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Säkerhetsinformation
Denna handbok beskriver installations- och servicemo-
ment avsedda att utföras av fackman.

Denna produkt är konstruerad för an-
vändning i hemmiljö och ej avsedd att
användas av personer med nedsatt fy-
sisk/mental förmåga eller brist på erfa-
renhet och kunskap, om de inte överva-
kas eller instrueras av en person med
ansvar för deras säkerhet. Detta i enlig-
het med tillämpliga delar av lågspän-
ningsdirektiv 2006/95/EG LVD. Produk-
ten är även avsedd för användning av
experter eller utbildade användare i af-
färer, hotell, lätt industri, på lantbruk
och i liknande miljöer. Detta i enlighet
med tillämpliga delar av maskindirektiv
2006/42/EG.

Barn skall instrueras/övervakas för att
säkerställa att de aldrig leker med pro-
dukten.

Detta är en orginalhandbok. Översätt-
ning får ej ske utan godkännande av
NIBE.

Med förbehåll för konstruktionsändring-
ar.

©NIBE 2015.

Symboler

OBS!

Denna symbol betyder fara för maskin eller
människa.

TÄNK PÅ!

Vid denna symbol finns viktig information om
vad du ska tänka på när du sköter din anlägg-
ning.

TIPS!

Vid denna symbol finns tips om hur du kan
underlätta handhavandet av produkten.

Märkning
CE-märkningen innebär att NIBE visar en försäkran att
produkten uppfyller alla bestämmelser som ställs på
den utifrån relevanta EU-direktiv. CE-märket är obliga-
toriskt för de flesta produkter som säljs inom EU, oav-
sett var de är tillverkade.
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Säkerhetsföreskrifter

Varning
Installera systemet helt i enlighet med denna installations-
handbok.
Felaktig installation kan medföra sprängning, personskada, vat-
tenläckage, köldmedieläckage, elstöt och brand.

Beakta mätvärdena vid ingrepp i kylsystemet vid service i
små rum, så att gränsen för köldmediets densitet inte över-
skrids.
Konsultera en expert för tolkning av mätvärdena. Om köldmedi-
edensiteten överskrider gränsen kan syrebrist uppstå vid ett
eventuellt läckage, vilket kan orsaka allvarliga olyckor.

Använd originaltillbehör och angivna komponenter för in-
stallationen.
Om andra delar än de av oss angivna används, kan vattenläckage,
elstöt, brand och personskada uppstå eftersom aggregatet kanske
inte fungerar korrekt.

Ventilera arbetsområdet väl – köldmedieläckage kan före-
komma under servicetillfället.
Om köldmediet kommer i kontakt med öppen låga, bildas giftig
gas.

Installera aggregatet på ett ställe med god bärighet.
Olämpligt val av installationsplats kan medföra att aggregatet
faller ned och orsakar materiella skador och personskador. Instal-
lation utan god bärighet kan även orsaka vibrationer och oljud.

Installera aggregatet stabilt, så att det klarar jordbävningar
och vind av orkanstyrka.
Olämpligt val av installationsplats kan medföra att aggregatet
faller ned och orsakar materiella skador och personskador.

Elinstallationen skautföras avbehörig elektriker och systemet
ska anslutas som separat krets.
Strömförsörjning med otillräcklig kapacitet och bristfällig funktion
kan orsaka elstöt och brand.

Använd angivna kablar för elanslutningen, dra fast kablarna
ordentligt i plintarna och dragavlasta kablarna korrekt för
att inte överbelasta plintarna.
Lösa anslutningar eller kabelfästen kan orsaka onormal värmeut-
veckling eller brand.

Kontrollera, efter slutförd installation eller service, att inget
köldmedium i gasform läcker ut från systemet.
Om köldmediegas läcker ut i huset och kommer i kontakt med
en aerotemper, en ugn eller annan het yta, uppstår giftig gas.

Stängavkompressorn innanköldmediekretsenbryts/öppnas.
Om köldmediekretsen bryts/öppnas medan kompressorn är igång
kan luft komma in i processkretsen. Detta kan medföra onormalt
högt tryck i processkretsen, vilket kan medföra sprängning och
personskada.

Stäng av strömförsörjningen vid service eller inspektion.
Om strömförsörjningen inte stängs av, föreligger risk för elstötar
och för skador på grund av roterande fläkt.

Kör inte aggregatet med borttagen panel eller borttaget
skydd.
Att vidröra roterande utrustning, heta ytor eller högspänningsfö-
rande del kan medföra personskada på grund av fasthakning,
brännskada eller elstöt.

Stäng av strömmen innan elarbete påbörjas.
Underlåtenhet att stänga av strömmen kan medföra elstöt, skada
på och felaktig funktion hos utrustningen.

Försiktighet
Utför elinstallationerna noggrant.
Anslut inte jordledaren till gasledning, vattenledning, åskledare
eller telefonlednings jordledare. Felaktig jordning kan orsaka
såväl fel i aggregatet som elstötar till följd av kortslutning.

Använd huvudbrytare med tillräcklig brytförmåga.
Om brytaren har otillräcklig brytförmåga, kan driftstörningar och
brand uppstå.

Användaldrig något annat än en säkringmed rätt utlösnings-
ström på de ställen säkring ska användas.

Att ansluta aggregatet med koppartråd eller annan metalltråd
kan orsaka aggregathaveri och brand.

Kablar ska förläggas så de inte kan skadas av metallkanter
eller kläms av paneler.
Felaktig installation kan leda till elstöt, generering av värme och
brand.

Installera inte aggregatet nära ställen där läckage av brand-
farlig gas kan tänkas förekomma.
Om läckande gas samlas runt aggregatet, kan brand uppstå.

Installera inte aggregatet där korrosiv gas (till exempel sva-
velsyrahaltig gas) eller brandfarlig gas eller ånga (till exempel
thinner- och petroleumångor) kan bildas eller samlas, eller
där flyktiga brännbara ämnen hanteras.
Korrosiv gas kan orsaka korrosion på värmeväxlaren, brott i
plastdetaljer etc. och brandfarlig gas eller ånga kan orsaka brand.

Använd inte aggregatet där vattenstänk förekommer, till
exempel i tvätterier.
Inomhusdelen är inte vattentät och elstöt och brand kan därför
uppstå.

Använd inte aggregatet för specialändamål som livsmedels-
förvaring, kylning av precisionsinstrument, fryskonservering
av djur, växter eller konst.
Sådan användning kan skada föremålen.

Installera och använd inte systemet nära utrustning som ge-
nererar elmagnetiska växelfält eller högfrekventa övertoner.
Utrustning som växelriktare, reservelverk, medicinsk högfrekvens-
utrustning och telekommunikationsutrustning kan påverka ag-
gregatet och orsaka driftstörningar och haveri. Aggregatet kan
dessutom störa medicinsk utrustning och telekommunikations-
utrustning, så att den fungerar felaktigt eller inte alls.

Installera inte utomhusdelen på platserna nedan.
- Platser där läckage av brandfarlig gas kan förekomma.
- Platser där kolfiber, metallpulver eller annat pulver kan förekom-
ma i luften.
- Platser där ämnen som kan påverka aggregatet, till exempel
sulfidhaltig gas, klorgas, sura eller basiska ämnen, kan uppstå.
- Platser där direkt exponering för oljedimma eller ånga förekom-
mer.
- Fordon och fartyg.
- Platser där maskiner som genererar högfrekventa övertoner
används.
- Platser där kosmetika eller specialspray ofta används.
- Platser som kan utsättas för direkt salthaltig atmosfär. I detta
fall måste utedelen skyddas mot ett direkt intag av salthaltig luft.
- Platser där stora snömängder förekommer.
- Platser där systemet utsätts för skorstensrök.

Om utomhusdelens bottenram är korroderad eller på annat
sätt skadad till följd av lång ackumulerad drifttid, får den
inte användas.
Användning av en gammal och skadad ram kan medföra att ag-
gregatet faller ned och orsakar personskada.

Om lödning måste ske nära aggregatet, var uppmärksam så
att inte smältstänk skadar dropptråget.
Om smältstänk kommer in i aggregatet vid lödning kan det
uppstå små hål i tråget, med vattenläckage som följd. För att
undvika skador, behåll inomhusdelen i dess förpackning eller
täck över den.

Låt inte dräneringsröretmynna ut i diken där giftig gas, inne-
hållande till exempel sulfider, kan uppstå.
Om röret mynnar ut i ett sådant dike kommer nämligen giftig
gas att strömma in i rummet och allvarligt äventyra användarnas
hälsa och säkerhet.

Isolera aggregatets anslutningsrör så att omgivningsluftens
fukt inte kondenserar på dem.
Ofullständig isolering kan orsaka kondensering, vilket kan leda
till fuktskador på tak, golv, möbler och värdefullt lösöre.

Installera inte utomhusdelen på ställen där insekter och
smådjur kan tänkas bygga bo.
Insekter och smådjur kan komma in i elektronikdelarna och orsaka
haveri och brand. Instruera användaren att hålla rent omkring
utrustningen.

Var försiktig när du bär aggregatet för hand.
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Om aggregatet väger mer än 20 kg, ska det bäras av två personer.
Använd skyddshandskar för att minska risken för skärskador.

Avfallshantera förpackningsmaterialet korrekt.
Kvarlämnat förpackningsmaterial kan orsaka personskada, ef-
tersom spik och trä kan ingå i förpackningen.

Vidrör inga knappar med våta händer.
Det kan medföra elstöt.

Vidrör inga köldmedierör med bara händer när systemet är
i drift.
Under drift blir rören antingen mycket varma eller mycket kalla,
beroende på driftsätt. Detta kan orsaka brännskador eller
köldskador.

Stäng inte av strömförsörjningenomedelbart efter att driften
stoppats.
Vänta i minst 5 minuter, annars kan vattenläckage uppstå eller
haveri inträffa.

Styr inte systemet med huvudbrytaren.
Det kan orsaka brand eller vattenläcka. Dessutom kan fläkten
starta oväntat, vilket kan orsaka personskada.

Speciellt för aggregat avsedda för R407C
- Använd inget annat köldmedium än för aggregatet avsett.

- Använd inte laddningsflaskor. Sådana flaskor förändrar köldme-
diets sammansättning, vilket försämrar systemets prestanda.

- Vid påfyllning av köldmedie ska köldmediet alltid lämna flaskan
i flytande form.

Serienummer
Serienumret hittar du uppe till vänster på baksidan och
nere på produktens fot.
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TÄNK PÅ!

Uppge alltid produktens serienummer när du
gör en felanmälan.
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Landsspecifik information

Installatörshandboken
Denna installatörshandbok ska lämnas kvar hos kun-
den.

Sverige

Garanti- och försäkringsinformation

Mellan dig som privatperson och företaget du köpt
F2300 av gäller konsumentlagarna. För fullständiga
villkor se www.konsumentverket.se. Mellan NIBE och
det företag som sålt produkten gäller AA VVS. I enlighet
med denna lämnar NIBE tre års produktgaranti till fö-
retaget som sålt produkten. Produktgarantin ersätter
inte höjd energiförbrukning eller skada som uppkom-
mit p.g.a. yttre omständigheter som t.ex. felaktig instal-
lation, låg vattenkvalité eller elektriska spänningsvaria-
tioner.

Till F2300 kan du i samband med installationen teckna
NIBEs trygghetsförsäkring för år 4. Försäkringen är ett
komplement till hem-, villa- eller fritidshusförsäkringen.
Trygghetsförsäkringen kan därefter förlängas årsvis.

För juridisk person med företags- eller kommersiell
fastighetsförsäkring, finns det istället möjlighet att
teckna en garantiförsäkring. Denna försäkring tar vid
när den treåriga fabriksgarantin tar slut och gäller i yt-
terligare 3 år. Med denna försäkring har man ett full-
gott skydd i 6 år. Garantiförsäkringen gäller utan själv-
risk och avskrivning.

För fullständiga villkor se www.nibe.se/forsakring.

Försäkringsblanketten är bipackad produkten och
måste skickas in i samband med installationen för att
försäkringen ska gälla.

Det är du som ägare som har huvudansvaret för anlägg-
ningen. För att du ska kunna känna dig trygg med att
produkten fungerar som det är tänkt är det en bra idé
att regelbundet läsa av bostadens energimätare. Om
du misstänker att produkten på något sätt inte funge-
rar som den ska anmäler du detta omgående till den
du köpte produkten av.
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Installationskontroll
Enligt gällande regler skall värmeanläggningen undergå installationskontroll innan den tas i bruk. Kontrollen får
endast utföras av person som har kompetens för uppgiften. Fyll även i sidan för information om anläggningsdata i
Användarhandboken.

DatumSignaturAnmärkningBeskrivning✔

Värmebärare (sida 16)

System urspolat

System urluftat

Smutsfilter

Avstängnings- och avtappningsventil

Laddflöde inställt

El (sida 18)

Säkringar fastighet

Säkerhetsbrytare

Jordfelsbrytare

Värmekabel typ/effekt

Säkringsstorlek, värmekabel (F3)

Kommunikationskabel ansluten

Övrigt

Kondensvattenrör

Isolering kondensvattenrör, tjocklek (om
inte KVR 10 används)
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Kontaktinformation

KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 SchörflingAT

Tel: +43 (0)7662 8963-0 Fax: +43 (0)7662 8963-44 E-mail: mail@knv.at www.knv.at
NIBE Wärmetechnik c/o ait Schweiz AG, Industriepark, CH-6246 AltishofenCH

Tel: (52) 647 00 30 Fax: (52) 647 00 31 E-mail: info@nibe.ch www.nibe.ch
Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ - 294 71 Benatky nad JizerouCZ

Tel: +420 326 373 801 Fax: +420 326 373 803 E-mail: nibe@nibe.cz www.nibe.cz
NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, 29223 CelleDE

Tel: 05141/7546-0 Fax: 05141/7546-99 E-mail: info@nibe.de www.nibe.de
Vølund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej 7, 6920 VidebækDK

Tel: 97 17 20 33 Fax: 97 17 29 33 E-mail: info@volundvt.dk www.volundvt.dk
NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, 01510 VantaaFI

Puh: 09-274 697 0 Fax: 09-274 697 40 E-mail: info@nibe.fi www.nibe.fi
NIBE Energy Systems France Sarl, Zone industrielle RD 28, Rue du Pou du Ciel, 01600 ReyrieuxFR

Tel : 04 74 00 92 92 Fax : 04 74 00 42 00 E-mail: info@nibe.fr www.nibe.fr
NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QGGB

Tel: 0845 095 1200 Fax: 0845 095 1201 E-mail: info@nibe.co.uk www.nibe.co.uk
NIBE Energietechniek B.V., Postbus 634, NL 4900 AP OosterhoutNL

Tel: 0168 477722 Fax: 0168 476998 E-mail: info@nibenl.nl www.nibenl.nl
ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 OsloNO

Tel. sentralbord: +47 23 17 05 20 E-mail: post@abkklima.no www.nibeenergysystems.no
NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, 15-703 BIAŁYSTOKPL

Tel: 085 662 84 90 Fax: 085 662 84 14 E-mail: sekretariat@biawar.com.pl www.biawar.com.pl
© "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny NovgorodRU

Tel./fax +7 831 419 57 06 E-mail: info@evan.ru www.nibe-evan.ru
NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvägen 5, SE-285 21 MarkarydSE

Tel: +46-(0)433-73 000 Fax: +46-(0)433-73 190 E-mail: info@nibe.se www.nibe.se

För länder som inte nämns i denna lista, kontakta NIBE Sverige eller kontrollera www.nibe.eu för mer information.
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Transport och förvaring
F2300 ska transporteras och förvaras stående.

OBS!

Säkerställ att värmepumpen inte kan ramla
omkull under transport.

Uppställning
■ Placera F2300 utomhus på ett fast vågrätt underlag

som tål dess tyngd, helst betongfundament. Används
betongplintar ska dessa vila på makadam eller singel.

■ Betongfundamentet eller betongplintarna ska place-
ras så att förångarens underkant är i nivå med genom-
snittligt lokalt snödjup, dock minimum 300 mm.

■ F2300 bör inte ställas upp intill ljudkänsliga väggar
t ex intill sovrum.

■ Se även till så att uppställningen inte medför obehag
för grannarna.

■ F2300 ska inte placeras så att rundgång av uteluften
kan ske. Detta medför lägre effekt och sämre verk-
ningsgrad.

■ Förångaren kan behöva skyddas mot direkt
vind/blåst, då detta påverkar avfrostningsfunktionen
negativt. Placera F2300 skyddad från vind/blåst mot
förångaren.

■ Kondensvatten samt smältvatten vid avfrostning kan
förekomma i stor omfattning. Kondensvatten ska
ledas till dagvattenbrunn eller liknande (se sida 9).

■ Iakttag försiktighet så att värmepumpen inte repas
vid installationen.

LEK

LEK LEK

LEK

min 300 mm

Placera inte F2300 direkt på gräsmatta eller annat icke
fast underlag.

Om risk för snöras från taket föreligger ska ett skyddan-
de tak eller liknande monteras över värmepump, rör
och kablage.

NIBE™ F2300Kapitel 2 | Leverans och hantering8
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Lyft från gatan till uppställningsplats
Om underlaget tillåter är det enklast att använda en
handtruck för att köra fram F2300 till uppställningsplat-
sen.

OBS!

Tyngdpunkten är förskjuten till ena sidan (se
tryck på emballage).

LE
K

Behöver F2300 transporteras över mjukt underlag, t ex
gräsmatta, rekommenderar vi en kranbil som kan lyfta
den till uppställningsplatsen. När F2300 lyfts med kran
ska emballaget vara orört och lasten ska fördelas med
en bom, se illustration ovan.

Om kranbil inte kan användas går det att transportera
F2300 med en förlängd säckkärra. F2300 ska tas från
den sida som är markerad "heavy side" och man behö-
ver vara två personer för att få upp F2300.

Lyft från pall till slutlig placering
Före lyftet demonteras emballaget liksom lastsäkringen
mot pallen.

Placera lyftstroppar runt varje maskinfot. För lyftet från
pallen till fundamentet krävs fyra personer, en för varje
lyftstropp.

Det är inte tillåtet att lyfta i något annat än maskinföt-
terna.

Skrotning
Vid skrotning forslas produkten bort i omvänd ordning.
Lyft då i bottenplåt istället för i pallen!

Kondensvattentråg
Kondensvattentråget används för att samla upp och
leda bort det mesta av kondensvattnet från värmepum-
pen.

OBS!

Det är viktigt för värmepumpens funktion att
avledningen av kondensvattnet fungerar samt
att utloppet på kondensvattenröret är placerat
så att huset inte kan ta skada.

OBS!

Rör med värmekabel för dränering av konden-
svattentråget ingår inte.

OBS!

För att säkerställa funktionen bör tillbehöret
KVR 10 användas.

OBS!

Elektrisk installation och ledningsdragning
skall utföras under överinseende av behörig
elinstallatör.

TÄNK PÅ!

Om inte något av de rekommenderade alter-
nativen används måste god avledning av
kondensvatten tillses.

■ Kondensvattnet (upp till 100 liter/dygn) som samlas
upp i tråget ska ledas via ett rör till ett lämpligt avlopp
där kortast möjliga sträcka utomhus rekommenderas.

■ Den del av röret som inte ligger frostfritt måste vara
uppvärmt av värmekabel för att förhindra igenfrys-
ning.

■ Dra röret med en fallande lutning från F2300.
■ Utloppet på kondensvattenröret måste ligga på

frostfritt djup alternativt inomhus (med reservation
för lokala bestämmelser och regler).

■ Använd vattenlås vid installationer där luftcirkulation
kan förekomma i kondensvattenröret.

■ Isoleringen ska sluta tätt mot undersidan av konden-
svattentråget.
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Rekommenderade alternativ

Stenkista

LEK

Frostfritt djup
Frostfritt djup

Om huset har källare ska stenkistan placeras på ett så-
dant sätt att kondensvattnet inte påverkar huset. An-
nars kan stenkistan placeras rakt under värmepumpen.

Utloppet på kondensvattenröret måste ligga på frost-
fritt djup.

Avlopp inomhus

Vattenlås

Skarv

Kondensvattnet leds till avlopp inomhus (med reserva-
tion för lokala bestämmelser och regler).

Dra röret med en fallande lutning från F2300.

Kondensvattenröret måste ha ett vattenlås för att för-
hindra luftcirkulation i röret.

Stuprörsavlopp

LEK

Frostfritt

djup

Frostfritt
djup

Vattenlås

Utloppet på kondensvattenröret måste ligga på frost-
fritt djup.

Dra röret med en fallande lutning från F2300.

Kondensvattenröret måste ha ett vattenlås för att för-
hindra luftcirkulation i röret.
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Installationsutrymme
Avståndet mellan F2300 och husvägg skall vara minst
400 mm. Fritt utrymme ovanför F2300 skall vara minst
en meter.
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Fritt utrymme bakom

Fritt utrymme framför

Min. avstånd
vid användning
av flera F2300

600 mm

3
0
0
0
 m

m

400 mm 

Minimalt 
fritt utrymme

600mm 

Minimalt 
fritt utrymme

Ø 40

Minimalt fritt utrymme

Fritt utrymme bakom

Fritt utrymme framför

Minimalt fritt utrymme
Min avstånd vid användning
av flera F2300

Bipackade komponenter

LEK

Smutsfilter R32
2 st flexrör (R32) med 4 st
packningar
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Demontering av sidolucka

L
E
K
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Allmänt

L
E
K

GQ1

EB11

QN2 XL20

HS1

XL40

EB10RM1 BT14 BP1

BT15

XL21

GQ10

EP2

BT17

BP2

AA101

QN1

EB13

BP10

QN30

QN31

QN34

WM5

L
E
K

BT16

EP1UB1

XL40

PF3

XL2

BT3

XL1

BT12

AA100

PF1

BT28

PF3
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Röranslutningar
Anslutning, värmebärare ut ur F2300XL1
Anslutning, värmebärare in till F2300XL2
Serviceanslutning, högtryckXL20
Serviceanslutning, lågtryckXL21
Anslutning, avlopp kondensvattentrågXL40

Givare etc.
HögtryckspressostatBP1
LågtryckspressostatBP2
HögtryckspressostatBP10
Temperaturgivare, returledningBT3
Temperaturgivare, kondensor framledningBT12
Temperaturgivare, hetgasBT14
Temperaturgivare, vätskeledningBT15
Temperaturgivare, förångareBT16
Temperaturgivare, suggasBT17
Temperaturgivare, omgivningBT28

Elkomponenter
Skarvkort, givareAA100
SkarvkortAA101
KompressorvärmareEB10
KondensvattentrågvärmareEB11
KonvärmareEB13
FläktGQ1

Kylkomponenter
FörångareEP1
KondensorEP2
KompressorGQ10
TorkfilterHS1
ExpansionsventilQN1
4-vägsventilQN2
Magnetventil, vätskeinsprutningQN30
Magnetventil, underkylningQN31
Expansionsventil, underkylningQN34
BackventilRM1

Övrigt
TypskyltPF1
SerienummerPF3
Kabelgenomföring, inkommande matningUB1
KondensvattentrågWM5

Beteckningar i komponentplacering enligt standard
IEC 81346-1 och 81346-2.
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Ellåda

AA21-S4 AA21 AA21-SF3 X2 X1

AA21-S1

AA21-S2

AA21-S3

X5

X4

F3X3AA6

QA53

QA52

QA53

QA51

FB1

L
E
K

FC2

X6

BA1

AA10

Elkomponenter
Reläkort med nätdelAA6
MjukstartsreläAA10
Styrkort med displayAA21

PlusknappS 1
MinusknappS 2
EnterknappS 3
ResetknappS 4
Kontrast för displaySF 3

Fasföljdsvakt (3-fas)BA1
Säkring för extern värmekabel (250 mA)F3
Personskyddsautomat (10 A/30 mA)FB1
MotorsäkringFC2
Kontaktor, huvudkontaktor, fläktQA51
Kontaktor, låg fart fläktQA52
Kontaktor, hög fart fläktQA53
Kopplingsplint, inkommande matningX1
Kopplingsplint, extern matningX2
Kopplingsplint, laddpump, extern värmareX3
Kopplingsplint, summalarmX4
Kopplingsplint, termostat, kompressorblocke-
ring

X5

KopplingsplintX6

Beteckningar i komponentplacering enligt standard
IEC 81346-1 och 81346-2.
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Allmänt
Rörinstallationen skall utföras enligt gällande regler.

F2300 arbetar upp till en returtemperatur av ca 55 °C
och en utgående temperatur från värmepumpen av ca
65 °C.

F2300 är inte utrustad med avstängningsventiler på
vattensidan, utan sådana måste monteras för att un-
derlätta eventuell framtida service. Returtemperaturen
begränsas av returledningsgivaren.

Vattenvolymer
Vid dockning med F2300 rekommenderas en minimalt
tillgänglig systemvolym på minst 20 liter per kW effekt
på värmepumpen.

OBS!

Rörsystemet skall vara urspolat innan värme-
pumpen ansluts så att föroreningar ej skadar
ingående komponenter.

Rörkoppling värmebärare
■ F2300 kan anslutas till värmesystemet enligt någon

av de systemlösningar som kan hämtas på hemsidan
www.nibe.se/dockning.

■ Värmepumpen ska avluftas vid den övre anslutningen
(XL1) med avluftningsnippeln på bipackat flexrör.

■ Montera det medlevererade smutsfiltret före inlop-
pet, det vill säga den nedre anslutningen (XL2) på
F2300.

■ Värmeisolera samtliga rör utomhus med minst 19
mm tjock rörisolering.

■ Montera avstängnings- och avtappningsventil så att
F2300 kan tömmas vid längre strömavbrott.

■ De bipackade flexrören fungerar som vibrationsdäm-
pare. Flexrören monteras så att en böj uppstår, där-
med fungerar vibrationsdämpningen.

Laddpump
Styrs värmepumpen av termostat (VT 10), bör laddpum-
pen styras direkt från F2300, kopplingsplint (X3). Före-
ligger frysrisk aktiveras laddpumpen av värmepumpens
styrning. Alternativt ansluts värmepumpen med en
mellankrets bestående av växlare, pump och frostskyd-
dat vatten. (Gäller ej dockning mot NIBE innemodul.)

OBS!

Styrs laddpumpen externt ska den vara i drift,
även om inte F2300 är i drift, för att undvika
sönderfrysning.

Tryckfall, värmebärarsida
F2300 -14, 20

0 
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40 
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FIGHTER 2300-14, 20 

kPa
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Flöde
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14 kW

20 kW

Tryckfall

Flöde

l/s

kPa

LEK

Värmeisolering

L
E
K

XL2

XL1
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Dockningsalternativ
F2300 kan installeras på flera olika sätt, exempelvis
med inbyggd eller extern styrning. För alla docknings-
alternativ gäller att erforderlig säkerhetsutrustning
skall monteras enligt gällande regler.

Se www.nibe.se/dockning för dockningsalternativ.

Vid dockning med F2300 rekommenderas en minimalt
tillgänglig systemvolym på minst 20 liter per kW effekt
på värmepumpen.
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Allmänt
■ Inkoppling av värmepumpen får inte ske utan elleve-

rantörens medgivande och skall ske under överinse-
ende av behörig elinstallatör.

■ Om automatsäkring används skall denna ha motor-
karaktäristik ”C” (kompressordrift). Beträffande säk-
ringsstorlek, se avsnitt ”Tekniska data”.

■ F2300 innehåller inte allpolig arbetsbrytare för inkom-
mande elektrisk matning. Därför ska värmepumpens
matningskabel anslutas till en arbetsbrytare med
minst 3 mm brytaravstånd. Om fastigheten har jord-
felsbrytare bör värmepumpen förses med en separat
sådan. Inkommande matning ska vara 400 V 3NAC
50Hz via elcentral med säkringar.

■ Vid eventuellt isolationstest av fastigheten skall vär-
mepumpen bortkopplas.

■ Styrsignalkabel för termostat anslutes till kopp-
lingsplint (X5). Kabeltyp: oskärmad LiYY, skärmad
LiYCY. Kabelarea, minst 0,22 mm² vid kabellängd
mindre än 50 m.

■ Alternativt ansluts en skärmad treledare (signalkabel)
från kopplingsplint (AA21:J2) till innemodul från NI-
BE.

■ Förläggning av kablar för starkström samt signalkab-
lar ska göras bakifrån i kabelgenomföringarna på
värmepumpens högra sida, sedd framifrån.

■ Laddpump för F2300 kan anslutas på kopplingsplint
(X3) eller till separat matning.
OBS! Om F2300 görs spänningslös och laddpump är
ansluten till kopplingsplint (X3) föreligger frysrisk.

■ Eventuellt summalarm ansluts till kopplingsplint (X4).

OBS!

Elinstallationen samt eventuell service skall
göras under överinseende av behörig elinstal-
latör. Elektrisk installation och ledningsdrag-
ning skall utföras enligt gällande bestämmel-
ser.

OBS!

Vid inkoppling skall hänsyn tas till spännings-
förande extern styrning

AA6 X3 F3

AA21 X2 X1

X4X5

AA21-J1AA21-J2

Åtkomlighet, elkoppling

OBS!

Locken öppnas med hjälp av en Torx 25-mejsel.

Demontering elektroniklåda

Skruva loss skruvarna och lyft av locket.

LE
K

Demontering motorellåda

Skruva loss skruvarna och lyft av locket.

LEK
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Anslutningar OBS!

För att undvika störningar får oskärmade
kommunikations- och/eller givarkablar till ex-
terna anslutningar inte förläggas närmare än
20 cm från starkströmsledningar.

Kraftanslutning

L
E
K

L
E
K

Inkommande matning

Förskruvning

Inkommande matningskabel är medlevererad och fa-
briksinkopplad till kopplingsplint -X1. Utanför värme-
pumpen finns ca. 1,8 m kabel tillgänglig.

Vid installation måste förskruvningen monteras på
baksidan av värmepumpen.
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Anslutning av extern manöverspänning

OBS!

Märk upp aktuell ellåda med varning för extern
spänning.

Vid anslutning av extern manöverspänning med separat
jordfelsbrytare kopplar du loss kablarna mellan kopp-
lingsplint X1:N och X2:N samt mellan kopplingsplint
X1:L1 och X2:L1 (se bild).

Manöverspänning (1x230V+N+PE) ansluts till X2:N och
X2:L1 (enligt bild).

PE

N

L1

L2

L3

N

L1

X1

X2

Kablage

Vid anslutning av extern manöverspänning ska du an-
sluta slutande kontakt (för tariffstyrning) till anslutning
X5:1 och X5:2 (kompressorblockering) för att undvika
MS-larm.

4
2

3
1

X5

ExterntF2300

Kompressorblockering

Laddpump
För att låta F2300 styra laddpumpen (GP12), ansluter
du den till kopplingsplint X3:1(PE), 3(L) och 4(N). Pum-
pens aktivitet beror på statusen för F2300, värme-
/varmvattenbehov och omgivningstemperatur.
Pumpmotionering sköts av F2300.

Vid potentialfri anslutning av cirkulationspumpen er-
sätter du bygeln med separat spänningsmatning till
X3:2(L).

Frysskyddsfunktion

Vid temperatur under +2 °C går laddpumpen periodvis,
för att förhindra att vattnet fryser i laddkretsen. Funk-
tionen skyddar även mot för hög temperatur i laddkret-
sen. Denna funktion gäller under förutsättning att
spänning finns till F2300.

OBS!

Frysrisk föreligger om laddpumpen är ansluten
till kopplingsplint -X3 och F2300 görs spän-
ningslös.

5
6

7
4

2
3

1

N

L

PE

ExterntF2300

X3 GP12
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Extern värmekabel (KVR 10)
F2300 är försedd med plint för extern värmekabel
(EB14, inte medlevererad). Anslutningen är avsäkrad
med 250 mA (F3, 15 W/m). Om annan kabel ska använ-
das måste säkringen bytas ut mot lämplig sådan.

NIBE Art.nrSäkring (F3)Total ef-
fekt (W)

Längd
(m)

718085T100mA/250V151
518900*T250mA/250V453
718086T500mA/250V906

* Monterad från fabrik.

Anslutning för extern värmekabel (EB14) görs till
kopplingsplint X3:4 och 7. Om jordkabel finns ska den
anslutas på X3:1. Se följande bild:

5
6

7
4

2
3

1

ExterntF2300

X3

EB14

Extern värmekabel

F3

OBS!

Röret måste tåla värmen från värmekabeln.

För att säkerställa funktionen ska tillbehöret
KVR 10 användas.

Kabeldragning

Följande bild visar rekommenderad kabeldragning från
ellåda fram till kondensvattentråget på utsidan av
F2300. Övergång mellan elkabel och värmekabel ska
ske efter genomföring till kondensvattentråget. Avstån-
det mellan ellåda och genomföringen till kondensvat-
tentråget är ca 2600 mm.

Dragning av ej värmeförande
del av värmekabel.

Genomföring Värmekabel
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Anslutningsmöjligheter
OBS!

Följande sidor om termostater, tillsats, summa-
larm och stillestånd gäller inte då F2300 styrs
av en NIBE innemodul.

Termostatstyrning
För att styra till och frånslag av kompressor kan du an-
vända en enkeltermostat eller en slutande potentialfri
kontakt. Denna termostat skall vara av typen brytande
(NC) då inställd temperatur har uppnåtts. Kontakten
skall vara potentialfri.

Anslut enstegstermostaten till kopplingsplint X5:3 och
4 enligt nedanstående bild.

4
2

3
1

X5

ExterntF2300

Termostat

Tillsats/Stillestånd
F2300 är försedd med en potentialfri kontakt avsedd
för tillsatsvärme. Max 250V 2A.

Inställning av den omgivningstemperatur (balanstem-
peratur) då tillsatsreläet aktiveras gör du i kanal A5, se
avsnitt ”Styrning – Kanalbeskrivning”.

Extern tillsatsvärme ansluts till tillsatsrelä kopplingsplint
J5:C,NO och NC på styrkort AA21.

Villkor för inkoppling av tillsatsvärme:
■ omgivningstemperaturen skall vara lägre än inställd

balanstemperatur (kanal A5).
■ Kompressorn skall ha varit i drift under minst den tid

som är vald i kanal A6. Avfrostningen räknas in i
denna tid.

Sjunker omgivningstemperaturen ner till en nivå under
inställt värde, stopptemperatur (stillestånd), i kanal A7
blockeras kompressordriften och all uppvärmning
måste ske med extern tillsatsvärme via stilleståndsrelä,
kopplingsplint J6:C,NO och NC på styrkort AA21. Denna
funktion aktiveras även då F2300 görs spänningslös.

Om omgivningstemperaturen överstiger 40 °C blocke-
ras kompressordriften och stilleståndsreläet aktiveras.

Anslutning till tillsatsrelä görs enligt följande bild.

NO

NC

C

NO

NC

C

Tillsatsvärme

Stillestånd

NO

NC

COM

NO

NC

COM

Externt F2300

AA21-J5Tillsatsvärme

Stillestånd
AA21-J6

Max belastning över reläkontakter är 250V 2A.

Vid drift utan behov av tillsats eller stillestånd är relä-
kontakter slutna mellan COM och NO.

Tillsats respektive stillestånd fås mellan COM och NC.

Kontakterna är ritade i spänningslöst tillstånd.

Tillsats- respektive stilleståndsreläer är aktiverade i, för
F2300, normalt drifttillstånd. Vid driftstörning avaktive-
ras båda reläerna.

Exempel på tillsatsinkoppling

Principbild för inkoppling av hjälpkontakter för tillsats
respektive stillestånd.

LP HP

34

NO O/CNC

Hjälpkontaktor

(ingår ej vid leverans)

12 – 230V

158890864133

89

93

34

91

Hjälpkontaktor
(ingår ej vid leverans)

COM

Kommunikation
F2300 kan kommunicera med NIBE innemoduler, ge-
nom att ansluta innemodulen med en skärmad trele-
dare till kopplingsplint AA21:J2 enligt följande bild:

GND

B-

A+

GND

B-

A+

AA21:J2

F2300 InnemodulF2300 Innemodul

AA21:J2

För inkoppling i innemodul, se respektive manual på
www.nibe.se.
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Yttre indikering av summalarm
F2300 är försedd med kontakt för yttre indikering av
summalarm. Funktionen blir aktiv vid alla typer av be-
stående larm. Max belastning för reläkontakt är 250V
2A.

Anslutning för yttre indikering av summalarm görs till
kopplingsplint X4:1 till 3 enligt följande bild:

3
2

1

Summalarm

NC

NO

COM

ExterntF2300

X4

Summalarm

Anslutning av tillbehör
Instruktioner för inkoppling av tillbehör finns i den
medföljande installationsanvisningen för respektive
tillbehör. Se sida 37 för lista över de tillbehör som kan
användas till F2300.
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Förberedelser
■ Säkerställ att värmepumpen inte skadats under

transport.
■ Kontrollera att värmekretsen är fylld och väl avluftad

före igångkörning.
■ Kontrollera rörsystemets täthet.

Påfyllning och luftning av vär-
mebärarsystemet
1. Fyll upp värmebärarsystemet med vatten till erfor-

derligt tryck.
2. Lufta av systemet med avluftningsnippel på bipac-

kat flexrör och eventuell cirkulationspump.

LEK

QM20

Balanstemperatur
Balanstemperatur är den utomhustemperatur då vär-
mepumpens avgivna effekt är lika stor som husets ef-
fektbehov. Detta innebär att värmepumpen täcker
hela husets effektbehov ner till denna temperatur.

Du ställer in balanstemperatur, tillsats, i kanal A5.

Stopptemperatur
När stopptemperaturen (kanal A7) ställs in på mellan
-10 och -25 °C begränsas framledningstemperaturen
linjärt från -10 °C / 65 °C till -25 °C / 63 °C (se diagram
på sida 42).

Ligger omgivningstemperaturen under inställt värde
för stopptemperatur måste uppvärmning ske med till-
satsvärme.

Mjukstart
F2300 är försedd med ett mjukstart (AA10) som begrän-
sar startströmmen för kompressorn.

Kompressorvärmare
F2300 är försedd med en kompressorvärmare som
värmer kompressorn före uppstart och vid kall kompres-
sor.

OBS!

Kompressorvärmaren ska ha varit inkopplad i
6 – 8 timmar före första start, se avsnitt “Upp-
start och kontroll”.

Konvärmare
F2300 är försedd med en konvärmare som kan värma
fläktkonan vid behov (inte aktiverad vid leverans).

OBS!

Konvärmaren behövs bara i vissa fall när om-
givningstemperaturen blir för låg under en
längre tid.

Fasföljdskontroll

L
E
K

L
E
K

BA1

Fasföljdsvakten (BA1) går igång så fort matning är
påkopplad till värmepumpen. Kontrollera fasföljden
enligt nedan.
■ Röd lysdiod är tänd vid rätt fasföljd
■ Vid fel fasföljd får värmepumpen larm 07 i kanal S1

och lysdioden blinkar.

OBS!

Kontrollera fasföljden vid uppstart!
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Uppstart och kontroll
1. Kommunikationskabel, kopplingsplint (AA21:J1

eller AA21:J2) eller termostat, kopplingsplint (X5)
skall inte vara inkopplad.

2. Arbetsbrytaren slås till.
3. Kontrollera att F2300 är spänningssatt.
4. Kontrollera att motorsäkring (FC2) är till.
5. Kontrollera att lysdioden på fasvakt (BA1) lyser rött.
6. Kompressorvärmaren (EB10) måste ha varit i drift

i 6 – 8 timmar innan kompressorstart får ske. Detta
görs genom att manöverspänningen är till och att
kommunikationskabel eller termostat är frånkopp-
lade.

7. Displayen på styrkort (AA21) visar C0/CC F0 H1/H3
beroende på omgivningstemperaturen. Under
denna tid värms kompressorn upp för att öka livs-
längden.

8. Efter 6 – 8 timmar ansluts kommunikationskabel
eller externa termostater. Se avsnitt ”Termostats-
tyrning” under elinkopplingskapitlet.

9. Starta om eventuell NIBE innemodul. Se informa-
tion i respektive manual på www.nibe.se.

10. Efter inkoppling startar kompressorn efter cirka
180 minuter om behov föreligger.

11. Justera in laddflödet enligt diagram, se avsnitt
“Injustering, laddflöde”.

12. Justera menyinställningar vid behov.
13. Fyll i igångkörningsrapporten i användarhandbo-

ken.
14. Återmontera bortskruvade plåtar och lock.
15. Ta bort skyddsfilmen från locket på F2300.

OBS!

Vid inkoppling skall hänsyn tas till spännings-
förande extern styrning.

AA6 X3 F3

AA21 X2 X1

X4X5

AA21-J1AA21-J2

L
E
K

FC2

BA1

Efterjustering, värmebärarsida
Under den första tiden frigörs luft ur värmevattnet och
avluftningar kan bli nödvändiga. Hörs porlande ljud
från värmepumpen, cirkulationspumpen och radiatorer
krävs ytterligare avluftningar av hela systemet. När sy-
stemet stabiliserats (korrekt tryck och all luft bortförd)
kan värmeautomatiken ställas in på önskade värden.
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Injustering, laddflöde
För korrekt funktion av värmepumpen under hela året,
krävs att laddflödet justeras in med hjälp av NIBE inom-
husmodul eller enligt rutin nedan, vid annan styrning.

Justering av temperaturdifferensen (ΔT) mellan fram-
ledningstemperatur och returtemperatur görs med
fördel vid varmvattenladdning eller vid högsta belast-
ning.

Detta görs enklast med hjälp av temperaturerna som
mäts av i kanal T2 (framledningstemperatur) minus
kanal T3 (returtemperatur). Denna temperaturskillnad
(ΔT) justeras med hjälp av cirkulationspump och
reglerventil. Justeringen görs vid stabil drift, cirka 5 min
efter start, eller cirka 5 min efter avfrostning vid kall
omgivningstemperatur.

Temperaturskillnaden skall vara enligt nedanstående
diagram (+1- 2 K). Vid omgivningstemperaturer över
28 °C kan laddflödet ökas med 30 % för att erhålla ett
lägre ΔT.

Diagrammen visar värmepumpen med hög fläkthastig-
het, vid låg fläkthastighet blir ΔT 0,5 till 1 grad lägre.

Effektangivelser avser kompressor, fläkt och styrning
vid nominellt värmebärarflöde. Vid driftfall som kräver
avfrostning reduceras förhållandet mellan avgiven och
tillförd effekt med cirka 10 %.

Laddflöde F2300
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Allmänt
F2300 är försedd med en intern elektronisk styrning
som sköter de funktioner som är nödvändiga för driften
av värmepumpen, t. ex. avfrostning, stopp vid max/min
temperatur, inkoppling av kompressorvärmare samt
inkoppling av värmare för kondensvattentråget och
övervakning av tryckvakter.

Dessutom kan temperaturer, antal starter och drifttid
avläsas.

Den inbyggda styrningen ställs in vid installationen och
kan användas vid service.

Under normal drift behöver villaägaren inte ha tillgång
till styrningen.

F2300 har inbyggd returledningsgivare som begränsar
returtemperaturen.

F2300 kan även styras till/från via signal från annan
reglerutrustning eller termostat. Om F2300 styrs från
en NIBE innemodul (tillbehör) är styrningen beskriven
i tillhörande anvisning.

Innemodulen kommunicerar med F2300 vilket innebär
att inställningar och mätvärden från F2300 kan justeras
och avläsas i innemodulen.

Navigering

LP HP

34

NO O/CNC

Hjälpkontaktor

(ingår ej vid leverans)

12 – 230V

158890864133

89

93

34

91

Plusknapp
Med plusknappen (S1) bläddrar man i kanal-
systemet (framåt) eller höjer värdet på vald
parameter.

Se avsnitt “Styrning” – ”Kanalbeskrivning”

Minusknapp
Med minusknappen (S2) bläddrar man i ka-
nalsystemet (bakåt) eller sänker värdet på
vald parameter.

Se avsnitt “Styrning” – ”Kanalbeskrivning”

Enterknapp
Med enterknappen (S3) aktiveras samt bekräf-
tas eventuell värdeändring.

Se avsnitt “Styrning” – ”Kanalbeskrivning”

För att förändra ett värde, tryck först enterknappen för
att aktivera förändringsläge, värdet blinkar. Justera till
önskat värde med plusknappen eller minusknappen.
Om plusknappen eller minusknappen är intryckt i cirka
3 sekunder sker snabbräkning. Bekräfta därefter med
enterknappen. Värdet kommer att sluta blinka.

Kanalerna är uppdelade i tre olika typer: status, tempe-
raturer och inställbara värden.

Snabbförflyttning mellan de olika typerna görs genom
att trycka på enterknappen när STATUS, TEMP. eller
ADJUST. visas.
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Displayförklaring

C0 F0 H0

S1 01

Kompressor: C
Visar aktuell kompressorstatus.

Kompressor från, cirkulationspump frånC0

Blinkar när kompressor vill starta men är förhind-
rad av tidsvillkor eller hög returtemperatur

C

Kompressor till, cirkulationspump tillC1

Kompressor från, cirkulationspump tillCC

Avfrostning pågårCD

Fläkt: F
Fläkten har två hastigheter, hög eller låg. Fläkten styrs
av omgivningstemperaturen. Den lägre hastigheten
används när omgivningstemperaturen är hög för att
begränsa effekten. Vid en omgivningstemperatur lägre
än temperaturen i tabellen nedan ändras fläkthastig-
heten till hög.

Omgivningstemperatur (°C)Typ

2014 kW

2020 kW

Fläkt frånF0

Fläkt till, låg hastighetF1

Fläkt till, hög hastighetF2

Värmare: H
Kompressorvärmaren är alltid aktiv då kompressorn är
frånslagen.

Kondenstrågsvärmaren kopplas in vid avfrostning då
omgivningstemperaturen sjunker under eller är lika
med 2,5 °C.

Om konvärmaren tillåts (kanal A14), aktiveras den var
tredje avfrostning, då omgivningstemperaturen ligger
under 2 °C.

Kompressorvärmare från

Kondenstrågsvärmare från

Konvärmare från

H0

Kompressorvärmare tillH1

Kondenstrågsvärmare tillH2

Kompressorvärmare till

Kondenstrågsvärmare till

H3

Konvärmare tillH4

Kompressorvärmare till

Konvärmare till

H5

Kondenstrågsvärmare till

Konvärmare till

H6

Kompressorvärmare till

Kondenstrågsvärmare till

Konvärmare till

H7

Kanal: S1
Visar aktuell kanal. Byter kanal med plusknappen eller
minusknappen.

Värde: 01
Visar aktuellt värde. Ökar/minskar värde med plusknap-
pen respektive minusknappen.
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Styrvillkor
Styrvillkor kall uteluft
■ När omgivningstemperaturgivaren (kanal T1) sjunker

under inställd temperatur i kanal A7 stannar värme-
pumpen och indikerar 03 i kanal S1. Både tillsatsrelä
och stilleståndsrelä aktiveras då samtidigt.

■ Om omgivningstemperaturgivaren registrerar en
temperatur som är minst 2,1 °C högre än inställd
temperatur i kanal A7 startar en tidräknare.

■ När tidräknaren nått 45 minuter avaktiveras både
tillsatsreläet och stilleståndsreläet för att få en behag-
ligare temperatur för kompressorn att starta mot.

■ När ytterligare 15 minuter passerat tillåts kompres-
sorn att starta och tillsatsreläet aktiveras några sekun-
der senare. Dock är stilleståndsreläet avaktiverat.

■ Om omgivningstemperaturen någon gång under
dessa totalt 60 minuter sjunker under kanal A7 +
2,1 °C nollställs räknaren. Den börjar inte räkna igen
förrän temperaturen åter är tillräckligt hög.

B = Inställd temperatur för kall uteluft (kanal A7).

A = Inställd temperatur för kall uteluft + 2,1 °C.

1. Omgivningstemperaturen (kanal T1) sjunker under
inställd temperatur i kanal A7 (B). Värmepumpen
stannar och båda reläerna aktiveras.

2. Omgivningstemperaturen går 2,1 °C över inställd
temperatur i kanal A7 (A). En tidräknare startar
från 0.

3. Omgivningstemperaturen sjunker under A. Tidräk-
naren nollas och stoppas.

4. Omgivningstemperaturen går åter över A. Tidräk-
naren startas igen (från 0).

5. Tidräknaren har räknat till 45 minuter. Båda reläer-
na avaktiveras.

6. Tidräknaren har räknat till 60 minuter. Kompres-
sorn tillåts åter starta.

OBS!

Det är värmepumpens omgivningstemperatur-
givare som gäller.

utelufttemp. 

A 

B 

 1             2           3     4           5   6 

UtelufttemperaturUtomhustemperatur
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Styrvillkor avfrostningA16:1 (fabriksinställ-
ning)
■ Avfrostning görs aktiv (med kompressor på och fläkt

av) eller passiv (med kompressor av och fläkt på).
■ Varje minut räknar en tidräknare upp om kompres-

sorn är igång och temperaturen på förångargivaren
(kanal T7) understiger inställningen i kanal A9.

■ Kanal S9 visar tid till avfrostning i minuter. När detta
värde är 0 minuter startar avfrostningen.

■ Om konvärmaren är aktiverad i kanal A14, omgiv-
ningstemperaturen är mindre än eller lika med 2 °C
och kompressorn är igång startar konvärmaren vid
var tredje avfrostning. Konvärmaren hindrar isupp-
byggnad i fläktkonan.

■ Om "avisning fläkt" är aktiverad i kanal A15, beroen-
de på förångartemperaturen och om konvärmaren
inte är igång startar avisning fläkt vid avfrostning.
Avisning fläkt hindrar isuppbyggnad på fläktbladen
och det främre fläktgallret.

■ Om förångaren blir för kall startas en "säkerhetsav-
frostning". Denna avfrostning kan startas tidigare än
när den normala avfrostningen hade skett. Om 10
säkerhetsavfrostningar sker i rad utlöses larm 19
(kanal S1) vilket är ett bestående larm.

■ Om avfrostningsbehov föreligger startas passiv av-
frostning när T1 ≥ 4 °C och kompressorn har stannat
eftersom värmebehovet har uppfyllts.

Aktiv avfrostning vid T1 < 4 °C:
1. Fyrvägsventilen slår över mot avfrostning.
2. Fläkten stannar och kompressorn fortsätter gå.
3. När avfrostningen är färdig växlar fyrvägsventilen

tillbaka mot värmedrift och efter 30 sekunder
startar fläkten.

4. Omgivningstemperaturgivaren är låst och larm på
hög returtemperatur är spärrat under två minuter
efter en avfrostning.

Passiv avfrostning T1 ≥ 4 °C:
1. Kompressorn stannar.
2. Fyrvägsventilen växlar ej.
3. Fläkten går med hög hastighet.
4. När passiv avfrostning är färdig startar kompres-

sorn.
5. Omgivningstemperaturgivaren är låst och larm på

hög returtemperatur är spärrat under två minuter
efter en avfrostning.

Passiv avfrostning avslutas när tid i S9 = A8.

Det finns femmöjliga orsaker till att en aktiv av-
frostning avslutas:
1. Om temperaturen på förångargivaren har uppnått

inställd temperatur i kanal A10 (normalt stopp).
2. När avfrostningen har pågått längre än 15 minuter.

Detta kan bero på för lite energi i värmekällan, för
stark vindpåverkan mot förångaren och/eller att
givaren på förångaren inte är korrekt och därmed
visar för låg temperatur (vid kall uteluft).

3. När temperaturen på returledningsgivaren kanal
T3 understiger 10 °C.

4. Om högtryckspressostaten löser ut under avfrost-
ning. Detta indikeras som larm 10 i kanal S1 och
kompressorn kommer att stoppas. Efter två minuter
startar kompressorn igen (om trycket sjunkit), an-
nars ges bestående högtryckslarm (larm 06).

5. Temperaturen på framledningsgivaren kanal T2
understiger 4 °C.

Styrvillkor avfrostning A16:0
■ Varje minut räknar en tidräknare upp om kompres-

sorn är igång och temperaturen på förångargivaren
(kanal T7) understiger inställningen i kanal A9.

■ Om tidräknaren S9 har räknat ner eller temperatur-
villkor för avfrostning uppfyllts, startas en avfrostning.

■ Om konvärmaren är aktiverad i kanal A14, omgiv-
ningstemperaturen är mindre än eller lika med 2 °C
och kompressorn är igång startar konvärmaren vid
var tredje avfrostning. Konvärmaren hindrar isupp-
byggnad i fläktkonan.

■ Om "avisning fläkt" är aktiverad i kanal A15, beroen-
de på förångartemperaturen och om konvärmaren
inte är igång startar avisning fläkt vid avfrostning.
Avisning fläkt hindrar isuppbyggnad på fläktbladen
och det främre fläktgallret.

■ Om förångaren blir för kall startas en "säkerhetsav-
frostning". Denna avfrostning kan startas tidigare än
när den normala avfrostningen hade skett. Om 10
säkerhetsavfrostningar sker i rad utlöses larm 19
(kanal S1) vilket är ett bestående larm.

Själva avfrostningen går till på följande sätt:
1. Fyrvägsventilen slår över mot avfrostning
2. Fläkten stannar och kompressorn fortsätter gå.
3. När avfrostningen är färdig växlar fyrvägsventilen

tillbaka mot värmedrift och efter 30 sekunder
startar fläkten.

4. Omgivningstemperaturgivaren är låst och larm på
hög returtemperatur är spärrat under två minuter
efter en avfrostning.

Det finns femmöjliga orsaker till att en avfrost-
ning avslutas:
1. Om temperaturen på förångargivaren har uppnått

inställd temperatur i kanal A10 (normalt stopp).
2. När avfrostningen har pågått längre än 15 minuter.

Detta kan bero på för lite energi i värmekällan, för
stark vindpåverkan mot förångaren och/eller att
givaren på förångaren inte är korrekt och därmed
visar för låg temperatur (vid kall uteluft).

3. När temperaturen på returledningsgivaren under-
stiger 10 °C.

4. Om högtryckspressostaten löser ut under avfrost-
ning. Detta indikeras som larm 10 i kanal S1 och
kompressorn kommer att stoppas. Efter två minuter
startar kompressorn igen (om trycket sjunkit), an-
nars ges bestående högtryckslarm (larm 06).

5. Temperaturen på framledningsgivaren understiger
4 °C.
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Statuskanaler

Status

Dessa kanaler visar status och statistik.

Kanal
Visar driftstatus för F2300.S1
Värde

Normal drift.01
Avfrostningsrutin körs.02
Kall utelufttemperatur.03
Hög returtemperatur.04
Motorsäkring (FC2), fasvakt (BA1), högtrycks-
pressostat (BP10), lågtryckspressostat (BP2)
och/eller fläktens interna motorskydd har
löst ut (MS-larm).

07

Givarlarm. Någon av temperaturgivarna är
felaktig.

08

Kommunikationsfel (endast då NIBE SMO
och NIBE innemodul är inkopplad).

09

Högtryckspressostaten (BP1) har löst ut vid
avfrostning (återgår automatiskt).

10

Felmonterad fram- och returledning.12
Varm uteluft. Uppträder när omgivningstem-
peraturen överstiger 40 °C.

13

Hög framledningstemperatur.14
Avfrostning avbruten. Uppträder då avfrost-
ning misslyckats 3 gånger i rad.

15

Korta drifttider. Uppträder då drifttiden varit
kortare än 2 minuter 3 gånger i rad.

16

Hetgaslarm. Uppträder då hetgasen översti-
git 135 °C. Larmet återgår automatiskt när
temperaturen sjunker under 60 °C. Om lar-
met utlöses 3 gånger under 240 minuter blir
det bestående.

17

Låg förångningstemperatur. Uppträder när
10 säkerhetsavfrostningar har skett i rad.

19

Värde
Visar kompressortillstånd.

Kompressor från.00
Kompressor till.01
Kompressor blockerad på grund av larm.XX
Kompressorstart om nn minuter.nn

S2

Visar antal kompressorstarter, ackumulerande.S3
Visar drifttiden i timmar för kompressorn, ackumu-
lerande.

S4

Visar drifttiden i timmar för inkopplad tillsats, acku-
mulerande.

S5

Visar om termostatingången är aktiv.S6

Aktiv ingång indikeras med 1.

Ej aktiv ingång indikeras med 0.

Status larmingångar (BP1 (LP används ej) och BA1),
1 indikerar ingång OK.

S7

S7 1 / 1 / 1
Visar tid till nästa avfrostning.S9
Mjukvarans versionsnummer.S10

Temperaturkanaler

Temp.

Dessa kanaler visar aktuella temperaturer.

Kanal
Uppmätt temperatur på omgivningstemperaturgi-
varen (BT28).

T1

Uppmätt temperatur på framledningsgivaren (BT12).T2
Uppmätt temperatur på returledningsgivaren (BT3).T3
Uppmätt temperatur på suggasgivaren (BT17).T4
Uppmätt temperatur på hetgasgivaren (BT14).T5
Uppmätt temperatur på vätskeledningsgivaren
(BT15).

T6

Uppmätt temperatur på förångargivaren (BT16).T7

Inställningskanaler

Adjust.

I dessa kanaler görs alla inställningar.

Kanal
Adress för kommunikation med NIBE innemodul.A1

Vid koppling mot NIBE innemodul ska denna kanal
stå på 1.

Vid koppling mot NIBE innemodul (som har stöd
för flera värmepumpar) ska denna (master) väljas
så att varje F2300 (slav) i systemet får en unik adress
(1 – 9) för kommunikation med innemodulen.

För exempelvis 3 stycken F2300 i samma system ges
adresserna 1, 2 respektive 3. Den F2300 som gör
varmvatten skall väljas till 1.
Kopplingsdifferens returtemperatur. Efter att
kompressorn stoppats för hög returtemp skall retur-
temperaturen sjunka med inställt värde för att start
av kompressorn tillåts. Värdet är inställbart mellan
0 och 10 °C. Fabriksinställning är 4 °C.

A3

Vid tillkopplad NIBE innemodul är denna meny ej
ändringsbar, utan är låst på 2 °C.
Minsta tidsintervall i minuter mellan kompressorstar-
ter. Värdet inställbart mellan 20 och 60 minuter.
Fabriksinställning 20 minuter.

A4
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Balanstemperatur, det inställda omgivningstempe-
raturvärdet då tillsatsreläet kan aktiveras från kanal
A6 utan att påverka kompressordriften. Tillsatsreläet
aktiveras först efter inställd tid i kanal A6. Värdet
inställbart mellan -15 °C och +10 °C. Fabriksinställ-
ning är 0 °C.

A5

Kontinuerlig drifttid med kompressorn innan tillsats
tillåts. Värdet inställbart mellan 1 och 120 minuter.
Fabriksinställning 120 minuter.

A6

Stopptemperatur, det inställda omgivningstempe-
raturvärdet då stilleståndsreläet aktiveras, F2300
stannar. När stopptemperaturen ställs in på mellan
0 °C och -25 °C begränsas framledningstemperatu-
ren linjärt från -10 °C / 65 °C till -25 °C / 63 °C (se
diagram på sida 42). Fabriksinställning är -20 °C.

A7

Minsta gångtid, värmeproduktion innan ny avfrost-
ning är tillåten. Värdet inställbart mellan 10 och 90
minuter. Fabriksinställning enligt tabell nedan.

A8

MinuterTyp

6014 kW
5520 kW

Starttemperatur för tillåten avfrostning (förångar-
givaren). Värdet inställbart mellan -5 °C och 0 °C.
Fabriksinställning -3 °C.

A9

Stopptemperatur för avfrostning (förångargivaren).
Värdet inställbart mellan 10 °C och 40 °C. Fabriksin-
ställning 20 °C.

A10

Manuell aktivering av aktiv avfrostningsrutin. Ändra
värdet från 0 till 1 och bekräfta med enterknappen.

A12

Återgång till fabriksinställningar. Ändra värdet från
0 till 1 och bekräfta med enterknappen.

A13

Aktivering av funktionen konvärmaren. Ändra vär-
det från 0 till 1 och bekräfta med enterknappen.

A14

Aktivering av funktionen "avisning fläkt". Ändra
värdet från 0 till 1 och bekräfta med enterknappen.

A15

Val av avfrostningstyp. 1 står för standardavfrost-
ning, aktiv eller passiv. 0 står för enbart aktiv, tids-
styrd avfrostning. Fabriksinställning 1.

A16

OBS!
Om problem med avfrostningen skulle
uppstå kan värdet i kanal A16 ändras till
0 för att eventuellt avhjälpa problemet.
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Felsökning
OBS!

Ingrepp bakom fastskruvade luckor får endast
göras av eller under överinseende av behörig
installatör.

OBS!

Eftersom F2300 kan anslutas till ett stort antal
externa enheter skall även dessa kontrolleras.

OBS!

Vid åtgärd av driftstörning som kräver ingrepp
bakom faststruvade luckor ska inkommande
el brytas på säkerhetsbrytaren.

OBS!

Larm kvitteras på inomhusmodulen eller ge-
nom att spänningen till värmepumpen bryts
varefter den återstartas.

Följande tips kan användas för att åtgärda komfortstör-
ningen:

Grundläggande åtgärder
Börja med att kontrollera följande möjliga felkällor:
■ Att värmepumpen är i drift alt. att matningskabel till

F2300 är ansluten.
■ Bostadens grupp- och huvudsäkringar.
■ Bostadens jordfelsbrytare.
■ Värmepumpens motorsäkring (FC2).
■ Värmepumpens personskyddsautomat (FB1).

Låg temperatur på varmvattnet, eller utebli-
vet varmvatten
Denna del av felsökningskapitlet gäller endast om
värmepumpen är dockad till varmvattenberedare.
■ Stor varmvattenåtgång.
■ Vänta tills varmvattnet hunnit värmas upp.

■ Felaktiga inställningar inomhusmodulen.
■ Se manualen för inomhusmodulen.

Låg rumstemperatur
■ Stängda termostater i flera rum.
■ Sätt termostaterna på max i så många rum som

möjligt.
■ Extern kontakt för ändring av rumsvärme aktiverad.
■ Kontrollera eventuella externa kontakter.

■ Felaktiga inställningar i inomhusmodul.
■ Se manualen för inomhusmodulen.

Hög rumstemperatur
■ Extern kontakt för ändring av rumsvärme aktiverad.
■ Kontrollera eventuella externa kontakter.

■ Felaktiga inställningar i inomhusmodul.

■ Se manualen för inomhusmodulen.

F2300 ej i drift
■ Extern reglerutrustning har inte gett startsignal.
■ Kontrollera inställningar i reglerutrustningen.

■ Säkringar har löst ut.
■ Byt säkring eller återställ automatsäkring.

■ Kall uteluft. Indikeras som 03 i kanal S1.
■ Vänta tills omgivningstemperaturen är 2 °C högre

än värmepumpens inställda stoppvärde.
■ Utlöst högtryckspressostat. Indikeras som 07 i kanal

S1.
■ Kontrollera att systemet är ordentligt avluftat.

Kontrollera säkringar. Kontrollera att smutsfiltret
inte är igensatt. Kontrollera värmebärarflödet i
laddkretsen.

■ Omgivningstemperatur varmare än 40 °C. Indikeras
som 13 i kanal S1.
■ Vänta tills omgivningstemperatur är kallare än

38 °C.
■ Låg förångningstemperatur. Indikeras som 19 i kanal

S1.
■ Tillse att luftflödet inte är blockerat.

■ Tidsvillkor tillåter ej start.
■ Vänta tills inställt villkor löpt ut. (Blinkar C i display

har startvillkor givits.)
■ Motorsäkring (FC2), fasvakt (BA1), högtryckspres-

sostat (BP10), lågtryckspressostat (BP2) och/eller
fläktens interna motorskydd har löst ut (MS-larm).
Indikeras som 07 i kanal S1.
■ Kontrollera säkringar.
■ Kontrollera fasföljden på inkommande matning.
■ Kontrollera värmebärarflödet i laddkretsen.

■ Felmonterad fram- och returledning. Indikeras som
12 i kanal S1.
■ Kontrollera rörinstallationen.

■ Värmepumpen avfrostar inte.
■ Kontrollera temperaturen på returgivaren (kanal

T3). Är den lägre än 10 °C kommer värmepumpen
inte att avfrosta.

■ Kontrollera temperaturen på förångargivaren (ka-
nal T7). Är den högre än inställningen för
"Starttemperatur, avfrostning" (kanal A9) under
kompressordrift avfrostar inte värmepumpen.

■ Kontrollera laddflöde samt smutsfilter vilket kan
vara delvis igensatt.

■ Kontrollera laddflöde och notera kompressorns
begränsningar vid låga omgivningstemperaturer.

■ Misslyckad avfrostning. Indikeras som 15 i kanal S1.
■ Kontrollera laddflöde.

■ Korta drifttider. Indikeras som 16 i kanal S1.
■ Kontrollera kopplingsdifferens för termostat.

Kontrollera starttemperatur varmvatten i eventuell
inomhusmodul. Kontrollera laddflöde samt
smutsfilter vilket kan vara delvis igensatt.

■ Hetgastemperaturen överstiger 135 °C. Indikeras
som 17 i kanal S1.
■ Kontakta kyltekniker.
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Isuppbyggnad i fläktkonan

OBS!

Gäller bara i vissa områden.

■ Konvärmare (kanal A14) inte aktiverad.
■ Aktivera konvärmaren i kanal A14.

Isuppbyggnadpå fläktbladenoch frontgaller

OBS!

Gäller bara i vissa områden.

■ "Avisning fläkt" (kanal A15) inte aktiverad.
■ Aktivera "avisning fläkt" i kanal A15.

Givarplacering

BT28

BT16

BP1 BT3 BT17 BT15 BT14 BT12

BP1

BT3

BT17 BT15

BT14

BT12

HögtryckspressostatBP1
Temperaturgivare, värmebärare returledningBT3
Temperaturgivare, kondensor framledningBT12
Temperaturgivare, hetgasBT14
Temperaturgivare, vätskeledningBT15
Temperaturgivare, förångareBT16
Temperaturgivare, suggasBT17
OmgivningstemperaturgivareBT28
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Data för temperaturgivare returledning (BT3),
kondensor fram (BT12) samtvätskeledning (BT15)

Spänning (VDC)Resistans
(kOhm)

Temperatur (°C)

3,256351,0-40
3,240251,6-35
3,218182,5-30
3,189133,8-25
3,15099,22-20
3,10574,32-15
3,04756,20-10
2,97642,89-5
2,88933,020
2,78925,615
2,67320,0210
2,54115,7715
2,39912,5120
2,24510,0025
2,0838,04530
1,9166,51435
1,7525,30640
1,5874,34845
1,4263,58350
1,2782,96855
1,1362,46760
1,0072,06865
0,8911,73970
0,7851,46975
0,6911,24680
0,6071,06185
0,5330,90890
0,4690,77995
0,4140,672100

Data för hetgasgivare (BT14)

Spänning (V)Resistans
(kOhm)

Temperatur (°C)

4,81118,740
4,7796,1345
4,7278,3050
4,6664,1155
4,5952,7660
4,5143,6465
4,4336,2670
4,3330,2775
4,2225,3880
4,1021,3785
3,9718,0790
3,8315,3395
3,6813,06100
3,5211,17105
3,369,59110
3,198,26115
3,017,13120
2,846,18125
2,675,37130
2,504,69135
2,334,10140
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Data för förångargivare (BT16), omgivningsgivare
(BT28) och suggasgivare (BT17)

Spänning (VDC)Resistans
(kOhm)

Temperatur (°C)

4,7177,58-50
4,6257,69-45
4,5143,34-40
4,3732,87-35
4,2125,17-30
4,0319,43-25
3,8215,13-20
3,5811,88-15
3,339,392-10
3,077,481-5
2,806,0000
2,544,8445
2,283,93510
2,033,21715
1,802,64420
1,592,18625
1,391,81730
1,221,51835
1,071,27440
0,931,07545
0,810,91150
0,710,77555
0,620,66260
0,540,56865
0,470,49070
0,410,423375
0,360,36780
0,320,32085
0,280,28090
0,250,24595
0,220,216100
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Mer info och bilder finns på www.nibe.se.

Inomhusmodul

VVM 500

Art nr 069 400

RSK nr 624 23 28

SMO 20

Styrmodul

Art nr 067 224

RSK nr 625 10 06

SMO 40

Styrmodul

Art nr 067 225

RSK nr 625 10 07

Kondensvattenrör
Kondensvattenrör, olika längder.

KVR 10-10, 1 meter

Art nr 067 171

RSK nr 625 08 65

KVR 10-30, 2,5 meter

Art nr 067 172

RSK nr 625 08 66

KVR 10-60, 5 meter

Art nr 067 173

RSK nr 625 08 67

Värmetermostat

VT 10

Värmetermostat

Art nr 418 801
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Mått- och avsättningskoordinater

530

645

3
0

50

560

1
3

2
5

2
0

5
4

7
5

5
2

0

2
8

0

134550

175

6
5

0

6
2

0

1455

85

140

4
0

-6
0

175

5
5

4
0
0
 m

m

Fritt utrymme bakom

Fritt utrymme framför

Min. avstånd
vid användning
av flera F2300

600 mm

3
0
0
0
 m

m

400 mm 

Minimalt 
fritt utrymme

600mm 

Minimalt 
fritt utrymme

Ø 40

XL2

XL1

XL40

530

645

3
0

50

560

1
3

2
5

2
0

5
4

7
5

5
2

0

2
8

0

134550

175

6
5

0

6
2

0

1455

85

140

4
0

-6
0

175

5
5

4
0
0
 m

m

Fritt utrymme bakom

Fritt utrymme framför

Min. avstånd
vid användning
av flera F2300

600 mm

3
0
0
0
 m

m

400 mm 

Minimalt 
fritt utrymme

600mm 

Minimalt 
fritt utrymme

Ø 40

Röranslutningar

G1 1/4"

(Ø35 mm)

Anslutning, värmebärare ut ur F2300XL1

G1 1/4"

(Ø35 mm)

Anslutning, värmebärare in till F2300XL2

Ø40 mmAnslutning, droppskålsavloppXL40

530

645

3
0

50

560

1
3
2
5

2
0
5

4
7
5

5
2
0

2
8
0

134550

175

6
5
0

6
2
0

1455

85

140

4
0
-6

0

175

5
5

4
0
0
 m

m

Fritt utrymme bakom

Fritt utrymme framför

Min. avstånd
vid användning
av flera F2300

600 mm

3
0
0
0
 m

m

400 mm 

Minimalt 
fritt utrymme

600mm 

Minimalt 
fritt utrymme

Ø 40

Minimalt fritt utrymme

Fritt utrymme bakom

Fritt utrymme framför

Minimalt fritt utrymme
Min avstånd vid användning
av flera F2300
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Ljudtrycksnivåer
F2300 placeras oftast intill en husvägg vilket ger en
riktad ljudspridning som skall beaktas. Man skall därför
alltid sträva efter att vid uppställning välja den sida
som är vänd mot det minst ljudkänsliga grannområdet.

Ljudtrycksnivåerna påverkas av ytterligare väggar,
murar, marknivåskillnader m.m. och får därför endast
ses som riktvärden.

F2300 arbetar med låg respektive hög fläkthastighet
beroende på omgivningstemperatur.

6 m

10 m

2 m

L
E

K

2014

53/6250/62LW(A)Ljudeffektnivå, enligt EN12102 vid 7/45. Fläkt låg/hög

39/4836/48dB(A)Ljudtrycksnivå vid 2 m. Fläkt låg/hög*

29,5/38,526,5/38,5dB(A)Ljudtrycksnivå vid 6 m. Fläkt låg/hög*

25/3422/34dB(A)Ljudtrycksnivå vid 10 m. Fläkt låg/hög*

*Fritt fält.
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Tekniska data
20143x400V

Effektdata vid nominella flöden 1)

23,6/6,43/3,6817,0/4,49/3,79kW/kW/-15/55 Avgiven effekt / Tillförd effekt / COP
17,8/4,32/4,1214,1/2,96/4,77kW/kW/-7/35 Avgiven effekt / Tillförd effekt / COP
17,9/5,11/3,4913,1/3,58/3,65kW/kW/-2/45 Avgiven effekt / Tillförd effekt / COP
14,6/4,92/2,9610,7/3,50/3,06kW/kW/--7/45 Avgiven effekt / Tillförd effekt / COP
15,2/5,95/2,5511,0/4,24/2,59kW/kW/--7/55 Avgiven effekt / Tillförd effekt / COP
12,7/5,69/2,239,16/4,11/2,23kW/kW/--15/55 Avgiven effekt / Tillförd effekt / COP

Effektdata enligt EN 14511 2)

20,85/4,47/4,6615,49/3,20/4,84kW/kW/-10/35 Avgiven effekt / Tillförd effekt / COPEN14511

17,7/4,37/4,0413,8/3,14/4,39kW/kW/-7/35 Avgiven effekt / Tillförd effekt / COPEN14511

18,3/5,38/3,4114,1/3,83/3,69kW/kW/-7/45 Avgiven effekt / Tillförd effekt / COPEN14511

19,04/6,55/2,9115,22/4,78/3,18kW/kW/-7/55 Avgiven effekt / Tillförd effekt / COPEN14511

15,46/4,38/3,5311,84/3,08/3,84kW/kW/-2/35 Avgiven effekt / Tillförd effekt / COPEN14511

15,95/5,28/3,0212,27/3,74/3,28kW/kW/-2/45 Avgiven effekt / Tillförd effekt / COPEN14511

12,83/4,32/2,979,41/3,03/3,10kW/kW/--7/35 Avgiven effekt / Tillförd effekt / COPEN14511

13,28/5,15/2,589,72/3,66/2,65kW/kW/--7/45 Avgiven effekt / Tillförd effekt / COPEN14511

10,37/4,2/2,477,49/2,96/2,53kW/kW/--15/35 Avgiven effekt / Tillförd effekt / COPEN14511

10,73/4,97/2,167,74/3,52/2,20kW/kW/--15/45 Avgiven effekt / Tillförd effekt / COPEN14511

Elektrisk data
400V 3NAC 50 HzMärkspänning

1612ArmsMax driftström värmepump

12,88,2ArmsMax driftström kompressor

39,630ArmsStartström

100/224100/224WNominell effekt, fläkt (låg/hög)
1616ArmsSäkring

Köldmediekrets
R407CTyp av köldmedium
ScrollTyp av kompressor

2,82,2kgFyllnadsmängd
3,2 (32 bar)MPaBrytvärde pressostat HP (BP10)
2,9 (29 bar)MPaBrytvärde pressostat HP (BP1)
-0,7 (-7 bar)MPaDifferens pressostat HP

0,02 (0,2 bar)MPaBrytvärde pressostat LP
0,05 (0,5 bar)MPaDifferens pressostat LP

Köldbärare
3700/60003700/6000m3/hLuftflöde (låg/hög)

-25/40°CMin/Max lufttemp
ReverserandeAvfrostningssystem

Värmebärare
0,05/0,3 (0,5/3 bar)MPaMin/Max systemtryck värmebärare

0,470,33l/sNominellt flöde 3) (Min flöde avfrostning)

0,47/0,940,33/0,67l/sMin/Max flöde
4,54,5kPaInternt tryckfall vid nominellt flöde
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20143x400V

65/25°CMax/Min VB-temp kontinuerlig drift
G1 1/4" (Ø35mm)mmAnslutning värmebärare utv gänga

Mått och vikt
1455mmBredd
620mmDjup

1385mmHöjd med benställning
230225kgVikt (exkl. emballage)

Övrigt
IP 24Kapslingklass

MörkgråFärg
067 064067 063Art nr

625 08 14625 08 13RSK nr

SCOP & Pdesign F2300 enligt EN 14825

20 kW14 kW

SCOPPdesignSCOPPdesign

3,6193,913SCOP 35 Medelklimat (Europa)

3193,213,5SCOP 55 Medelklimat (Europa)

3,3173,510SCOP 35 Kallt klimat

2,8172,911,5SCOP 55 Kallt klimat

4,4214,614SCOP 35 Varmt klimat

3,6223,816,5SCOP 55 Varmt klimat

1)Effektangivelser avser kompressor, fläkt och styrning vid nomi-
nellt värmebärarflöde. Vid driftfall som kräver avfrostning redu-
ceras förhållandet mellan avgiven och tillförd effekt med cirka
10 %.
2)Effektangivelser inklusive avfrostningar enligt EN14511 vid
värmebärarflöde motsvarande DT=5 K vid 7/45.
3)Nominellt flöde motsvarar DT=10 K vid 7/45.
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Arbetsområde
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Under kort tid är det tillåtet att ha lägre arbetstemperaturer på vattensidan, t.ex. vid uppstart.
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Energimärkning
Informationsblad

NIBETillverkare

F2300-20F2300-14Modell

VVM 500VVM 500Modell varmvattenberedare

35 / 5535 / 55°CTemperaturtillämpning

XXLXXLDeklarerad tapprofil varmvattenberedning

A+ / A+A++ / A++Effektivitetsklass rumsuppvärmning, medelklimat

AAEffektivitetsklass varmvattenberedning, medelklimat

17,5 / 17,312,9 / 12,9kWNominell värmeeffekt (Pdesignh), medelklimat
9 651 / 11 4536 803 / 8 143kWhÅrlig energiförbrukning rumsuppvärmning, medelkli-

mat
2 2662 203kWhÅrlig energiförbrukning varmvattenberedning, medel-

klimat
147 / 122154 / 128%Säsongsmedelverkningsgrad rumsuppvärmning, me-

delklimat
9598%Energieffektivitet varmvattenberedning, medelklimat
3535dBLjudeffektnivå LWA inomhus

17,0 / 16,712,9 / 12,6kWNominell värmeeffekt (Pdesignh), kallt klimat
19,8 / 19,816,7 / 16,7kWNominell värmeeffekt (Pdesignh), varmt klimat

12 500 / 14 4339 158 / 10 557kWhÅrlig energiförbrukning rumsuppvärmning, kallt klimat
2 6322 553kWhÅrlig energiförbrukning varmvattenberedning, kallt

klimat
5 956 / 7 3654 902 / 5 892kWhÅrlig energiförbrukning rumsuppvärmning, varmt kli-

mat
2 0952 042kWhÅrlig energiförbrukning varmvattenberedning, varmt

klimat
131 / 111136 / 115%Säsongsmedelverkningsgrad rumsuppvärmning, kallt

klimat
8284%Energieffektivitet varmvattenberedning, kallt klimat

175 / 141179 / 148%Säsongsmedelverkningsgrad rumsuppvärmning, varmt
klimat

103105%Energieffektivitet varmvattenberedning, varmt klimat
6262dBLjudeffektnivå LWA utomhus

Data för systemets energieffektivitet

F2300-20F2300-14Modell

VVM 500VVM 500Modell varmvattenberedare

35 / 5535 / 55°CTemperaturtillämpning

VIITemperaturregulator, klass
3,5%Temperaturregulator, bidrag till effektivitet

150 / 125157 / 131%Systemets säsongsmedelverkningsgrad rumsuppvärm-
ning, medelklimat

A++ / A++A++ / A++Systemets effektivitetsklass rumsuppvärmning, medel-
klimat

135 / 115139 / 118%Systemets säsongsmedelverkningsgrad rumsuppvärm-
ning, kallt klimat

178 / 144183 / 152%Systemets säsongsmedelverkningsgrad rumsuppvärm-
ning, varmt klimat

Redovisad effektivitet för systemet tar även hänsyn till dess temperaturregulator. Om systemet kompletteras med extern tillsatspanna
eller solvärme ska den totala effektiviteten för systemet räknas om.
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Teknisk dokumentation

F2300-14Modell

VVM 500Modell varmvattenberedare

Luft-vatten

Frånluft-vatten

Vätska-vatten

Vatten-vatten

Typ av värmepump

Ja NejLågtemperatur-värmepump

Ja NejInbyggd elpatron för tillsats

Ja NejVärmepump för värme och varmvatten

Medel Kallt VarmtKlimat

Medel (55 °C) Låg (35 °C)Temperaturtillämpning

EN14825 / EN16147Tillämpade standarder
%128ƞsSäsongsmedelverkningsgrad för rumsupp-

värmning
kW12,9PratedNominell avgiven värmeeffekt

DeklareradCOP för rumsuppvärmning vid dellast och vid utomhustemperatur
Tj

Deklarerad kapacitet för rumsuppvärmning vid dellast och vid utomhustem-
peratur Tj

kW2,5COPdTj = -7 °CkW9,9PdhTj = -7 °C
kW3,3COPdTj = +2 °CkW12,2PdhTj = +2 °C
kW3,9COPdTj = +7 °CkW13,9PdhTj = +7 °C
kW4,5COPdTj = +12 °CkW15,8PdhTj = +12 °C
kW2,6COPdTj = bivkW10,4PdhTj = biv
kW2,2COPdTj = TOLkW9,2PdhTj = TOL
kWCOPdTj = -15 °C (om TOL < -20 °C)kWPdhTj = -15 °C (om TOL < -20 °C)

°C-10TOLMin uteluftstemperatur°C-5,0TbivBivalenttemperatur

-COPcycCOP vid cyklingkWPcychKapacitet vid cykling
°C65,0WTOLMax framledningstemperatur-0,99CdhDegraderingskoefficient

TillsatsvärmeEffektförbrukning i andra lägen än aktivt läge

kW3,7PsupNominell värmeeffektkW0,002POFFFrånläge

kW0,015PTOTermostat-frånläge

ElektriskTyp av tillförd energikW0,015PSBStandbyläge

kW0,035PCKVevhusvärmarläge

Övriga poster

m3/h6 000Nominellt luftflöde (luft-vatten)FastKapacitetsreglering

m3/h1,62Nominellt värmebärarflödedB35 / 62LWALjudeffektnivå, inomhus/utomhus

m3/hKöldbärarflöde vätska-vatten eller vatten-vat-
tenvärmepumpar

kWh8 143QHEÅrlig energiförbrukning

För värmepump med både rumsuppvärmning och varmvattenberedning

%98ƞwhEnergieffektivitet varmvattenberedningXXLDeklarerad tapprofil varmvattenberedning

kWhQfuelDaglig bränsleförbrukningkWh10,03QelecDaglig energiförbrukning

GJAFCÅrlig bränsleförbrukningkWh2 203AECÅrlig energiförbrukning
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F2300-20Modell

VVM 500Modell varmvattenberedare

Luft-vatten

Frånluft-vatten

Vätska-vatten

Vatten-vatten

Typ av värmepump

Ja NejLågtemperatur-värmepump

Ja NejInbyggd elpatron för tillsats

Ja NejVärmepump för värme och varmvatten

Medel Kallt VarmtKlimat

Medel (55 °C) Låg (35 °C)Temperaturtillämpning

EN14825 / EN16147Tillämpade standarder
%122ƞsSäsongsmedelverkningsgrad för rumsupp-

värmning
kW17,3PratedNominell avgiven värmeeffekt

DeklareradCOP för rumsuppvärmning vid dellast och vid utomhustemperatur
Tj

Deklarerad kapacitet för rumsuppvärmning vid dellast och vid utomhustem-
peratur Tj

kW2,4COPdTj = -7 °CkW13,6PdhTj = -7 °C
kW3,1COPdTj = +2 °CkW15,9PdhTj = +2 °C
kW3,7COPdTj = +7 °CkW18,0PdhTj = +7 °C
kW4,3COPdTj = +12 °CkW20,0PdhTj = +12 °C
kW2,6COPdTj = bivkW14,0PdhTj = biv
kW2,2COPdTj = TOLkW12,7PdhTj = TOL
kWCOPdTj = -15 °C (om TOL < -20 °C)kWPdhTj = -15 °C (om TOL < -20 °C)

°C-10TOLMin uteluftstemperatur°C-5,0TbivBivalenttemperatur

-COPcycCOP vid cyklingkWPcychKapacitet vid cykling
°C65,0WTOLMax framledningstemperatur-0,99CdhDegraderingskoefficient

TillsatsvärmeEffektförbrukning i andra lägen än aktivt läge

kW4,6PsupNominell värmeeffektkW0,002POFFFrånläge

kW0,017PTOTermostat-frånläge

ElektriskTyp av tillförd energikW0,015PSBStandbyläge

kW0,032PCKVevhusvärmarläge

Övriga poster

m3/h6 000Nominellt luftflöde (luft-vatten)FastKapacitetsreglering

m3/h2,04Nominellt värmebärarflödedB35 / 62LWALjudeffektnivå, inomhus/utomhus

m3/hKöldbärarflöde vätska-vatten eller vatten-vat-
tenvärmepumpar

kWh11 453QHEÅrlig energiförbrukning

För värmepump med både rumsuppvärmning och varmvattenberedning

%95ƞwhEnergieffektivitet varmvattenberedningXXLDeklarerad tapprofil varmvattenberedning

kWhQfuelDaglig bränsleförbrukningkWh10,32QelecDaglig energiförbrukning

GJAFCÅrlig bränsleförbrukningkWh2 266AECÅrlig energiförbrukning
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Elschema
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Översättningstabell

ÖversättningEngelska

4-vägs ventil4-way valve
TillsatsutgångAdditional heat output
LarmAlarm
LarmutgångAlarm output
Omgivning, temperaturgivareAmbience temp
LaddpumpCharge pump
KommunikationsingångCommunication input
KompressorCompressor
KonvärmareCone heater
StyrningControl
CPU-kortCPU card
KompressorvärmareCrank case heater
StilleståndsutgångDowntime output
Droppskålsvärmare/KondensvattentrågvärmareDriptray heater
Förångare, temperaturgivareEvaporator temp.
Extern värmareExternal heater (Ext. heater)
FläktFan
Hög fläkthastighetFan high speed
Låg fläkthastighetFan low speed
Vätskeledning, temperaturgivareFluid line temp.
HögtryckspressostatHigh pressure pressostat
KompressorblockeringKPR block
LågtryckspressostatLow pressure pressostat
MatningMain supply
Till/FrånOn/Off
Returledning, temperaturgivareReturn line temp.
MjukstartSoftstart
Framledning, temperaturgivareSupply line temp.
Inkommande matning/spänningSupply voltage
Temperaturgivare, hetgasTemperature sensor, Hot gas
Temperaturgivare, suggasTemperature sensor, Suction gas
TermostatingångThermostat input
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B
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Bipackade komponenter, 11

D
Demontering av sidolucka, 12
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E
Efterjustering, värmebärarsida, 25
Elinkopplingar, 18
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Anslutning av tillbehör, 23
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G
Garanti-information, 5
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Installationsutrymme, 11
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K
Komfortstörning, 33

Felsökning, 33
Kommunikation, 22

Kompressorvärmare, 24
Kontaktinformation, 7
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L
Laddpump, 16, 20

Frysskyddsfunktion, 20
Leverans och hantering, 8
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R
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SE

Återvinning
Lämna avfallshanteringen av emballaget till den installatör som installerade produkten eller till särskilda
avfallsstationer.

När produkten är uttjänt får den inte slängas bland vanligt hushållsavfall. Den ska lämnas in till särskilda
avfallsstationer eller till återförsäljare som tillhandahåller denna typ av service.

Felaktig avfallshantering av produkten från användarens sida gör att administrativa påföljder tillämpas
i enlighet med gällande lagstiftning.

GB

Recovery
Leave the disposal of the packaging to the installerwho installed the product or to specialwaste stations.

Do not dispose of used products with normal householdwaste. It must be disposed of at a special waste
station or dealer who provides this type of service.

Improper disposal of theproduct by theuser results in administrative penalties in accordancewith current
legislation.

DE

Recycling
Übergeben Sie den Verpackungsabfall dem Installateur, der das Produkt installiert hat, oder bringen Sie
ihn zu den entsprechenden Abfallstationen.

Wenn das Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, darf es nicht über den normalen Hausmüll
entsorgtwerden. Stattdessenmussesbei speziellenEntsorgungseinrichtungenoderHändlernabgegeben
werden, die diese Dienstleistung anbieten.

Eine unsachgemäße Entsorgung des Produkts durch den Benutzer zieht Verwaltungsstrafen gemäß
geltendem Recht nach sich.
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