplota klesne pod A. Počítadlo se vynuluje

• Jestliže čidlo okolní teploty zaregistruje teplotu alespoň
o 2,1 °C vyšší než nastavená teplota v kanálu A7,
spustí se počítadlo času.

teplotu v kanálu A7 (B). Tepelné čerpadlo se zastaví
a aktivují se obě relé.
v kanálu A7 (A). Počítadlo času začne počítat od 0.
a zastaví.
4. Okolní teplota se vrátí na hodnotu vyšší než A. Počí-

tadlo času se opět spustí (od 0.
5. Počítadlo času došlo k 45 minutám. Obě relé se

deaktivují.
6. Počítadlo času došlo k 60 minutám. Kompresor se

může opět spustit.

• Až počítadlo času dojde k 45 minutám, deaktivují se
přídavné relé i relé pro dobu nečinnosti, aby se dosáhlo
vhodnější teploty, při níž se spustí kompresor.

UPOZORNĚNÍ!
Platí teplota z čidla okolní teploty na tepelném
čerpadle.

• Po uplynutí dalších 15 minut se bude moci kompresor
znovu spustit a o několik sekund později se aktivuje
přídavné relé. Relé pro dobu nečinnosti je však deaktivováno.
• Pokud okolní teplota v jakémkoliv okamžiku celého
60minutového intervalu klesne pod hodnotu v kanálu
A7 + 2,1 °C, počítadlo se vynuluje. Nezačne nový odpočet, dokud teplota opět nevzroste na dostatečně
vysokou hodnotu.
B = nastavená teplota pro chladný venkovní vzduch
(kanál A7)
A = nastavená teplota pro chladný venkovní vzduch +
2,1 °C
Venkovní
teplota
Utelufttemperatur
utelufttemp.

A
B

1

30
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NIBE F2300

REGULAČNÍ PODMÍNKY, ODMRAZOVÁNÍ
A16:1 (NASTAVENÍ Z VÝROBY)

Aktivní odmrazování může skončit z pěti
důvodů:

• Odmrazování probíhá aktivně (se zapnutým kompresorem a vypnutým ventilátorem) nebo pasivně (s vypnutým kompresorem a zapnutým ventilátorem).

1. Teplota čidla výparníku dosáhla nastavené teploty v

• Jestliže běží kompresor a teplota čidla výparníku (kanál
T7) klesne pod hodnotu nastavenou v kanálu A9,
hodnota počítadla se každou minutu zvýší o jednotku.
• Kanál S9 ukazuje čas do odmrazování v minutách. Když
je tato hodnota nulová, spustí se odmrazování.
• Pokud je aktivován ohřívač obruče v kanálu A14,
okolní teplota je menší nebo rovna 2 °C a běží kompresor, při každém třetím odmrazování se spustí ohřívač
obruče. Ohřívač obruče zabraňuje hromadění ledu na
obruči ventilátoru.
• Pokud je aktivována funkce „odmrazování ventilátoru“
v kanálu A15 a ohřívač obruče není v provozu, v závislosti na výparné teplotě se při odmrazování spustí
funkce odmrazování ventilátoru. Odmrazování ventilátoru zabraňuje hromadění ledu na lopatkách a přední
mřížce ventilátoru.
• Je-li výparník příliš studený, spustí se „bezpečnostní
odmrazování“. Toto odmrazování se může spustit dříve
než normální odmrazování. Pokud proběhne deset
bezpečnostních odmrazování za sebou, aktivuje se trvalý alarm 19 (kanál S1).
• Je-li nutné odmrazování, pasivní odmrazování začíná
v případě, že T1 ≥ 4 °C a zastavil se kompresor, protože byl splněn požadavek na vytápění.
Aktivní odmrazování při T1 < 4 °C:
1. Čtyřcestný ventil se přepne na odmrazování.
2. Ventilátor se zastaví a kompresor dále běží.
3. Po dokončení odmrazování se čtyřcestný ventil pře-

pne zpět do režimu vytápění a za 30 sekund se
spustí ventilátor.
4. Po odmrazování jsou dvě minuty blokovány čidlo

okolní teploty a alarm vysoké teploty vratného potrubí.
Pasivní odmrazování T1 ≥ 4 °C:
1. Kompresor se zastaví.
2. Čtyřcestný ventil se nepřepne.
3. Ventilátor běží s vysokými otáčkami.
4. Po dokončení pasivního odmrazování se spouští

kompresor.
5. Po odmrazování jsou dvě minuty blokovány čidlo

okolní teploty a alarm vysoké teploty vratného potrubí.
Pasivní odmrazování končí, když je čas v S9 = A8.

NIBE F2300

kanálu A10 (normální zastavení).
2. Když odmrazování probíhalo déle než 15 minut.

Mohlo to být způsobeno příliš malým množstvím
energie ve zdroji tepla, příliš silným působením větru
na výparník a/nebo použitím nesprávného čidla na
výparníku, kvůli kterému se zobrazuje příliš nízká
teplota (při chladném venkovním vzduchu).
3. Když teplota čidla vratného potrubí v kanálu T3

klesne pod 10 °C.
4. Během odmrazování je aktivován vysokotlaký spínač.

Tato událost je signalizována jako alarm 10 v kanálu
S1 a kompresor se zastaví. Po dvou minutách se
kompresor opět spustí (jestliže klesl tlak), jinak se
aktivuje alarm konstantně vysokého tlaku (alarm 06).
5. Teplota čidla výstupního potrubí v kanálu T2 klesne

pod 4 .

REGULAČNÍ PODMÍNKY, ODMRAZOVÁNÍ
A16:0
• Jestliže běží kompresor a teplota čidla výparníku (kanál
T7) klesne pod hodnotu nastavenou v kanálu A9,
hodnota počítadla se každou minutu zvýší o jednotku.
• Odmrazování se spouští v případě, že časovač S9 odpočítal daný čas nebo jsou splněny teplotní podmínky
pro odmrazování.
• Pokud je aktivován ohřívač obruče v kanálu A14,
okolní teplota je menší nebo rovna 2 °C a běží kompresor, při každém třetím odmrazování se spustí ohřívač
obruče. Ohřívač obruče zabraňuje hromadění ledu na
obruči ventilátoru.
• Pokud je aktivována funkce „odmrazování ventilátoru“
v kanálu A15 a ohřívač obruče není v provozu, v závislosti na výparné teplotě se při odmrazování spustí
funkce odmrazování ventilátoru. Odmrazování ventilátoru zabraňuje hromadění ledu na lopatkách a přední
mřížce ventilátoru.
• Je-li výparník příliš studený, spustí se „bezpečnostní
odmrazování“. Toto odmrazování se může spustit dříve
než normální odmrazování. Pokud proběhne deset
bezpečnostních odmrazování za sebou, aktivuje se trvalý alarm 19 (kanál S1).
Odmrazování probíhá takto:
1. Čtyřcestný ventil se přepne na odmrazování.
2. Ventilátor se zastaví a kompresor dále běží.
3. Po dokončení odmrazování se čtyřcestný ventil pře-

pne zpět do režimu vytápění a za 30 sekund se
spustí ventilátor.
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4. Po odmrazování jsou dvě minuty blokovány čidlo

okolní teploty a alarm vysoké teploty vratného potrubí.

Odmrazování může skončit z pěti důvodů:
1. Teplota čidla výparníku dosáhla nastavené teploty v

kanálu A10 (normální zastavení).
2. Když odmrazování probíhalo déle než 15 minut.

Mohlo to být způsobeno příliš malým množstvím
energie ve zdroji tepla, příliš silným působením větru
na výparník a/nebo použitím nesprávného čidla na
výparníku, kvůli kterému se zobrazuje příliš nízká
teplota (při chladném venkovním vzduchu).
3. Teplota čidla vratné vody klesne pod 10 °C.
4. Během odmrazování je aktivován vysokotlaký spínač.

Tato událost je signalizována jako alarm 10 v kanálu
S1 a kompresor se zastaví. Po dvou minutách se
kompresor opět spustí (jestliže klesl tlak), jinak se
aktivuje alarm konstantně vysokého tlaku (alarm 06).
5. Teplota z čidla výstupní teploty klesne pod 4 °C.

32
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8 Ovládání - kanály
Stavové kanály

S2

Zobrazuje stav kompresoru.
00
Vypnutý kompresor
01
Zapnutý kompresor
XX Kompresor je blokován kvůli alarmu
nn
Spuštění kompresoru za nn minut

Status
Tyto kanály ukazují stav a statistiky.

KANÁL
S1 Zobrazuje provozní stav F2300.

Hodnota
01
02
03
04
07

08
09
10
12
13
14
15
16

17

19

Normální provoz
Probíhá odmrazování
Nízká teplota venkovního vzduchu
Vysoká teplota vratného potrubí
Aktivoval se jistič motoru (FC2), fázový indikátor
(BA1), vysokotlaký spínač (BP10), nízkotlaký spínač ((BP2)) a/nebo vnitřní ochrana motoru ventilátoru (alarm MS).
Alarm čidla. Jedno z teplotních čidel je vadné.
Chyba při komunikaci (pouze když je připojen NIBE SMO a vnitřní modul NIBE).
Během odmrazování se aktivoval vysokotlaký
spínač (BP1) (resetuje se automaticky).
Nesprávně nainstalovaná čidla výstupního a vratného potrubí
Horký venkovní vzduch. Zobrazuje se v případě,
že okolní teplota překračuje 40 °C.
Vysoká výstupní teplota
Přerušené odmrazování. Zobrazuje se v případě
3 neúspěšných odmrazování za sebou.
Krátké doby provozu. Zobrazuje se v případě, že
doba provozu byla 3krát za sebou kratší než 2
minuty.
Alarm horkého plynu. Zobrazuje se v případě, že
teplota horkého plynu překračuje 135 °C. Až teplota klesne pod 60 °C, alarm se automaticky resetuje. Pokud se alarm aktivuje 3krát během 240
minut, změní se v nepřetržitý.
Nízká výparná teplota. Objeví se v případě, že
desetkrát za sebou proběhne bezpečnostní odmrazování.

NIBE F2300

Hodnota

S3 Zobrazuje souhrnný počet spuštění kompresoru.
S4 Zobrazuje souhrnnou dobu provozu kompresoru v
hodinách.
S5 Zobrazuje souhrnnou dobu provozu připojeného přídavného ohřívače v hodinách.
S6 Zobrazuje, zda jsou aktivovány nějaké přídavné ohřívače.
Aktivní vstup je signalizován číslem 1.
Deaktivovaný vstup je signalizován číslem 0.
S7 Stav vstupu alarmu (BP1 (LP nepoužitý) a BA1), 1
signalizuje, že vstup je v pořádku.

S7 1 / 1 / 1
S9 Zobrazuje čas do dalšího odmrazování.
S10 Číslo verze softwaru

Teplotní kanály
Temp.
Tyto kanály zobrazují aktuální teploty.

KANÁL
T1
T2
T3
T4
T5
T6

Naměřená teplota na čidlu okolní teploty (BT28)
Naměřená teplota na čidlu výstupní teploty (BT12)
Naměřená teplota na čidlu vratného potrubí (BT3)
Naměřená teplota na čidlu sání kompresoru (BT17)
Naměřená teplota na čidlu horkého plynu (BT14)
Naměřená teplota na čidlu chladiva za kondenzátorem
(BT15)
T7 Naměřená teplota na čidlu výparníku (BT16)
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Nastavovací kanály

A10

Adjust.
V těchto kanálech se provádí veškeré nastavování.

KANÁL
A1

A13

Při připojování k vnitřnímu modulu NIBE (který má
podporu pro několik tepelných čerpadel) je třeba
zvolit tuto jednotku (řídicí jednotku), aby každá jednotka F2300 (podřízená jednotka) v systému obdržela
jedinečnou adresu (1 – 9) pro komunikaci s vnitřním
modulem.

A4

A5

A6

A7

A8

34

A12

Adresa pro komunikaci s vnitřním modulem NIBE.
Při připojování k vnitřnímu modulu NIBE by měl být
tento kanál nastaven na 1.

A3

A9

Například 3 výrobky F2300 ve stejném systému mají
přiřazené adresy 1, 2 a 3. Ten F2300, který ohřívá
teplou vodu, by měl být nastaven na 1.
Rozdílová teplota vratného potrubí po připojení. Po
zastavení kompresoru kvůli vysoké teplotě vratného
potrubí musí teplota vratného potrubí klesnout o nastavenou hodnotu, aby se mohl kompresor spustit.
Hodnotu lze nastavovat v rozsahu 0 až 10 °C. Nastavení z výroby: 4 °C.

A14
A15
A16

Spouštěcí teplota pro povolené odmrazování (čidlo
výparníku). Hodnotu lze nastavovat v rozsahu -5 °C
až 0 °C. Nastavení z výroby: -3 °C.
Zastavovací teplota pro odmrazování (čidlo výparníku).
Hodnotu lze nastavovat v rozsahu 10 °C až 40 °C.
Nastavení z výroby: 20 °C.
Ruční aktivace aktivního odmrazování. Změňte hodnotu z 0 na 1 a potvrďte stisknutím tlačítka Enter.
Obnovení výchozího nastavení z výroby. Změňte
hodnotu z 0 na 1 a potvrďte stisknutím tlačítka Enter.
Aktivace funkce ohřívače obruče. Změňte hodnotu z
0 na 1 a potvrďte stisknutím tlačítka Enter.
Aktivace funkce „odmrazování ventilátoru“. Změňte
hodnotu z 0 na 1 a potvrďte stisknutím tlačítka Enter.
Volba typu odmrazování. 1 znamená standardní, aktivní nebo pasivní odmrazování. 0 znamená pouze
aktivní, časově řízené odmrazování. Nastavení z výroby: 1.

UPOZORNĚNÍ!
V případě problému s odmrazováním lze
situaci vyřešit změnou hodnoty v kanálu
A16 na 0.

S připojeným vnitřním modulem NIBE nelze tuto nabídku měnit, je pevně nastavená na 2 °C.
Minimální čas v minutách mezi opakovaným spuštěním kompresoru. Hodnotu lze nastavovat v rozsahu
20 až 60 minut. Nastavení z výroby: 20 minut.
Vyrovnaná teplota; nastavená teplota venkovního
vzduchu, při níž lze aktivovat relé přídavného tepla z
kanálu A6, aniž by to ovlivnilo činnost kompresoru.
Relé přídavného tepla se aktivuje nejdříve po uplynutí
doby nastavené v kanálu A6. Hodnotu lze nastavovat
v rozsahu -15 °C až +10 °C. Nastavení z výroby: 0 °C.
Doba nepřetržitého provozu s kompresorem před
povolením přídavného tepla. Hodnotu lze nastavovat
v rozsahu 1 až 120 minut. Nastavení z výroby: 120
minut.
Zastavovací teplota, nastavená hodnota teploty venkovního vzduchu při aktivaci relé pro dobu nečinnosti,
F2300 se zastaví. Když je nastavena zastavovací
teplota v rozsahu 0 °C až -25 °C, výstupní teplota je
lineárně omezena od -10 °C/65 °C do -25 °C / 63 °C
(viz graf na str. 46). Nastavení z výroby: -20 °C.
Minimální doba běhu;, vytváření tepla před povolením
nového odmrazování. Hodnotu lze nastavovat v rozsahu 10 až 90 minut. Nastavení z výroby odpovídá
následující tabulce.
Typ

Minuty

20 kW

55
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9 Poruchy funkčnosti
Řešení problémů
UPOZORNĚNÍ!
Práce na součástech pod přišroubovanými
kryty smí provádět pouze kvalifikovaný instalační technik nebo osoba pod jeho dozorem.

UPOZORNĚNÍ!
Vzhledem k tomu, že F2300 může být připojen
k velkému počtu externích jednotek, musí se
kontrolovat také tyto jednotky.

ZÁKLADNÍ ÚKONY
Základní úkony
Začněte kontrolou následujících položek:
• K F2300 je připojen napájecí kabel.
• Skupinové pojistky a hlavní jistič v domě.
• Pojistka motoru tepelného čerpadla (FC2).
Pojistka tepelného čerpadla (FC2).
• Pojistky hlavního výrobku.
• Jistič uzemňovacího obvodu v budově.
• Proudový chránič tepelného čerpadla.

UPOZORNĚNÍ!

• Omezovač teploty hlavního výrobku.

V případě, že odstranění závad vyžaduje práci
na součástech pod přišroubovanými kryty,
musí se ochranným vypínačem přerušit přívod
elektrického napájení.

• Automatická ochrana tepelného čerpadla (FB1).

UPOZORNĚNÍ!
Alarm se potvrzuje na vnitřním/řídicím modulu
(VVM / SMO) nebo přerušením vstupního napětí a následným restartováním tepelného čerpadla.
Při odstraňování poruch funkčnosti mohou pomoci následující tipy:

• Správně nastavený monitor zatížení.

NÍZKÁ TEPLOTA TEPLÉ VODY NEBO
NEDOSTATEK TEPLÉ VODY
Tato část kapitoly o hledání závad platí pouze tehdy,
pokud je tepelné čerpadlo připojeno k ohřívači teplé vody.
• Velká spotřeba teplé vody.
– Počkejte, dokud se neohřeje teplá voda.
• Nastavení teplé vody se upravuje na displeji vnitřního/řídicího modulu.
– Nahlédněte do příručky k vnitřnímu nebo řídicímu
modulu.
• Ucpaný filtr nečistot.
– Zkontrolujte, zda se objeví informační hlášení s alarmem „vysoká teplota na výstupu kondenzátoru“
(162). Zkontrolujte a vyčistěte filtr nečistot.

NIBE F2300

Kapitola 9 | Poruchy funkčnosti

35

NÍZKÁ POKOJOVÁ TEPLOTA
• Zavřené termostaty v několika místnostech.
– Nastavte termostaty v co nejvíce místnostech na
maximum.
• Aktivovaný externí spínač pro změnu vytápění místnosti.
– Zkontrolujte všechny externí spínače.
• Nesprávné nastavení ve vnitřním nebo řídicím modulu.
– Nahlédněte do příručky k vnitřnímu/řídicímu modulu
(VVM / SMO).
• Nesprávný průtok tepelným čerpadlem.
– Zkontrolujte, zda se objeví informační hlášení s alarmem „vysoká teplota na vstupu kondenzátoru“ (163)
nebo „vysoká teplota na výstupu kondenzátoru“
(162). Řiďte se pokyny pro nastavení plnicího průtoku.

VYSOKÁ POKOJOVÁ TEPLOTA
• Aktivovaný externí spínač pro změnu vytápění místnosti.
– Zkontrolujte všechny externí spínače.
• Nesprávné nastavení ve vnitřním nebo řídicím modulu.
– Nahlédněte do příručky k vnitřnímu nebo řídicímu
modulu.

36
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F2300 NENÍ V PROVOZU
• Externí řídicí zařízení nevyslalo spouštěcí signál.
– Zkontrolujte nastavení na řídicím zařízení.
• Aktivovala se ochrana.
– Vyměňte pojistku nebo resetujte miniaturní síťový
jistič.
• Chladný venkovní vzduch. Signalizováno hodnotou 03
v kanálu S1.
– Počkejte, dokud nebude okolní teplota o 2 °C vyšší
než nastavená zastavovací teplota tepelného čerpadla.
• Aktivoval se vysokotlaký spínač. Signalizováno hodnotou 07 v kanálu S1.
– Zkontrolujte, zda je systém správně odvzdušněný.
Zkontrolujte pojistky. Zkontrolujte, zda není ucpaný
filtr nečistot. Zkontrolujte průtok topného média v
plnicím okruhu.
• Okolní teplota je vyšší než 40 °C. Signalizováno hodnotou 13 v kanálu S1.
40 °C.
– Počkejte, dokud okolní teplota neklesne pod 38 °C.
• Nízká výparná teplota. Signalizováno hodnotou 19 v
kanálu S1.

– Zkontrolujte plnicí průtok a filtr nečistot, který může
být částečně ucpaný.
– Zkontrolujte plnicí průtok a věnujte pozornost omezením kompresoru při nízkých okolních teplotách.
• Neúspěšné odmrazení. Signalizováno hodnotou 15 v
kanálu S1.
– Zkontrolujte plnicí průtok.
• Krátká doba provozu. Signalizováno hodnotou 16 v
kanálu S1.
– Zkontrolujte spínací diferenci termostatu. Zkontrolujte spouštěcí teplotu pro teplou vodu ve všech vnitřních nebo řídicích jednotkách. Zkontrolujte průtok a
filtr nečistot, který může být částečně ucpaný.
• Teplota horkého plynu překračuje 135 °C. Signalizováno hodnotou 17 v kanálu S1.
– Obraťte se na technika chladicích zařízení.

F2300 NEKOMUNIKUJE
HROMADĚNÍ LEDU NA VENTILÁTORU, NA
MŘÍŽCE A/NEBO NA LÍMCI VENTILÁTORU
VENKOVNÍHO MODULU
UPOZORNĚNÍ!
Platí pouze pro některé oblasti.

– Ujistěte se, že není zablokovaný průtok vzduchu.
• Časové podmínky neumožňují spuštění.
– Počkejte, dokud nepominou nastavené podmínky.
(Pokud na displeji bliká C, byly splněny podmínky
spouštění.)
• Aktivoval se jistič motoru (FC2), fázový indikátor (BA1),
vysokotlaký spínač (BP10), nízkotlaký spínač (BP2)
a/nebo vnitřní ochrana motoru ventilátoru (alarm MS).
Signalizováno hodnotou 07 v kanálu S1.

• Není aktivován ohřev límce ventilátoru (kanál A14).
– Aktivujte ohřev límce ventilátoru v kanálu A14.

VELKÉ MNOŽSTVÍ VODY POD F2300
Zkontrolujte kapacitu odvodu vody od KVR 10.

– Zkontrolujte pojistky.
– Zkontrolujte sled fází na přívodu elektrického napájení.
– Zkontrolujte průtok topného média v plnicím okruhu.
• Nesprávně nainstalovaná čidla výstupního a vratného
potrubí. Signalizováno hodnotou 12 v kanálu S1.
– Zkontrolujte instalaci potrubí.
• Tepelné čerpadlo se neodmrazí.
– Zkontrolujte teplotu na čidle vratného potrubí (kanál
T3). Je-li nižší než 10 °C, tepelné čerpadlo se neodmrazí.
– Zkontrolujte teplotu na čidle výparníku (kanál T7).
Je-li vyšší než nastavená spouštěcí teplota, neprovede se odmrazení tepelného čerpadla (kanál A9) za
běhu kompresoru.

NIBE F2300
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Údaje pro čidlo teploty vratného potrubí (BT3),
výstupu kondenzátoru (BT12) a rovněž chladiva
za kondenzátorem (BT15)

UMÍSTĚNÍ ČIDEL
BP1

BT3

BT17

BT15

BT14

BT12

BT16

BT28

BP1

BT12

BT3

BT14

BT17

BT15

BP1
BT3
BT12
BT14
BT15
BT16
BT17
BT28

38

Teplota (°C)

Odpor (kohm)

Napětí (V ss.)

-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

351,0
251,6
182,5
133,8
99,22
74,32
56,20
42,89
33,02
25,61
20,02
15,77
12,51
10,00
8,045
6,514
5,306
4,348
3,583
2,968
2,467
2,068
1,739
1,469
1,246
1,061
0,908
0,779
0,672

3,256
3,240
3,218
3,189
3,150
3,105
3,047
2,976
2,889
2,789
2,673
2,541
2,399
2,245
2,083
1,916
1,752
1,587
1,426
1,278
1,136
1,007
0,891
0,785
0,691
0,607
0,533
0,469
0,414

Vysokotlaký spínač
Teplotní čidlo, vratné potrubí topného média
Teplotní čidlo, přívodní potrubí kondenzátoru
Teplotní čidlo, výtlak kompresoru
Teplotní čidlo, za kondenzátorem
Teplotní čidlo, výparník
Teplotní čidlo, sání kompresoru
Čidlo okolní teploty
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Údaje pro čidlo horkého plynu (BT14)
Teplota (°C)

Odpor (kohm)

Napětí (V)

40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140

118,7
96,13
78,30
64,11
52,76
43,64
36,26
30,27
25,38
21,37
18,07
15,33
13,06
11,17
9,59
8,26
7,13
6,18
5,37
4,69
4,10

4,81
4,77
4,72
4,66
4,59
4,51
4,43
4,33
4,22
4,10
3,97
3,83
3,68
3,52
3,36
3,19
3,01
2,84
2,67
2,50
2,33

NIBE F2300

Údaje pro čidlo výparníku (BT16), čidlo venkovní
teploty (BT28) a čidlo sání kompresoru (BT17)
Teplota (°C)

Odpor (kohm)

Napětí (V ss.)

-50
-45
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

77,58
57,69
43,34
32,87
25,17
19,43
15,13
11,88
9,392
7,481
6,000
4,844
3,935
3,217
2,644
2,186
1,817
1,518
1,274
1,075
0,911
0,775
0,662
0,568
0,490
0,4233
0,367
0,320
0,280
0,245
0,216

4,71
4,62
4,51
4,37
4,21
4,03
3,82
3,58
3,33
3,07
2,80
2,54
2,28
2,03
1,80
1,59
1,39
1,22
1,07
0,93
0,81
0,71
0,62
0,54
0,47
0,41
0,36
0,32
0,28
0,25
0,22
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10 Příslušenství
Některá příslušenství nejsou k dispozici na všech trzích.
Podrobné informace o příslušenství a úplný seznam příslušenství najdete na stránkách nibe.cz.

TRUBKA NA ODVOD KONDENZÁTU
Trubka na odvod kondenzátu, různé délky.
Jističochránič, jednofázový.

KVR 10-10
1 metru
Č. dílu 067 614

KVR 10-30
3 metru
Č. dílu 067 616

KVR 10-60
6 metru
Č. dílu 067 618

TERMOSTAT DO JÍMKY
VT 10
Termostat do jímky
Č. dílu 418 801

40
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475

1325

1325

XL1

520

520

Rozměry a připojení

560

645
50

50

30

530

1345
175

40-60

50

280

205
40-60

30

205

280

475

XL2
XL40

560

50

530
175

645

1345
140

175

85
140

175

Připojení

XL2

Přípojka, vstup topného média do
F2300,

XL40

Přípojka, výpust odkapní mísy

G1 1/4"
(Ø35 mm)
G1 1/4"

1455

(Ø35 mm)
Ø 40 mm

1455

Fritt utrymme bakom
400 mm

400 mm

Přípojka, výstup topného média z
F2300

620

Ø 40

XL1

650

55

620

Ø 40

650

55

85

Fritt utrymme bakom

400 mm

600mm

600 mm

400 mm

600mm

600 mm

NIBE F2300

Fritt utrymme framför

Min. avstånd
vid användning
av flera F2300

0 mm

Minimalt
fritt utrymme

3000 mm

Minimalt
fritt utrymme

Min. avstånd
vid användning
av flera F2300

Minimalt
fritt utrymme
Minimalt
fritt utrymme
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400 mm

Fritt utrymme bakom

Volné místo vzadu

400 mm

600mm

600 mm

Minimální
Minimalt volné místo

Minimaltmísto
Minimální volné

Fritt utrymme framför

3000 mm

fritt utrymme

Min. avstånd vzdálenost během používání
Minimální
vid användning
několika
F2300
av flera F2300

fritt utrymme

Volné místo vpředu

42
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proto vždy musíte pokusit najít takové místo u stěny,
jehož okolí je nejméně citlivé na hluk.

Hladiny akustického
tlaku

F2300 pracuje s nízkou nebo vysokou rychlostí ventilátoru v závislosti na okolní teplotě.

LEK

F2300 se obvykle umisťuje ke stěně domu, která přímo
rozvádí zvuk, což je třeba vzít v úvahu. Při umisťování se

Hladiny akustického tlaku jsou dále ovlivňovány stěnami,
cihlami, rozdíly v nadzemní výšce atd., proto se musí
považovat pouze za informativní hodnoty.

2m
6m
10 m

20
Hladina akustického výkonu podle EN 12102 při 7/45. Nízká rychlost ventilátoru/vysoká
rychlost ventilátoru

LW(A)

53/62

Hladina akustického tlaku ve 2 m; nízká/vysoká rychlost ventilátoru*

dB(A)

39/48

Hladina akustického tlaku v 6 m; nízká/vysoká rychlost ventilátoru*

dB(A)

29,5/38,5

Hladina akustického tlaku v 10 m; nízká/vysoká rychlost ventilátoru*

dB(A)

25/34

* Volné místo

NIBE F2300
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Technické specifikace
3x400 V

20

Údaje o výkonu při jmenovitých průtocích 1)
15/55 Topný výkon/příkon/COP
7/35 Topný výkon/příkon/COP
2/45 Topný výkon/příkon/COP
-7/45 Topný výkon/příkon/COP
-7/55 Topný výkon/příkon/COP
-15/55 Topný výkon/příkon/COP

kW/kW/kW/kW/kW/kW/kW/kW/kW/kW/kW/kW/-

23,6/6,43/3,68
19,6/4,22/4,63
17,9/5,11/3,49
14,6/4,92/2,96
15,2/5,95/2,55
12,7/5,69/2,23

10/35 Topný výkon/příkon/COPEN14511

kW/kW/-

20,85/4,47/4,66

7/35 Topný výkon/příkon/COPEN14511

kW/kW/-

17,7/4,37/4,04

7/45 Topný výkon/příkon/COPEN14511

kW/kW/-

18,3/5,38/3,41

7/55 Topný výkon/příkon/COPEN14511

kW/kW/-

19,04/6,55/2,91

2/35 Topný výkon/příkon/COPEN14511

kW/kW/-

15,46/4,38/3,53

2/45 Topný výkon/příkon/COPEN14511

kW/kW/-

15,95/5,28/3,02

-7/35 Topný výkon/příkon/COPEN14511

kW/kW/-

12,83/4,32/2,97

-7/45 Topný výkon/příkon/COPEN14511

kW/kW/-

13,28/5,15/2,58

-15/35 Topný výkon/příkon/COPEN14511

kW/kW/-

10,37/4,2/2,47

-15/45 Topný výkon/příkon/COPEN14511

kW/kW/-

10,73/4,97/2,16

Údaje o napájení
Jmenovité napětí
Max. pracovní proud, tepelné čerpadlo

Aef

400V 3N~ 50Hz
16

Max. pracovní proud, kompresor

Aef

12,8

Rozběhový proud

Aef

39,6

Jmenovitý výkon ventilátoru (nízká/vysoká rychlost)
Pojistka

W
Aef

100/224
16

Objem
Vypínací hodnota tlakového spínače VT (BP10)
Vypínací hodnota tlakového spínače VT (BP1)
Diference, presostat VT
Vypínací hodnota presostatu NT
Diference, presostat NT

kg
MPa
MPa
MPa
MPa
MPa

R407C
Spirálový
(Scroll)
2,8
3,2 (32 bar)
2,9 (29 bar)
-0,7 (-7 bar)
0,02 (0,2 bar)
0,05 (0,5 bar)

Primární okruh
Průtok vzduchu (nízký/vysoký)

m3/h

3700/6000

°C

-25/40
Reverzní

MPa

0,05/0,3 (0,5/3
bar)
0,47

Údaje o výkonu podle EN 14511 2)

Okruh chladiva
Typ chladiva
Typ kompresoru

Min./max. teplota vzduchu
Odmrazovací systém
Topné médium
Min./max. tlak v systému topného média
Jmenovitý průtok 3) (min. průtok při odmrazování)

44
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3x400 V

20

Min./max. průtok
Vnitřní pokles tlaku při jmenovitém průtoku
Max./min. teplota topného média, nepřetržitý provoz
Připojení topného média, vnější závit

l/s
kPa
°C
mm

0,47/0,94
4,5
65/25
G1 1/4" (Ø35
mm)

Rozměry a hmotnost
Šířka
Hloubka
Výška včetně stojanu
Hmotnost (bez obalového materiálu)

mm
mm
mm
kg

1455
620
1385
230

Různé
Látky podle směrnice (EG) č. 1907/2006, článku 33 (Reach)

Olovo v mosazných součástech
IP 24
Tmavě šedá
064 064

Třída krytí
Barva
Č. dílu

SCOP a Pkonstr. F2300 podle EN 14825
20 kW
Pkonstr.

SCOP

SCOP 35, průměrné podnebí (Evropa)

19

3,6

SCOP 55, průměrné podnebí (Evropa)

19

3

SCOP 35, chladné podnebí

17

3,3

SCOP 55, chladné podnebí

17

2,8

SCOP 35, teplé podnebí

21

4,4

SCOP 55, teplé podnebí

22

3,6

1)Uvedené

výkony se týkají kompresoru, ventilátoru a regulace při
jmenovitém průtoku topného média. Při provozu vyžadujícím odmrazování se závislost mezi vstupem a výstupem sníží asi o 10 %.
2)Jmenovité

výkony včetně odmrazování podle EN14511 při průtoku
topného média odpovídajícímu DT=5 K při 7/45.
3)Jmenovitý

průtok odpovídající DT = 10 K při 7/45.

NIBE F2300
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PRACOVNÍ OBLAST
Teplota vody
°C
70
65
60

70

55
70

50

60

45

60

40
35

50

30

40

25

40
30

20

30

15
10
-30

Výstupní teplota
Teplota vratné vody

50

Teplota venkovního vzduchu

20

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

°C

45

20
10
Krátkodobě, např. během spouštění, jsou přípustné
nižší pracovní teploty na straně vody.
10
0
-30
0
-30
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-20
-20

-10
-10

0

10
0

10

20
20

NIBE F2300

30
30

Energetické značení
INFORMAČNÍ LIST
Dodavatel

NIBE

Model

F2300-20

Model ohřívače teplé vody

VVM 500

Aplikace teploty

°C

Udávaný profil odběru, ohřev teplé vody

XXL
A+ / A+
A

Třída účinnosti vytápění místností, průměrné podnebí
Třída účinnosti ohřevu teplé vody, průměrné podnebí
Jmenovitý topný výkon (Pdesignh), průměrné podnebí
Roční spotřeba energie na vytápění místností, průměrné podnebí
Roční spotřeba energie na ohřev teplé vody, průměrné
podnebí
Sezónní průměrná účinnost vytápění místností, průměrné podnebí
Energetická účinnost ohřevu vody, průměrné podnebí
Hladina akustického výkonu LWA v místnosti
Jmenovitý topný výkon (Pdesignh), chladné podnebí
Jmenovitý topný výkon (Pdesignh), teplé podnebí
Roční spotřeba energie na vytápění místností, chladné
podnebí
Roční spotřeba energie na ohřev teplé vody, chladné
podnebí
Roční spotřeba energie na vytápění místností, teplé
podnebí
Roční spotřeba energie na ohřev teplé vody, teplé
podnebí
Sezónní průměrná účinnost vytápění místností, chladné
podnebí
Energetická účinnost ohřevu vody, chladné podnebí
Sezónní průměrná účinnost vytápění místností, teplé
podnebí
Energetická účinnost ohřevu vody, teplé podnebí
Hladina akustického výkonu LWA venku

35 / 55

kW
kWh

17,5 / 17,3
9 651 / 11 453

kWh

2 266

%

147 / 122

%
dB
kW
kW
kWh

95
35
17,0 / 16,7
19,8 / 19,8
12 500 / 14 433

kWh

2 632

kWh

5 956 / 7 365

kWh

2 095

%

131 / 111

%
%

82
175 / 141

%
dB

103
62

ÚDAJE PRO ENERGETICKOU ÚČINNOST SESTAVY
Model

F2300-20

Model ohřívače teplé vody

VVM 500

Model řídicího modulu
Aplikace teploty
Řídicí jednotka, třída
Řídicí jednotka, podíl na účinnosti
Průměrná roční energetická účinnost sestavy při vytápění prostorů, průměrné podnebí
Průměrná roční třída energetické účinnosti při vytápění
prostorů, průměrné podnebí
Průměrná roční energetická účinnost sestavy při vytápění prostorů, chladné podnebí
Průměrná roční energetická účinnost sestavy při vytápění prostorů, teplé podnebí

SMO
°C

35 / 55

%
%

VII
3,5
150 / 125
A++ / A++

%

135 / 115

%

178 / 144

Uváděná účinnost systému bere v úvahu také řídicí jednotku. Pokud se do systému přidá externí doplňkový kotel nebo solární kolektor, celková
účinnost systému se musí přepočítat.
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TECHNICKÁ DOKUMENTACE
Model

F2300-20

Model ohřívače teplé vody

VVM 500

Typ tepelného čerpadla

Vzduch-voda
Ventilační
Země-voda
Voda-voda

Nízkoteplotní tepelné čerpadlo

Ano

Ne

Vestavěný elektrokotel jako přídavný zdroj

Ano

Ne

Kombinovaný ohřívač tepelného čerpadla

Ano

Ne

Podnebí

Průměrné

Chladné

Teplé

Aplikace teploty

Průměrná (55 °C)
Nízká (35 °C)
Použité normy
EN14825 / EN16147
Jmenovitý tepelný výkon
Prated
17,3
kW
Průměrná roční energetická účinnost při vytápění
ƞs
122
%
prostorů
Deklarovaný výkon pro vytápění prostorů při částečném zatížení a venkovní
Deklarovaný topný faktor pro vytápění prostorů při částečném zatížení a venkovní
teplotě Tj
teplotě Tj
Tj = -7 °C
Pdh
13,6
kW
Tj = -7 °C
COPd
2,4
Tj = +2 °C
Pdh
15,9
kW
Tj = +2 °C
COPd
3,1
Tj = +7 °C
Pdh
18,0
kW
Tj = +7 °C
COPd
3,7
Tj = +12 °C
Pdh
20,0
kW
Tj = +12 °C
COPd
4,3
Tj = biv
Pdh
14,0
kW
Tj = biv
COPd
2,6
Tj = TOL
Pdh
12,7
kW
Tj = TOL
COPd
2,2
Tj = -15 °C (pokud TOL < -20 °C)
Pdh
kW
Tj = -15 °C (pokud TOL < -20 °C)
COPd
Bivalentní teplota
Výkon v cyklickém intervalu
Koeficient ztráty energie

Tbiv
Pcych
Cdh

0,99

°C
kW
-

Příkon v jiných režimech než v aktivním režimu
Vypnutý stav
Vypnutý stav termostatu
Pohotovostní režim
Režim zahřívání skříně kompresoru

POFF
PTO
PSB
PCK

0,002
0,017
0,015
0,032

kW
kW
kW
kW

Ostatní položky
Regulace výkonu
Hladina akustického výkonu, uvnitř budovy/venku
Roční spotřeba energie

LWA
QHE

Pevná
35 / 62
11 453

dB
kWh

Pro kombinovaný ohřívač tepelného čerpadla
Udávaný profil odběru, ohřev teplé vody
Denní spotřeba energie
Roční spotřeba energie
Kontaktní informace

48

Kapitola 11 | Technické údaje

-5,0

Min. teplota venkovního vzduchu
Účinnost v cyklickém intervalu
Max. výstupní teplota
Přídavné teplo
Jmenovitý tepelný výkon

TOL
COPcyc
WTOL

65,0

°C
°C

Psup

4,6

kW

Typ energetického příkonu

Jmenovitý průtok vzduchu (vzduch-voda)
Jmenovitý průtok topného média
Průtok v primárním okruhu tepelných čerpadel
typu země-voda nebo voda-voda

XXL
Energetická účinnost ohřevu vody
ƞwh
Qelec
10,32
kWh
Denní spotřeba paliva
Qfuel
AEC
2 266
kWh
Roční spotřeba paliva
AFC
NIBE Energy Systems – Box 14 – Hannabadsvägen 5 – 285 21 Markaryd – Sweden

-10

Elektrický

6 000
2,04

m3/h
m3/h
m3/h

95

%
kWh
GJ
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Alternativní zapojení, 17

Komunikace, 23
Konstrukce tepelného čerpadla
Seznam součástí, 12, 14
Seznam součástí, elektroinstalační skříň, 15
Umístění součástí, 12
Umístění součástí, elektroinstalační skříň, 15
Kontrola sledu fází, 25

B

Bezpečnostní informace, 4
Symboly, 4
Značení, 4
D

Dodané součásti, 10
Dodání a manipulace, 7
Dodané součásti, 10
Instalační prostor, 10
Montáž, 7
Odstranění bočního krytu, 11
Přeprava a skladování, 7
Důležité informace, 4
Bezpečnostní informace, 4
Informace o životním prostředí, 5
Likvidace, 5
Prohlídka instalace, 6
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E

Elektrické zapojení, 18
Plnicí čerpadlo, 21
Připojení, 20
Připojení doplňků, 22
Připojení napájení, 20
Připojení příslušenství, 23
Všeobecné informace, 18
Elektroinstalační skříň, 15
Energetické značení, 47
Informační list, 47
Technická dokumentace, 48
Údaje pro energetickou účinnost sestavy, 47
Externí signalizace běžných alarmů, 23
F

F2300 je nefunkční, 37
F2300 nekomunikuje, 37
Funkce na ochranu proti zamrznutí, 21
H

Hladiny akustického tlaku, 43
Hromadění ledu na ventilátoru, na mřížce a/nebo na
límci ventilátoru, 37
I

Informace o životním prostředí, 5
Instalační prostor, 10
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M

Montáž, 7
N

Nastavení plnicího průtoku, 27
Nastavovací kanály, 34
Nízká pokojová teplota, 36
Nízká teplota teplé vody nebo žádná teplá voda, 35
O

Odstranění bočního krytu, 11
Ohřívač kompresoru, 24–25
Ovládání, 28, 33
Ovládání - kanály, 33
Ovládání - úvod, 28
Ovládání - kanály, 33
Nastavovací kanály, 34
Stavové kanály, 33
Teplotní kanály, 33
Ovládání - úvod, 28
Procházení, 28
Regulační podmínky, 30
Regulační podmínky, odmrazování, 31
Regulační podmínky, studený venkovní vzduch, 30
Všeobecné informace, 28
Vysvětlení údajů na displeji, 29
P

Plnění a odvzdušňování systému topného média, 24
Plnicí čerpadlo, 16, 21
Funkce na ochranu proti zamrznutí, 21
Pokles tlaku, strana topného média, 16
Poruchy funkčnosti, 35
Řešení problémů, 35
Potrubní přípojky
Objem vody, 16
Plnicí čerpadlo, 16
Pokles tlaku, strana topného média, 16
Potrubní spojka, okruh topného média, 16
Potrubní spojka, okruh topného média, 16
Prohlídka instalace, 6
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Procházení, 28
Tlačítko Enter, 28
Tlačítko Mínus, 28
Tlačítko Plus, 28
Přeprava a skladování, 7
Přídavné teplo/doba nečinnosti, 22
Připojení, 20
Připojení externího řídicího napětí, 21
Připojení doplňků, 22
Externí signalizace běžných alarmů, 23
Komunikace, 23
Přídavné teplo/doba nečinnosti, 22
Řízení termostatem, 22
Připojení externího řídicího napětí, 21
Připojení napájení, 20
Připojení potrubí, 16
Alternativní zapojení, 17
Všeobecné informace, 16
Připojení příslušenství, 23
Přípravy, 24
Příslušenství, 40
Přizpůsobení, strana topného média, 26
R

Regulační podmínky, 30
Regulační podmínky, odmrazování, 31
Regulační podmínky, studený venkovní vzduch, 30
Rekuperace, 5
Relé měkkého startu, 24
Rozměry a připojení, 41

Tlačítko Plus, 28
U

Umístění čidel, 38
Uvádění do provozu a seřizování, 24
Kontrola sledu fází, 25
Nastavení plnicího průtoku, 27
Ohřívač kompresoru, 24–25
Plnění a odvzdušňování systému topného média, 24
Přípravy, 24
Přizpůsobení, strana topného média, 26
Relé měkkého startu, 24
Spuštění a prohlídka, 26
Vyrovnaná teplota, 24
Zastavovací teplota, 24
V

Velké množství vody pod F2300, 37
Vyrovnaná teplota, 24
Vysoká pokojová teplota, 36
Vysvětlení údajů na displeji, 29
Z

Základní úkony, 35
Zastavovací teplota, 24
Značení, 4

Ř

Řešení problémů, 35
F2300 je nefunkční, 37
F2300 nekomunikuje, 37
Hromadění ledu na ventilátoru, na mřížce a/nebo na
límci ventilátoru, 37
Nízká pokojová teplota, 36
Nízká teplota teplé vody nebo žádná teplá voda, 35
Umístění čidel, 38
Velké množství vody pod F2300, 37
Vysoká pokojová teplota, 36
Základní úkony, 35
Řízení termostatem, 22
S

Sériové číslo, 5
Schéma elektrického zapojení, 49
Spuštění a prohlídka, 26
Stavové kanály, 33
Symboly, 4
T

Technické údaje, 41, 44
Hladiny akustického tlaku, 43
Rozměry a připojení, 41
Schéma elektrického zapojení, 49
Technické údaje, 44
Teplotní kanály, 33
Tlačítko Enter, 28
Tlačítko Mínus, 28

54

Rejstřík

NIBE F2300

IHB CS 2110-1 631235

NIBE AB Sweden
Hannabadsvägen 5
Box 14
SE-285 21 Markaryd
info@nibe.se
www.nibe.eu

WS name: -Gemensamt
WS version: a869
WS release date: 2021-03-05 10:24
Publish date: 2021-04-20 14:50

631235

