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Güvenlik bilgisi
Bu kılavuz uzmanlar tarafından uygulanması için kurulum
ve servis işlemlerini anlatmaktadır.

Bu kılavuz müşteride bırakılmalıdır.

Bu cihaz ev ortam kullanımı için tasarl-
anmış; azaltmış yetenekler (ruhsal, duyums-
al veya fiziksel) sahip olan insanlar (çocuklar
dahil), tecrübesiz veya yeterli bilgi olmay-
anların tarafından bu cihaz kullanılmaz. Eğer
onların güvenlik için sorumlu kişi tarafından
yönetilmiş olduğunu ise veya eğitim
alınmış olduğunu ise cihazı kullanabilirler.

Bunu düşük voltaj yönetmeliği 2006/95/EC,
LVD geçerli kısımlara göre uygundur. Cihazı
mağaza, otel, sanayi, çiftlik gibi ortamda
uzman veya eğitmiş kişi tarafından kullanm-
asını için tasarlanmıştır. Bunu makine yön-
etmeliği 2006/42/EC geçerli kısımlara göre
uygundur.

Cihazın ellememesini sağlamak için çocukl-
arı yönetilmesi gerekir.

Tasarım veya teknik değişiklerin yapılması
için tüm hakları saklıdır.

©NIBE 2020.

Elektrik tesisatı ve kablolama yürürlükteki
hükümlere uygun olarak yapılmalıdır.

F2120, bir yalıtım şalteri ile kurulmuş olm-
alıdır. Kablo alanı kullanılan sigorta değerine
bağlı olarak boyutlandırılmalıdır.

Eğer sadece besleme kablosu hasar görmüş
ise NIBE, servis temsilcisi veya benzeri
yetkili bir kişi, herhangi bir tehlike ve hasarı
önlemek üzere bunu değiştirebilir.

Semboller
Dikkat
Bu sembol, makine veya kişi için tehlike olduğu
anlamına gelmektedir.

Dikkat
Bu sembol, tesisat ve servis sırasında nelere
dikkat etmeniz gerektiğine dair önemli bilgiler
verir.

Püf noktas
Bu sembol, ürünü kullanmanızı kolaylaştırmak
için ipuçları gösterir.

İşaretleme
CE işareti, nerede yapılmış olursa olsun, AB'de
satılan çoğu ürün için zorunludur.

CE

Elektroteknik teçhizatın muhafazasının sınıfl-
andırılması.

IP24

Kişi veya makine için tehlike.
!

Kullanım Kılavuzunu okuyun.

Kurulum Kılavuzunu okuyun.

Güvenlik önlemleri
DIKKAT
Bu sistemi kurulum kılavuzuna tam uyumlu olarak kurun.
Hatalı kurulum patlamalara, kişisel yaralanmaya, su kaçağına, soğutucu
gaz kaçağına, elektrik şoklarına ve yangına neden olabilir.

Soğutma sistemi üzerinde çalışmaya başlamadan önce, özellikle
küçük odalarda çalışırken, ölçümdeğerlerini dikkate alınız, böylece
soğutucu gazın konsantrasyon sınırı aşılmaz.
Ölçüm değerlerini yorumlamak için bir uzmana danışınız. Soğutucu
gazın konsantrasyonu sınırı aşarsa, herhangi bir sızıntı olması durum-
unda ciddi kazalara neden olabilecek, oksijen eksikliği oluşabilir.

Kurulum için orijinal aksesuarlar ve belirtilen bileşenleri kullanın.
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Bizim tarafımızdan belirtilmeyen parçaların kullanılması durumunda
ünite düzgün çalışmayabileceği için, su sızıntıları, elektrik çarpması,
yangın ve yaralanma meydana gelebilir.

Çalışma alanını iyi havalandırın - çalışmalar sırasında soğutucu
gaz sızıntısı oluşabilir.
Soğutucu gaz açık ateş ile temas ederse, zehirli gaz oluşur.

Üniteyi iyi desteklenen bir yere kurun.
Uygun olmayan kurulum yerleri ünitenin düşmesine ve maddi hasar
ve yaralanmalara neden olabilir. Yeterli destek olmaksızın kurmak titr-
eşim ve gürültüye de neden olabilir.

Kurulduğunda ünitenin stabil olduğundan emin olun, böylece
depremler ve güçlü rüzgarlara dayanabilir.
Uygun olmayan kurulum yerleri ünitenin düşmesine ve maddi hasar
ve yaralanmalara neden olabilir.

Elektrik tesisatı yetkili bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır ve
sistem ayrı bir devre olarak bağlanmalıdır.
Yetersiz kapasitede ve yanlış fonksiyonlu güç kaynağı elektrik şoku ve
yangına neden olabilir.

Elektrik bağlantısı için belirtilen kabloları kullanın, terminal blokl-
ardaki kabloları güvenli bir şekilde sıkın ve terminal blokların aşırı
yüklenmesini önlemek için doğru şekilde kablo gövde destekleri
terminal bloktaki bağlantıları stres altında olmamak şekilde ayarl-
ayın.
Gevşek bağlantı veya kablo montajları, anormal ısı üretimine veya
yangına neden olabilir.

Tamamlanmışmontaj veya servisten sonra sistemden gaz halinde
hiçbir soğutucu gaz kaçağı olmadığını kontrol edin.
Soğutucu gaz evin içine sızar ve aerotemp, fırın veya diğer sıcak bir
yüzey ile temas ederse, zehirli gazlar üretilir.

Soğutucu gaz devresini açmadan/gedik açmadan önce kompr-
esörü kapatın.
Eğer soğutucu gaz devresi kompresör çalışırken açılır/gedik açılırsa
işlem devresine hava karışır. Bu işlem devresinde patlamalar ve kişisel
yaralanmalara neden olabilecek olağandışı yüksek basınca neden olab-
ilir.

Bir servis veya muayene durumunda güç kaynağını kapatınız.
Güç kaynağı kapatılmazsa, elektrik şoku ve dönen fan nedeniyle hasar
riski vardır.

Üniteyi panelleri veya koruması çıkarılmış olarak çalıştırmayın.
Döner ekipmanlara, sıcak yüzeylere veya yüksek gerilim parçalarına
dokunulması sıkışma, yanık veya elektrik şoku nedeniyle kişisel yaral-
anmalara neden olabilir.

Elektrik çalışmasına başlamadan önce elektriği kesin.
Elektriği kesmemek, elektrik şoku, hasar ve ekipmanın yanlış çalışm-
asına neden olabilir.

BAKIM
Elektrik kurulumunu dikkatle gerçekleştirin.
Toprak ucunu, gaz hattı, su hattı, paratoner veya telefon hattının toprak
ucuna bağlamayın. Yanlış topraklama, kısa devre nedeniyle, elektrik
şoku gibi ünite hatalarına neden olabilir.

Yeterli kesme kapasitesine sahip ana şalter kullanın.
Şalterin yeterli kesme kapasitesi yoksa, arıza ve yangın oluşabilir.

Sigorta kullanılacak olan yerlerde daima doğru amperli sigortalar
kullanın.
Üniteyi bakır tel veya diğer metal iplikler ile bağlamak ünitenin bozulm-
asına ve yangına neden olabilir.

Kabloların, metal kenarlar tarafından zarar görmeyecek veya
paneller tarafından sıkışmayacak şekilde yönlendirilmesi gerekir.
Yanlış montaj, elektrik şoku, ısı üretimi ve yangına neden olabilir.

Üniteyi yanıcı gaz sızıntısı oluşabilecek yerlerin yakınına monte
etmeyin.
Sızan gazlar ünite etrafında toplanırsa, yangın oluşabilir.

Üniteyi, korozif gaz (örneğin azot gazları) veya yanıcı gaz veya
buharın (örneğin tiner ve petrol gazları ) birikebileceği veya topl-
anabileceği veya uçucu yanıcı maddelerin işlendiği yerleremonte
etmeyin.
Korozif gaz eşanjörde korozyona neden olabilir, plastik parça vb.
kırılmasına ve yanıcı gaz veya buhar yangına neden olabilir.

Üniteyi su sıçramaları oluşabilecek yerlerde, örneğin çamaşırhan-
elerde, kullanmayın.
İç ortam bölümü suya dayanıklı değildir ve bu nedenle elektrik şoku
ve yangın oluşabilir.

Üniteyi yiyeceklerin saklanması, hassas aletleri soğutmak, hayv-
anlar, bitkiler ya da sanatın dondurularak korunması gibi özel
amaçlar için kullanmayın.
Bu öğelere zarar verebilir.

Sistemi elektromanyetik alanlar veya yüksek frekanslı harmonikler
oluşturan cihazların yakınına kurmayın ve kullanmayın.
İnvertörler, bekleme setleri, tıbbi yüksek frekans ekipmanları ve telek-
omünikasyon ekipmanları gibi ekipmanlar üniteyi etkileyebilir ve arızal-
ara ve kırılmalara neden olabilir. Ünite de tıbbi cihazlar ve telekomün-
ikasyon ekipmanlarını etkileyebilir, böylece cihazlar yanlış çalışır veya
hiç çalışmaz.

Dış ortam ünitesini aşağıda belirtilen yerlere monte etmeyin.
- Yanıcı gaz sızıntısı oluşabilecek yerler.
- Karbon fiber, metal tozu veya diğer tozların havaya karışabileceği
yerler
- Üniteyi etkileyebilecek maddelerin, örneğin, sülfür gazı, klor, asit veya
alkalin maddelerin oluşabileceği yerler.
- Yağ buharı veya buhara doğrudan maruz kalınacak yerler.
- Araçlar ve gemiler.
- Yüksek frekans harmonikler üreten makinelerin kullanıldığı yerler.
- Kozmetik veya özel spreylerin sıklıkla kullanıldığı yerler.
- Doğrudan tuzlu atmosfere maruz kalabilecek yerler. Bu durumda, dış
ortam ünitesi doğrudan tuzlu hava girişine karşı korunmalıdır.
- Çok miktarda kar yağan yerler.
- Sistemin baca dumanına maruz kaldığı yerler.

Dış ortam bölümünün alt çerçevesi uzun süreleri çalışma neden-
iyle, aşındığı takdirde, ya da herhangi başka bir şekilde hasar
görmüşse, kullanılmamalıdır.
Eski ve hasarlı çerçevenin kullanılması ünitenin düşmesine ve kişisel
yaralanmaya neden olabilir.

Ünitenin yakınında lehimleme yaparken, lehim artığının damlama
tepsisine zarar vermediğinden emin olun.
Lehimleme yaparken lehim artığı üniteye girerse, küçük delikler
görünebilir ve tepsiden su sızıntısına neden olabilir. Zarar görmesini
engellemek için, iç ortam ünitesini kendi paketinde tutun ya da üstünü
kapatın.

Drenaj borusunun zehirli gazlar, örneğin sülfür içeren, oluşabilecek
kanallara çıkmasına izin vermeyin.
Eğer boru böyle bir kanala çıkarsa, zehirli gaz odanın içine akabilir ve
kullanıcının sağlığı ve güvenliğini ciddi bir şekilde etkileyebilir.

Ortam havası neminin üzerlerine yoğunlaşmaması için ünitenin
bağlantı borularını yalıtın.
Yetersiz yalıtım, çatı, zemin, mobilya ve değerli kişisel mülklerde nem
hasarına yol açabilecek şekilde, yoğunlaşmaya yol açabilir.

Böcek ve küçük hayvanların yaşayabileceği bir yere dış ortam
ünitesini monte etmeyin.
Böcekler ve küçük hayvanlar elektronik parçalara girebilir ve hasar ve
yangına neden olabilir. Kullanıcıya çevredeki ekipmanları temiz tutum-
asını söyleyin.

Üniteyi elle taşırken dikkat edin.
Ünite 20 kg'dan daha ağırsa, iki kişi tarafından taşınmalıdır. Kesik riskini
en aza indirmek için eldiven kullanın.

Tüm ambalaj malzemelerini doğru bir şekilde bertaraf edin.
Çivi ve ahşap içerdiği için kalan ambalaj malzemeleri kişisel yaralanm-
alara neden olabilir.

Hiçbir tuşa ıslak ellerle dokunmayın.
Bu elektrik çarpmasına neden olabilir.

Sistem çalışırken hiçbir soğutucu gaz borusuna elleriniz ile dok-
unmayın.
Çalışma sırasında borular çalışma yöntemine bağlı olarak, aşırı sıcak
veya aşırı soğuk olur. Bu yanık yaralanmaları veya don yaralanmalarına
neden olabilir.

Güç kaynağını çalışmaya başladıktan hemen sonra kapatmayın.
En az 5 dakika bekleyin, aksi halde su kaçağı ya da arıza riski vardır.

Sistemi ana şalteri ile kontrol etmeyin.
Bu yangın veya su sızıntısına neden olabilir. Buna ek olarak, fan yaral-
anmaya neden olacak şekilde, beklenmedik biçimde başlayabilir.

5Bölüm 1 | Önemli bilgiNIBE F2120



Seri numarası
Seri numarası, arka kapağın sol üst tarafında ve alt ken-
arda bulunabilir.

F2120

Seri numarası

Dikkat
Servis ve destek için ürünlerin (14 haneli) seri
numarasına ihtiyacınız vardır.

Geri Kazanım
Ambalaj atığını ürünü monte eden montajcıya
veya özel atık istasyonlarına bırakınız.

Kullanılmış ürünleri, normal evsel atıklarla birlikte
çöpe atmayınız. Bu tip hizmeti sağlayan kuruluş
ya da özel bir atık istasyonunda bertaraf edilmel-

idir.

Ürünün kullanıcı tarafından uygun olmayan biçimde
bertaraf edilmesi, geçerli mevzuata göre idari para cezal-
arı ile neticelenebilir.

Çevresel bilgi
Bu ünite, Kyoto Protokolü kapsamında olan florlu bir sera
gazı içermektedir.

Bu ekipman, 2088 GWP değerine (Küresel Isınma Pot-
ansiyeli) sahip florlu bir sera gazı olan R410A içerir.
Atmosfere R410A salınımı yapmayın.

NIBE F2120Bölüm 1 | Önemli bilgi6



Kurulumunun denetimi
Mevcut yönetmelikler, devreye alınmadan önce ısıtma tesisatının denetlenmesini gerektirir. Denetim uygun nitel-
iklere sahip bir kişi tarafından yapılmalıdır. Kullanım kılavuzundaki kurulum verileri hakkında bilgi için sayfayı doldurun.

TarihİmzaNotlarAçıklama✔

Isıtma sıvısı (bkz. bölüm "Boru bağlantıları")

Sistem temizlendi

Sistem tahliye edildi

Partikül filtresi

Kapatma ve boşaltma vanası

Şarj akışı ayarı

Elektrik (bkz. bölüm "Elektrik bağlantıları")

Sigortalar, mülk

Emniyet şalteri

Toprak devre şalteri

Isıtma kablosu tipi/etkisi

Sigorta boyutu, ısı kablosu (F3)

Haberleşme kablosu bağlı

F2120 adreslidir (yalnızca kaskat
bağlantıda)

Bağlantılar

Ana voltaj

Faz voltajı

Muhtelif

Kondanzasyon su borusu

Kondenzasyon su borusu izolasyonu,
kalınlık (eğer KVR 10 kullanılmamışsa)

Dikkat
Isı pompası elektronik aksamının hasar görmesini önlemek için, makineyi çalıştırmadan önce bağlantıları,
ana voltajı ve faz voltajını kontrol edin.
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Uyumlu iç ortam modülleri (VVM) ve kontrol
modülleri (SMO)

SMO S40VVM S320

XXF2120-8
XXF2120-12
XXF2120-16
XF2120-20

SMO 40SMO 20VVM 500VVM 320VVM 310VVM 225

XXXXXXF2120-8
XXXXXF2120-12
XXXXXF2120-16
XXXF2120-20
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İç ortam modülü
VVM S320
Emaye, 3x400 V

Parça no. 069 206

VVM S320
Paslanmaz çelik, 3x230 V

Parça no. 069 201

VVM S320
Paslanmaz çelik, 3x400 V

Parça no. 069 196

VVM 225
Paslanmaz Çelik, 3x400 V

Parça no. 069 229

VVM 225
Emaye, 3x400 V

Parça no. 069 227

VVM 310
Paslanmaz çelik, 3x400 V

Entegre edilmiş EMK 310

Parça no. 069 084

VVM 310
Paslanmaz çelik, 3x400 V

Parça no. 069 430

VVM 320
Paslanmaz çelik, 3x230 V

Parça no. 069 113

VVM 320
Paslanmaz çelik, 1x230 V

Parça no. 069 111

VVM 320
Paslanmaz çelik, 3x400 V

Parça no. 069 109

VVM 320
Emaye, 3x400 V

Entegre edilmiş EMK 300

Parça no. 069 203

VVM 500
Paslanmaz çelik, 3x400 V

Parça no. 069 400

VVM 320
Bakır, 3x400 V

Parça no. 069 108

Kontrol modülü
SMO S40

Kontrol modülü

Parça no. 067 654

SMO 20

Kontrol modülü

Parça no. 067 224

SMO 40

Kontrol modülü

Parça no. 067 225
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Taşıma ve depolama
F2120 dikey olarak taşınmalı ve dikey olarak saklanm-
alıdır.

Dikkat
Isı pompasının taşıma esnasında devrilmemes-
ini sağlayın.

Isı pompasının taşıma esnasında zarar görmesini engell-
eyin.

Montaj
• F2120'i dış ortamda ve ağırlığını taşıyabilecek sağlam

bir zemine, tercihen bir beton temel üzerine yerleştirin.
Eğer beton döşeme kullanılmışsa, asfalt veya kiremit
üzerinde olmalıdır.

• Evaporatörün alt kenarı, lokal ortalama kar derinliği
seviyesinde olmalıdır. Beton temel veya beton kaideler,
en az 70 mm yüksekliğinde olmalıdır.

• F2120, sese duyarlı duvarların yanına; örneğin yatak
odası bitişiğine koyulmamalıdır.

• Ayrıca, yer seçiminizin komşuları rahatsız etmeyeceğ-
inden emin olun.

• Dış ortam havasının resirkülasyonunun sağlanması için,
F2120yerleştirilmemelidir. Bu durum, çıkışın düşmes-
ine ve etkinliğin azalmasına neden olur.

• Buz çözme fonksiyonunu olumsuz etkileyeceğinden,
evaporatörün doğrudan rüzgara / maruz kalması eng-
ellenmelidir. Evaporatörü rüzgardan / koruyacak şek-
ilde F2120'i yerleştirin.

• F2120 altındaki drenaj deliğinden bir miktar su damlay-
abilir. F2120 altında suyun uzaklaşabilmesini sağlayacak
uygun bir malzeme kullanın (bkz. bölümKondenzasyon).

• Kurulum sırasında ısı pompasının çizilmemesine özen
gösterilmelidir.

LEK   

F2120

min 300 mm

LEK   

F2120

LEK

dak
70 mm

F2120'yi doğrudan çimlerin üzerine veya başka bir
yumuşak zemine yerleştirmeyin.

Çatıdan buz düşme riski varsa ısı pompasını, boruları ve
elektrik tesisatını korumak için koruyucu bir çatı veya
siper konulmalıdır.

NIBE F2120Bölüm 2 | Teslimat ve taşıma10
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SOKAKTAN KURULUM KONUMUNA
KALDIRIN
Taban izin veriyorsa, en basiti kurulum konumuna kadar
F2120'yi taşımak için transpalet kullanmaktır.

Dikkat
Ağırlık merkezi (ambalaj üzerindeki baskıya
bakınız) bir tarafa kaymıştır.

L
E
K

C:a 180 kgYaklaşık 180 kg

F2120'nin örneğin çim gibi yumuşak bir zemin üzerinde
taşınması gerekiyorsa üniteyi kurulum konumuna
kaldıracak bir vinç kullanılmasını tavsiye ederiz. F2120,
bir vinç yardımıyla kaldırılırken ambalajı bozulmamalıdır.
Yukarıdaki görsele bakınız.

Vinç kullanılamıyor ise F2120 geniş bir el arabası ile de
taşınabilir. F2120 ağır tarafından yerden alınmalıdır ve
F2120'yi kaldırmak için iki kişi gereklidir.

PALETTEN NIHAI KONUMA KALDIRMA
Kaldırmadan önce ambalajı ve palete sabitleme kayışını
çıkarın.

Kaldırma kayışlarını tek tek makine ayaklarına geçirin.
Paletten zemine taşıyabilmek için her bir kaldırma kayışı
başına bir kişi olmak üzere toplam dört kişi gereklidir.

ISKARTAYA ÇIKARMA
Ürün hurdaya çıkarılırken ters sırada sökülür. Palet yerine
alt panelden kaldırarak taşıyın!

Kompresör ısıtıcısı
F2120, başlatma işlemi öncesinde ve kompresör soğuk
olduğunda kompresörü ısıtan iki kompresör ısıtıcısıyla
donatılmıştır.

Dikkat
Kompresör ısıtıcısının, ilk başlatma işlemi önc-
esinde yaklaşık 3 saattir aktif olması gerekir;
bkz. "Başlatma ve muayene”.

Kondenzasyon
Kondenzasyon drenaj tavası, kondenzasyon suyunu
toplar ve uzaklaştırır.

Dikkat
Kondenzasyon suyunun uzaklaştırılması ve
kondenzasyon suyu drenaj kanalının eve zarar
vermeyecek bir yerde olması ısı pompası
fonksiyonu açısından önemlidir.

Kondenzasyon akışı, özellikle sonbahar aylarında
düzenli olarak kontrol edilmelidir. Gerekiyorsa
temizleyin.

Dikkat
Elektrik tesisatı ve kablolama uzman bir elektr-
ikçi gözetiminde yapılmalıdır.

Püf noktas
Kondenzasyon suyunun tahliyesi için, ısıtma
kablolu boru verilmemiştir.

Bu görevin yerine getirilebilmesi için KVR 10
aksesuarı kullanılmalıdır.

• Olukta toplanan kondenzasyon suyu (24 saatte 50
litreye kadar), bir boru aracılığıyla uygun bir tahliye
sistemine yönlendirilerek uzaklaştırılmalıdır; dış ort-
amda mümkün olan en kısa uzunlukta olması önerilir.

• Borunun donma riski olan kısmı, donmayı önlemek için
ısıtma kablosuyla ısıtılmalıdır.

• Boruyu F2120'den aşağıya yönlendirin.

• Kondenzasyon su borusunun çıkışı donmaz derinlikte
veya alternatif olarak iç ortamda olmalıdır (bölgesel
kural ve yönetmeliklere uygun olması koşuluyla).

• Kondenzasyon su borusunda hava sirkülasyonu olabil-
ecek kurulumlarda deveboynu uygulayın.
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• Kondenzasyon su oluğunun tabanı yalıtılmalıdır.

KONDENZASYON SUYUNU YÖNLENDIRMEK
IÇIN ÖNERILEN ALTERNATIF

Taş keson

LEK

Frostfritt djup

F2120

Donmaz
derinlik

Evin bodrumu varsa kondenzasyon suyunun evi etkilem-
emesi için taş keson buraya koyulmalıdır. Eğer bodrum
yoksa taş keson doğrudan ısı pompasının altına koyulab-
ilir.

Kondenzasyon su borusunun çıkışı donmaz bir derinlikte
olmalıdır.

İç ortam drenaj

Deveboynu

Ek

Kondenzasyon suyu bir iç ortam drenaj kanalına verilir
(bölgesel kural ve yönetmeliklere uygun olması koşul-
uyla).

Boruyu F2120'den aşağıya yönlendirin.

Kondenzasyon su borusu, içinde hava sirkülasyonu
olmasını önlemek için bir deveboynu içermelidir.

KVR 10 gösterildiği şekilde eklenir. Evin içinde boru
yönlendirme dahil değildir.

Oluk drenajı

LEK

 

F2120

Frostfritt

djup
Donmaz
derinlik

Deveboynu

Kondenzasyon su borusunun çıkışı donmaz bir derinlikte
olmalıdır.

Boruyu F2120'den aşağıya yönlendirin.

Kondenzasyon su borusu, içinde hava sirkülasyonu
olmasını önlemek için bir deveboynu içermelidir.

NIBE F2120Bölüm 2 | Teslimat ve taşıma12



Dikkat
Eğer önerilen alternatiflerden hiçbiri kullanılm-
amışsa, kondenzasyon suyunun iyi akması
sağlanmalıdır.
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Kurulum alanı
F2120 ve evin duvarı arasında en az 350 mm'lik bir
mesafe bulunmalıdır; ancak rüzgara maruz kalan yerlerde
bu mesafe 500 mm'yi geçmemelidir. Üstteki boş al-
anF2120 en az 1 000 mm olmalıdır. Gelecekte olabilecek
servisler için öndeki boş alan en az 1 000 mm olmalıdır.

3
5
0

 m
m

Fritt utrymme bakom

Fritt utrymme framför 
dock 1000 mm för ev. framtida service

Min. avstånd
vid användning
av flera F2300

600 mm

 1
0
0
0
 m

m

400 mm 

Minimalt 
fritt utrymme

600mm 

Minimalt 
fritt utrymme

Minimum boş alan
Minimum boş alan

Birden
fazla F2120

600mm

600mm

En az 1 000mm

Arkada boş alan*
350 kullanımında
minimum uzaklık

– 500mm

400mm

Gelecekte olabilecek servisler için önde boş
alan

* Rüzgara maruz kalan yerlerde arkadaki boş alan 500 mm'yi geçmem-
elidir.
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Verilen bileşenler
F2120-8, F2120-12

Filtre (G1").

LEK

LEK

2 x esnek borular (DN25,
G1") ile 4 x contalar.

F2120-16, F2120-20

Filtre (G1 1/4").

LEK

LEK

2 x esnek borular (DN25,
G1 1/4") ile 4 x contalar.
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Yan kapağın ve üst panelin çıkarılması
L
E
K
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Genel
F2120 (1x230V)

LEK

GQ1

AA2

UB1

BT12

EP2

XL1

BT3

XL2

HS1

XL21

BT84

QN1

QN4

RM1

QN2

BP11

QN34

BT15

BT14 EB10

QA40 GQ10

BT17

RA1

BP9

BP1

BP2

BP8

XL20

BT81

HQ9

CA1
X6
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F2120 (3x400V)

LEK

GQ1

AA2

UB1

BT12

EP2

XL1

BT3

XL2

HS1

XL21

BT84

QN1

QN4

RM1

QN2

BP11

QN34

BT15

BT14 EB10

QA40 GQ10

BT17

RF2RA1

BP9

BP1

BP2

BP8

XL20

BT81

HQ9

PF1
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L
E
K

Data

Serie.n
r.

Art.nr. 711453

OUT

IN

PF4

BT16

PF1

BT28

EP1

WM5

XL40

XL1

XL2

PF3

PF3
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Boru bağlantıları
Bağlantı, F2120'den ısı sıvı çıkışıXL1
Bağlantı, F2120'e ısı sıvı girişiXL2
Servis bağlantısı, yüksek basınçXL20
Servis bağlantısı, düşük basınçXL21
Bağlantı, kondenzasyon suyu tahliye oluğuXL40

Sensörler, vs.
Yüksek basınç pressostatıBP1
Düşük basınç pressostatıBP2
Düşük basınçlı vericiBP8
Yüksek basınç sensörüBP9
Basınç sensörü, enjeksiyonBP11
Sıcaklık sensörü, dönüşBT3
Sıcaklık sensörü, kondenser besleme hattıBT12
Sıcaklık sensörü, sıcak gazBT14
Sıcaklık sensörü, sıvı borusuBT15
Sıcaklık sensörü, EvaporatörBT16
Sıcaklık sensörü, emiş gazıBT17
Sıcaklık sensörü, ortam havasıBT28
Sıcaklık sensörü, enjeksiyon, EVI KompresörBT81
Sıcaklık sensörü, evaporatör emiş gazıBT84

Elektrikli bileşenler
Baz kartıAA2
Kapasitör (1x230V)CA1
Kompresör ısıtıcısıEB10
FanGQ1
Sinyal lambası (LED 201)PF1
DönüştürücüQA40
Harmonik filtresi (3x400V)RA1
Kısma bobini (1x230V)RA1
EMC filtresi (3x400V)RF2
Terminal bloğu (1x230V)X6

Soğutma bileşenleri
EvaporatörEP1
KondenserEP2
KompresörGQ10
Partikül filtresiHQ9
Kurutma filtresiHS1
Genleşme ventiliQN1
Baypas vanasıQN4
4 yollu vanaQN2
Genleşme vanası, aşırı soğutmaQN34
ÇekvalfRM1

Muhtelif
EtiketPF1
Seri numarasıPF3
İşaret, boru bağlantılarıPF4
Kablo rakoru, enerji beslemesiUB1
Kondenzasyon su oluğuWM5

EN 81346-2 standardına göre tanımlar.
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Dağıtım kutusu

L
E
K

AA2 FC1X24 F4 F2 F1

S2

S1

X23

X22

X21

X28 X27 F3 X2 X1 X5

X9

S3

Elektrikli bileşenler
Baz kartıAA2

Terminal bloğu, enerji beslemesiX1
Terminal bloğu, Kompresör enerji beslem-
esi

X2

Terminal bloğu, harici kontrol voltajıX5
Terminal bloğu, bağlantı KVRX9
Terminal bloğu, Kompresörü engelleme,
Tarife

X21

Terminal bloğu, haberleşmeX22
Terminal bloğu, haberleşmeX23
Terminal bloğu, fanX24
Terminal bloğu, genleşme vanası QN1X27
Terminal bloğu, aşırı soğutma QN34X28

Sigorta, çalışma 230V~F1
Sigorta, çalışma 230V~F2
Harici ısıtma kablosu sigortası KVRF3
Sigorta, fanF4
Minyatür devre kesici (KVR 10 aksesuarı takılırken
otomatik koruma (FB1) ile değiştirilir.)

FC1

DIP anahtarı, çoklu çalıştırma sırasında ısı pomp-
asının adreslendiği

S1

DIP anahtarı, farklı seçeneklerS2
Sıfırlama düğmesiS3

EN 81346-2 standardına göre tanımlar.
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Genel
Boru montajı, geçerli normlara ve direktiflere uygun olar-
ak gerçekleştirilmelidir.

Boru ölçüsü, tabloya göre önerilen boru çapından daha
az olmamalıdır. Ancak, tavsiye edilen sistem akışlarını
yönetmek için her sistem ayrı ayrı boyutlandırılmalıdır.

MIN. SISTEM AKIŞLARI
Minimum buz çözme akışını yönetmek için tesisat en az
%100 pompa çalışmasına göre boyutlandırılmalıdır,
tabloya bakın.

Tavsiye edil-
en min. boru
ölçüsü (mm)

Tavsiye edil-
en min. boru
ölçüsü (DN)

Buz çözme
sırasında
min. akış
(%100

pompa hızı
(l/s)

Hava/su ısı
pompası

22200,27F2120-8
(1x230V)

22200,27F2120-8
28250,35F2120-12

(1x230V)
28250,35F2120-12
28250,38F2120-16
35320,48F2120-20

Dikkat
Küçük boyutlandırılmış bir sistem makineye
zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.

F2120 sadece, ısı pompasına yaklaşık55 °C'ye kadar olan
bir dönüş sıcaklığı ve ısı pompasından yaklaşık 65 °C'e
kadar bir çıkış sıcaklığı ile çalışabilir.

F2120, su tarafında harici kapatma vanaları ile donatılm-
amıştır; bunlar gelecekteki olabilecek servislerin kolayl-
aştırılması için kurulu olmalıdır. Dönüş sıcaklığı, dönüş
hattı sensörü ile sınırlandırılır.

SU MIKTARLARI
Sahip olduğunuz F2120 boyutuna bağlı olarak, kısa
çalışma sürelerini önlemek ve buz çözmeyi etkinleştireb-
ilmek için uygun bir miktar su bulunması gerekir.

F2120'nin en iyi şekilde çalışabilmesi için en az 10 litre
x boyut numarası miktarında su bulunması tavsiye edilir.
Ör. F2120-12: 10 litre x 12 = 120 litre. Bu koşul, ısıtma
ve soğutma sistemleri için ayrı ayrı geçerlidir.

Dikkat
Boru tesisatı, ısı pompası bağlanmadan önce
temizlenmelidir; böylece herhangi bir kirletici
madde bileşenlere zarar veremez.

Boru birleştirme,
ısıtma sıvısı devresi
• Birlikte verilen esnek hortum üzerindeki hava alma

nipeli yardımıyla üst bağlantı (XL1) tarafından ısı
pompasının havası alınmalıdır.

• Birlikte verilen partikül filtresini girişin önüne, yani
F2120 üzerindeki alt bağlantıya (XL2) takın.

• Tüm dış ortam boruları, en az 19 mm kalınlıkta boru
izolasyonu ile ısıl olarak izole edilmelidir.

• Uzun süreli elektrik kesintisi halinde F2120 'nin boşaltıl-
abilmesi için kapatma vanalarını ve drenaj vanalarını
takın.

• Birlikte verilen esnek hortumlar, titreşim sönümleyici
görevi görür. Esnek borular, titreşim sönümleyici görevi
görebilmeleri için bir dirsek oluşturacak şekilde takılır.

ŞARJ POMPASI
Şarj pompası (ürünle birlikte verilmez), iç ortam
modülü/kontrol modülünden çalıştırılır ve kontrol edilir.
Antifiriz fonksiyonuna sahip olduğu için donma riski varsa
kapatılmamalıdır.

+2 °C altındaki sıcaklıklarda, şarj devresindeki suyun
donmasını önlemek için şarj pompası düzenli aralıklarla
çalışır. Bu işlev aynı zamanda şarj devresindeki aşırı sıc-
aklıklara karşı koruma sağlar.

NIBE F2120Bölüm 4 | Boru bağlantıları22
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Basınç düşmesi,
ısıtma sıvısı tarafı
F2120-8, -12, -16, -20

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9

Tryckfall 

[kPa]

Flöde [l/s]

Tryckfall F2120

Basınç düşmesi
(kPa)

Akış
(l/s)

-12/-16/-20

-8

Isı yalıtımı

LEK

Isı yalıtımı

Esnek boruların
takılması

L
E
K

Data

Serie.n
r.

Art.nr. 711453

OUT

IN

XL1

XL2
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Genel
• Isı pompası, elektrik tedarikçinizin izni olmaksızın

takılmamalı ve uzman bir elektrikçi gözetiminde
takılmalıdır.

• F2120 sigortası olarak minyatür devre kesici kullanılm-
ası halinde, bunun motor karakteristiğinin en az "C"
olması gerekir. MCB (minyatür devre kesici) boyutu
için "Teknik Özellikler" bölümüne bakın.

• F2120'nin gelen elektrik beslemesi üzerinde bir omn-
ipolar devre kesici bulunmaz. Isı pompasının besleme
kablosu, en az 3 mm kesme boşluğuna sahip bir devre
kesiciye bağlı olmalıdır. Bina bir toprak arıza sigortası
ile donatıldığı zaman ısı pompası ayrı bir taneyle don-
atılmış olmalıdır. Toprak arıza sigortasının nominal
kesme akımı 30 mA'i geçmemelidir. Sigortalı elektrik
dağıtım üniteleri üzerinden gelen elektrik beslemesi,
400V 3N~ 50Hz olmalıdır.

230V~ 50Hz için dağıtım kutusu üzerinden gelen elektr-
ik beslemesi 230V~ 50Hz olmalıdır.

• Binada yalıtım testi yapılacaksa ısı pompasının bağl-
antısını kesin.

• Kontrol beslemesi, ısı pompasındaki diğer öğelerden
(ör. tarife bağlantısı) sağlanacaksa terminal bloğuna
ayrı bir çalıştırma kablosu takılmalıdır(X5).

• Yüksek akım ve sinyal kabloları, önden bakıldığında ısı
pompasının sağ tarafında kalan kablo rakorları içinden
yönlendirilmelidir.

• Haberleşme kablosu; üç damarlı, blendajlı kablo olmalı
ve F2120 terminal bloğu X22 ve iç ortam
modülü/kontrol modülü arasına bağlanmalıdır.

• Şarj pompasını iç ortam modülü/kontrol modülüne
bağlayın. İç ortam modülü/kontrol modülü kurulum
kılavuzundan şarj pompasının nereye bağlanması ger-
ektiğine bakın.

Dikkat
Elektrik tesisatı ve servisi, uzman bir elektrikçi
gözetiminde yapılmalıdır. Herhangi bir servis
işlemine başlamadan önce devre kesiciyle akımı
kesin. Elektrik tesisatı ve kablolama ülkenizde
yürürlükte olan yasalarına uygun olarak yapılm-
alıdır.

Dikkat
Hava/su ısı pompası elektronik aksamının hasar
görmesini önlemek için makineyi çalıştırmadan
önce bağlantıları, şebeke voltajını ve faz voltajını
kontrol edin.

Dikkat
Bağlantı yapılırken dikkatli bir şekilde canlı harici
kontrol yapılmalıdır.

Dikkat
Eğer sadece besleme kablosu hasar görmüş
ise NIBE, servis temsilcisi veya benzeri yetkili
bir kişi, herhangi bir tehlike ve hasarı önlemek
üzere bunu değiştirebilir.
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Erişilebilirlik, elektrik
bağlantısı
YAN KAPAĞIN ÇIKARILMASI
Vidaları sökün ve kapağı kaldırın.

L
E
K
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DIP anahtarıyla
yapılandırma
F2120 için, iç ortam modülü / kontrol modülü arasında
haberleşme adresi, ana kartta seçilir (AA2). DIP anahtarı
S1, adresleme ve fonksiyonları yapılandırmak için kull-
anılır. Örneğin SMO ile kaskat çalıştırmada adres gerekl-
idir. F2120 standart adresi 1'dir. Kaskat bağlantıda, her
F2120'nin farklı bir adresi olmalıdır. Adres ikili olarak
kodlanmıştır.

Dikkat
DIP anahtarlarının konumunu sadece ürünün
enerjisi kapalı olduğunda değiştirin.

Varsayılan
ayar

Adres

(hab.)

BağımlıDIP S1 konumu

(1 / 2 / 3)

KAPALI01Bağımlı 1kapalı / kapalı / kap-
alı

KAPALI02Bağımlı 2açık / kapalı / kapalı
KAPALI03Bağımlı 3kapalı / açık / kapalı
KAPALI04Bağımlı 4açık / açık / kapalı
KAPALI05Bağımlı 5kapalı / kapalı / açık
KAPALI06Bağımlı 6açık / kapalı / açık
KAPALI07Bağımlı 7kapalı / açık / açık
KAPALI08Bağımlı 8açık / açık / açık

Varsayılan
ayar

FonksiyonAyarlamaDIP S1 kon-
umu

KAPALISoğutmaya
izin verir

AÇIK4

Varsayılan ayarAyarlamaDIP S2 konumu

KAPALIKAPALI1
KAPALIKAPALI2
KAPALIKAPALI3
KAPALIKAPALI4

S3 anahtarı, kontrolü yeniden başlatan sıfırlama düğmes-
idir.

Dikkat
Soğutmayı çalıştırmak için DIP S1 konumu 4,
ON olarak değiştirilmelidir.
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Bağlantılar
Dikkat
Paraziti önlemek için dışarıyla bağlantı kuran
blendajsız haberleşme ve/veya sensör kabloları,
yüksek gerilim kablolarından 20 cm'den daha
yakına yerleştirilmemelidir.

GÜÇ BAĞLANTISI

L
E
K

Data

Serie.n
r.

Art.nr. 711453

OUT

IN

L
E
K

Enerji beslemesi

Bağlantı

Enerji besleme kablosu birlikte verilmiştir ve X1 terminal
bloğuna fabrika bağlantısı yapılmıştır. Isı pompasının
dışında yaklaşık 1,8 m uzunluğunda kablo mevcuttur.

Kurulum sırasında vidalı bağlantıları ısı pompasının arka
tarafına takın. Vidalı ek parçasının kabloyu gerdiren kısmı,
3,5 Nm üzerinde sıkma değerine sahip bir sıkma torku
ile sıkılmalıdır.

27Bölüm 5 | Elektrik bağlantılarıNIBE F2120



HARICI KONTROL VOLTAJININ BAĞLANMASI

Dikkat
Harici gerilim için uyarılar ile herhangi bir bağl-
antı kutusunu işaretleyin.

Harici kontrol voltajı bağlanırken, X5 terminal bloğundan
köprüler kaldırılmalıdır (görsele bakınız).
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Harici kontrol voltajını (230V~ 50Hz) (gösterildiği gibi)
X5:L, X5:N ve X5:PE terminal bloğuna bağlayın.

F2120 Externt
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HariciF2120

Tarife kontrolünde harici kontrol voltajı kullanılması hal-
inde, alarmı önlemek için X21:1 ve X21:2 terminaline
(kompresörü engelleme) bir kapatma kontağı takın.

Kompresörü engelleme, iç ortam modülü/kontrol modülü
veya hava/su ısı pompasında yapılmalıdır; aynı anda ikis-
inde de yapılmamalıdır.

S2125
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AA2:X21

Kompresör engelleme

F2120

KONDENZASYON SU BORUSUNDAKI HARICI
ISITMA KABLOSU (KVR 10)
F2120, harici ısıtma kablosu için bir kaide ile donatılmıştır
(EB14, birlikte verilmez). Bağlantı, 250 mA (F3) ile fabrik-
ada sigortalanmıştır. Başka bir ısıtma kablosu kullanılacak
ise bu sigorta, uygun olan başka bir sigorta ile değiştir-
ilmelidir.

Parça no.Sigorta (F3)Toplam
çıkış (W)

Uzunluk
(m)

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

* fabrikada takılmıştır.

Kurulumun harici bir otomatik koruması yoksa, otomatik
koruma (FB1) içinKVR 10 kurulumu sırasında MCB
(FC1)'yi değiştirin. Otomatik koruma (FB1), KVR 10 ile
birlikte verilir.

Harici ısıtma kablosunu (EB14), X9:L ve X9:N terminal
bloğuna bağlayın. Toprak kablosu varsa X9:PE'e bağlayın.
Aşağıdaki görsele bakın ve daha fazla bilgi için KVR 10
kurulum kılavuzunu okuyun.

F2120 Externt

L

N

AA2:X9

HariciF2120

Harici ısıtma kablosu

Dikkat
Boru, ısıtma kablosundan gelen ısıya dayanıklı
olmalıdır.

Bu görevin yerine getirilebilmesi için KVR 10
aksesuarı kullanılmalıdır.
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Kablo yönlendirme
Aşağıdaki resim, F2120 içindeki dağıtım kutusundan
kondenzasyon suyu oluğuna önerilen şekilde kablo
yönlendirmeyi göstermektedir. Elektrik kablosu ve ısıtma
kablosu arasındaki geçiş, kondenzasyon su oluğu giriş-
inden sonra olmalıdır. Dağıtım kutusu ve kondenzasyon
su oluğu arasındaki mesafe yaklaşık 1 600 mm. olmalıdır.
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Opsiyonel bağlantılar
HABERLEŞME
F2120, NIBE iç ortam modülleri/kontrol modülleriyle üç
damarlı, blendajlı kabloyu (en fazla 0,75 mm² alan) aşağıd-
aki şekilde gösterildiği gibi X22:1–4 terminal bloğuna
bağlayarak haberleşir.
Kaskat bağlantı durumunda,X23 terminal bloğunu, bir
sonraki ısı pompasının terminal bloğu X22 ile birleştirin.

Yazılım versiyonu
F2120'in iç ortam modülü (VVM) / kontrol modülü (SMO)
ile haberleşebilmesi için yazılım versiyonu tablodaki gibi
olmalıdır.

Yazılım versiyonuİç ortam modülü /
Kontrol modülü

v7568R4VVM 310 / VVM 500
v7530R5VVM 320
v7607R3SMO 20
v7635R5SMO 40
v8212R3VVM 225
Tüm versiyonlarVVM S320
Tüm versiyonlarSMO S40
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F2120'deki bağlantıları çıkarın.

PRESS

1

PULL

LEK

2 3

Yukarı çekin!

Aşağı itin!

1 2 3
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SMO 20
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Kontrol modülü

İç ortam modülü/kontrol modülü bağlantısı için
nibe.eu'deki ilgili kılavuza bakın.

Aksesuarların
bağlanması
Aksesuar bağlantısı talimatları, ilgili aksesuara ait kurulum
talimatlarında bulunmaktadır. F2120 ile kullanılabilen
aksesuarların bir listesi için "Aksesuarlar" bölümüne bakın.
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Hazırlıklar
• Boru sisteminin hazır olup olmadığını kontrol edin.

• Borularda kaçak olup olmadığını kontrol edin.

• Elektrik tesisatının hazır olup olmadığını kontrol edin.

• Gerekliyse, kompresör ısıtıcısının (EB10) kompresörü
ısıtmaya başlayabilmesi için elektrik beslemesinin bağlı
olup olmadığını kontrol edin.

• Kompresörün çalıştırılabilmesi için kompresör
ısıtıcısının (EB10), yaklaşık 3 saattir aktif olması gerekir.
Bu, kontrol voltajı bağlanarak sağlanır. F2120, kompr-
esör ısındıktan sonra kompresörün başlamasına izin
verir. Bu işlem 3 saat kadar sürebilir.

Denge sıcaklık
Denge sıcaklığı ısı pompasının belirtilen veriminin binanın
verim ihtiyacına eşit olduğu dış sıcaklıktır. Bu ısı pomp-
asının bütün bina verim gereksinimi bu sıcaklığa kadar
kapsadığı anlamına gelir.

Doldurma ve tahliye
etme
Isıtma sıvısı sistemini doldurma ve hava tahliye etme.

1. Isıtma sıvısı sistemini yeterli bir basınç düzeyine
kadar doldurun.

2. F2120 otomatik bir tahliye sistemine sahiptir; hava
tahliye edilmesi gerekmez.

LEK

QM20
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Başlatma ve muayene
1. Haberleşme kablosu, terminal bloğu (X22:1-4) bağlı

olmalıdır.

2. Eğer F2120 ile soğutma işlemi isteniyorsa, DIP an-
ahtarı S1 konumu 4 bölüm 26'de anlatıldığı gibi
değiştirilmelidir.

3. İzolasyon şalterini açın.

4. F2120'nin güç kaynağına bağlı olduğundan emin ol-
un.

5. Sigortanın (FC1) açık olup olmadığını kontrol edin.

6. Çıkarılan panelleri ve kapağı geri takın.

7. F2120'in elektrik beslemesini açtıktan sonra ve iç
ortam modülü/kontrol modülünden gelen bir
kompresör talebi varsa, kompresör ısındıktan en fazla
180 dakika sonra çalışmaya başlar.

Bu gecikme süresinin uzunluğu, kompresörün önc-
eden ısıtılıp ısıtılmamasına bağlıdır. "Hazırlıklar"
bölümündeki talimatlara bakın.

8. Şarj akışını boyuta göre ayarlayın. Ayrıca bkz. bölüm
“Ayarlama, şarj akışı”.

9. İç ortam modülü/kontrol modülünü kullanarak menü
ayarlarını gerektiği gibi yapın.

10. Kullanıcı kılavuzundaki devreye alma raporunu dold-
urun.

11. F2120 üzerindeki kapağın koruyucu filmini çıkarın.

Dikkat
Bağlantı yapılırken dikkatli bir şekilde canlı harici
kontrol yapılmalıdır.

Yeniden ayarlama,
ısıtma sıvısı tarafı
Hava başlangıçta sıcak sudan salınır; hava tahliyesi ger-
ekebilir. Isı pompasından, sirkülasyon pompasından ya
da radyatörlerden fokurtu sesleri duyuluyorsa tüm sist-
emin yeniden tahliye edilmesi gerekir. Sistem stabil ise
(doğru basınç sağlanmış ve tüm hava atılmış) otomatik
ısıtma kontrol sistemi gerektiği şekilde ayarlanabilir.
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Ayarlama, şarj akışı
Isı pompasının yıl boyunca doğru çalışabilmesi için şarj
akışı doğru ayarlanmış olmalıdır.

Eğer kontrol modülüSMO için NIBE iç ortam modülü
VVM veya aksesuar tarafından kontrol edilen bir şarj
pompası kullanıldıysa; kontrol, ısı pompası boyunca akışın
en iyi şekilde devam etmesini sağlamaya çalışır.

Özellikle de ayrı bir su ısıtıcısının şarjı için ayarlama ger-
ekebilir. Bu nedenle akışı su ısıtıcısı boyunca kesme
vanası aracılığıyla ayarlayabilme opsiyonunun bulunması
tavsiye edilir.

1. Sıcak su şarj edilirken sıcak suyun yetersiz olması
ve "yüksek kondenser çıkışı" şeklinde bilgi mesajı
belirmesi durumuna yönelik tavsiye: Akışı arttırın

2. Sıcak su şarj edilirken sıcak suyun yetersiz olması
ve "yüksek kondenser girişi" şeklinde bilgi mesajı
belirmesi durumuna yönelik tavsiye: Akışı azaltın
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Genel
F2120; ö r. buz çözme, en yüksek/en düşük sıcaklıkta
durma, kompresör ısıtıcısı bağlantısı ve çalışma esn-
asında koruyucu fonksiyonlar gibi ısı pompasının
çalışması için gerekli tüm fonksiyonları yöneten dahili bir
elektronik kumanda ile donatılmıştır.

Sıcaklıklar, çalıştırma sayısı ve çalışma süresi; iç ortam
modülü/kontrol modülü üzerinden okunur.

Dahili kontrol sistemi, durum LED'leri vasıtasıyla bilgi
verir ve servis sırasında kullanılabilir.

Ev sahibinin normal çalıştırma koşullarında kumandaya
erişmesi gerekmez.

F2120, NIBE iç ortam modülü/kontrol modülü ile haberl-
eşmektedir. Bu, F2120'e ait tüm ayarların ve ölçüm
değerlerinin iç ortam modülü/kontrol modülü üzerinde
ayarlandığı ve okunduğu anlamına gelir.

LED'lerin durumu
Ana kartta (AA2) kolay kontrol ve hata takibi için altı adet
durum LED'i bulunur.

AçıklamaDurumLED

Kontrol paneli enerjisizYanmıyorPWR

(yeşil) Kontrol paneli enerji açıkIşık sürekli
yanıyor

CPU enerjisizYanmıyorCPU

CPU çalışıyorIşık yanıp
sönüyor

(yeşil)

CPU düzgün çalışmıyor
Işık sürekli
yanıyor

İç ortam modülü/kontrol
modülü ile haberleşme yok

YanmıyorEXT COM

(yeşil)
İç ortam modülü/kontrol
modülü ile haberleşme

Işık yanıp
sönüyor

İnvertör ile haberleşme yokYanmıyorINT COM

(yeşil) İnvertör ile haberleşmeIşık yanıp
sönüyor

AçıklamaDurumLED

Buz çözme veya donma
koruması aktif değil

YanmıyorDEFROST

(yeşil)
Birkaç koruma aktifIşık yanıp

sönüyor
Buz çözme devredeIşık sürekli

yanıyor
Herhangi bir hata yokYanmıyorERROR

(kırmızı) Bilgi alarmı (geçici), aktifIşık yanıp
sönüyor

Sürekli alarm, aktifIşık sürekli
yanıyor

Röle elektriği kesilmişYanmıyorK1, K2, K3,
K4, K5 Röle etkinIşık sürekli

yanıyor
Fonksiyon yokN-RELAY
Fonksiyon yokCOMPR. ON

HARMONIK FILTRESI (RA1)
Harmonik filtresinde (RA1) kolay kontrol ve sorun gid-
erme için bir adet durum LED'i bulunur.

Kompresör çalışırken LED 201 ışığı sürekli yanar.

AçıklamaDurumLED

Kapasitör bağlı değilYanmıyorLED 201

(kırmızı) Kapasitör bağlıIşık sürekli
yanıyor
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Ana kontrol
F2120 kontrolü için, talebe bağlı olarakF2120 'i çağıran
bir NIBE iç ortam modülü/kontrol modülü gereklidir. Tüm
F2120 ayarları iç ortam modülü/kontrol modülü aracılığıyla
yapılır. Bu, aynı zamanda F2120'e ait sensör değerlerini
ve durumu gösterir.

ÜniteParam-
etre alanı

DeğerAçıklama

°C4 – 144Pasif buz çözme etkinleştir-
ilmesi durma değeri

°C-5 – 5-3İndeksi hesaplamak için
başlangıç sıcaklığı BT16

(1 / 0)Ev-
et / Hayır

HayırFan buz çözmeye izin ver

(1 / 0)Ev-
et / Hayır

HayırSessiz moda izin ver

(1 / 0)Ev-
et / Hayır

HayırDaha sık buz çözmeye izin
ver
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Kontrol koşulları
KONTROL KOŞULLARI BUZ ÇÖZME
• Evaporasyon sensörü (BT16) sıcaklığı, buz çözme

fonksiyonu için başlangıç sıcaklığının altında ise, F2120
buz çözme gereksinimini oluşturabilmek için kompr-
esörün çalıştığı her dakika "aktif buz çözme" için kalan
süreyi hesaplar.

• "Aktif buz çözme" için kalan süre, iç ortam
modülü/kontrol modülü üzerinde gösterilir. Bu değer
0 dakikaya ulaştığında buz çözme başlar.

• Kompresör gereksinimi karşılanmışsa, aynı anda buz
çözme ihtiyacı olduğunda ve dış ortam sıcaklığı (BT28)
4 °C üzerinde ise "pasif buz çözme" başlar.

• Buz çözme aktif halde (kompresör açık ve fan kapalı
olarak) veya pasif halde (kompresör kapalı ve fan açık
olarak) çalışır.

• Evaporatör çok soğuk ise "emniyet buz çözme" başlar.
Bu "emniyet buz çözme", normal buz çözmeden daha
önce başlayabilir. Eğer emniyet buz çözme arka arkaya
on defa gerçekleşirse F2120 üzerindeki evaporatör
(EP1) kontrol edilmelidir, bu bir alarm ile belirtilir.

• İç ortam modülü/kontrol modülünde "fan buz çözme"
etkinleştirilirse, "fan buz çözme" bir sonraki "aktif buz
çözme" esnasında çalışmaya başlar. "fan buz çözme"
fan kanatçıklarında ve ön fan ızgarasının üzerinde birik-
en buzu giderir.

Aktif buz çözme:

1. Dört yollu vana buz çözmeye doğru çevrilir.

2. Fan çalışmayı durdurur, kompresör çalışmaya devam
eder.

3. Buz çözme tamamlandığında, dört yollu vana ısıtma
işlemine geri döner. Kompresör hızı kısa bir süre kil-
itlenir.

4. Buz çözme işlemi sonrası iki dakika süreyle ortam
sıcaklığı kilitlenir ve yüksek dönüş sıcaklığı alarmı
engellenir.

Pasif buz çözme:

1. Kompresör talebi yoksa pasif buz çözme başlayabilir.

2. Dört yollu vana çevrilmez.

3. Fan yüksek hızla çalışır.

4. Kompresör talebi varsa, pasif buz çözme durur ve
kompresör başlar.

5. Pasif buz çözme tamamlandığında fan durur.

6. Buz çözme işlemi sonrası iki dakika süreyle ortam
sıcaklığı kilitlenir ve yüksek dönüş sıcaklığı alarmı
engellenir.

Aktif buz çözme birçok nedenle sona erebilir:

1. Evaporatör sensörünün sıcaklığı durma değerine ul-
aştıysa (normal durma).

2. Buz çözme, 15 dakikadan daha uzun bir süre devam
ettiyse. Bu durum; ısı kaynağında çok az enerji olm-
ası, sert rüzgarın evaporatörü çok fazla etkilemesi
ve/veya evaporatör sensörünün arızalı olması sebeb-
iyle çok düşük bir sıcaklık değeri göstermesinden
(soğuk dış ortam havasında) kaynaklanabilir.

3. Dönüş hattı sensörü ,BT3, sıcaklığı 10 °C altına düş-
erse.

4. Evaporatör (BP8) sıcaklığı, izin verilen en düşük
değerin altına düşerse. Buz çözdürme işlemi on defa
başarısız olursa, F2120 kontrol edilmelidir. Bu bir al-
arm ile gösterilir.
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Kontrol - Isı pompası
EB101
VVM S /SMO S
Bu ayarlar, iç ortam modülü/kontrol modülü ekranından
yapılır.

Menü 7.3.2- Kurulu ısı pompası
Burada kurulu ısı pompasının özel ayarları yapılır.

Soğutma izinli

Ayar aralığı: açık/kapalı

Sessiz mod izinli

Ayar aralığı: açık/kapalı

Maks. frekans 1

Ayar aralığı: 25 – 120 Hz

Maks. frekans 2

Ayar aralığı: 25 – 120 Hz

Kompresör fazı

Ayar aralığı: L1, L2, L3

Kompresör fazı tespit etme

Burada kompresör faz tespitini başlatmayı seçebilirsiniz.

Akım limiti

Ayar aralığı: açık/kapalı

Maks. akım

Ayar aralığı: 6 – 32 A

Kompresör durma sıcaklığı

Ayar aralığı -20 – -2 °C

BlokFrek 1

Ayar aralığı: açık/kapalı

Frekanstan

Ayar aralığı: 25 – 117 Hz

Frekansa

Ayar aralığı: 28 – 120 Hz

BlokFrek 2

Ayar aralığı: açık/kapalı

Frekanstan

Ayar aralığı: 25 – 117 Hz

Frekansa

Ayar aralığı: 28 – 120 Hz

Menü 4.11.3- Fan buz çözme
Fan buz çözme

Burada bir sonraki "aktif buz çözme" esnasında "fan buz
çözme"nin devre dışı bırakılıp bırakılmayacağını seçin.
Bu, F2120'den olağan dışı bir fan sesi gelmesi nedeniyle
fark edilecek şekilde fana, ızgaraya veya fan konisine
buz/kar yapışmışsa etkinleştirilebilir.

Buz çözme, yinelenecek şekilde ayarlanabilir. Bu dur-
umda, her onuncu buz çözme işlemi "Fan buz çözme"
şeklinde gerçekleşir. (Bu, yıllık enerji tüketiminizi arttırab-
ilir).

"Fan buz çözme" fan, ızgara veya fan konisinin eşanjörden
(EP1) gelen sıcak hava kullanılarak ısıtıldığı anlamına
gelir.

NIBE F2120Bölüm 7 | Kontrol - Giriş40



VVM / SMO
Bu ayarlar, iç ortam modülü/kontrol modülü ekranından
yapılır.

Menü 5.11.1.1 - Isı pompası
Sessiz mod izinli

Burada ısı pompası için sessiz çalışma modunun etkinl-
eştirilip etkinleştirilmeyeceğini ayarlayın. Bundan böyle
sessiz çalışma modunun ne zaman etkinleştirileceğini
programlayabileceğinizi unutmayın.

Bu fonksiyon, F2120 ölçülendirilmiş çıkışına ulaşamayab-
ileceği için sınırlı sürelerle kullanılmalıdır.

Kompresör fazı tespit etme

Bu, ısı pompası tarafından hangi fazda F2120 230V~50Hz
olup olmadığının tespit edildiğini gösterir. Faz tespiti, iç
ortam modülü/kontrol modülü başladığında genellikle
otomatik olarak yapılır. Bu ayar manuel olarak değiştiril-
ebilir.

Akım limiti

Burada eğer F2120 230V~50Hz'e sahipseniz, ısı pompası
için akım sınırlandırma fonksiyonunun etkinleştirilip etk-
inleştirilmeyeceğini belirleyin. Fonksiyon aktif ise en
yüksek akım değerini sınırlandırabilirsiniz.

Ayar aralığı: 6 – 32 A

Fabrika ayarı: 32 A

BlokFrek 1

Burada ısı pompasının çalışacağı frekans aralığını seçin.
Bu fonksiyon yalnızca belirli kompresör hızları evde rah-
atsız edici gürültüye neden oluyorsa kullanılabilir.

BlokFrek 2

Burada ısı pompasının çalışacağı frekans aralığını seçin.

Buz çözme

Burada buz çözme fonksiyonunu etkileyen ayarları değ-
iştirebilirsiniz.

Buz çözme fonksiyonu için başlangıç sıcaklığı

Burada buz çözme fonksiyonunun hangi sıcaklıkta (BT16)
başlayacağını ayarlayabilirsiniz. Bu değeri tesisatçınıza
danışmadan değiştirmeyin.

Ayar aralığı: -5 – 5 °C

Fabrika ayarı: -3 °C

Pasif buz çözme etkinleştirilmesi durma değeri

Burada pasif buz çözmenin hangi sıcaklıkta (BT28) etkinl-
eştirileceğini ayarlayabilirsiniz. Pasif buz çözmede buz,
ortam havasından alınan enerji ile eritilir. Pasif buz
çözmede fan aktiftir. Bu değeri tesisatçınıza danışmadan
değiştirmeyin.

Ayar aralığı: 2 – 10 °C

Fabrika ayarı: 4 °C

Daha sık buz çözme

Burada buz çözme fonksiyonunun normalden daha sık
çalışıp çalışmayacağını seçebilirsiniz. Çalışma esnasında
örneğin kar nedeniyle buz birikmesi sonucu ısı pomp-
asına alarm veriliyorsa bu seçim yeniden yapılabilir.

Buz çözmeyi manuel başlat

"Aktif buz çözme" fonksiyonunun teknik servis amaçlı
test edilmesi veya çalıştırılması gerekiyorsa bu fonksiy-
onu burada manuel olarak başlatabilirsiniz. Bu fonksiyon
"fan buz çözme" ile birlikte başlatılabilir.

Menü 4.9.7 - araçlar
Fan buz çözme

Burada bir sonraki "aktif buz çözme" esnasında "fan buz
çözme"nin devre dışı bırakılıp bırakılmayacağını seçin.
Bu, F2120'den olağan dışı bir fan sesi gelmesi nedeniyle
fark edilecek şekilde fana, ızgaraya veya fan konisine
buz/kar yapışmışsa etkinleştirilebilir.

Buz çözme, yinelenecek şekilde ayarlanabilir. Bu dur-
umda, her onuncu buz çözme işlemi "Fan buz çözme"
şeklinde gerçekleşir. (Bu, yıllık enerji tüketiminizi arttırab-
ilir).

"Fan buz çözme" fan, ızgara veya fan konisinin eşanjörden
(EP1) gelen sıcak hava kullanılarak ısıtıldığı anlamına
gelir.
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Sorun Giderme
Dikkat
Vidalı kapaklar arkasında çalışma gerektiren
arızaları düzeltmek için çalışılırken gelen elektrik
beslemesinin uzman bir elektrikçi tarafından
veya gözetiminde emniyet şalterinden izole
edilmesi gerekir.

Dikkat
Alarmlar iç ortam modülü/kontrol modülünde
(VVM / SMO) onaylanır.

Konfor aksamasını gidermek için aşağıdaki yöntemler
uygulanabilir:

TEMEL EYLEMLER
İlk önce iç ortam modülü (VVM) /kontrol modülü (SMO)
bilgi menüsündeki alarm mesajlarını kontrol edin. İç ort-
am modülü (VVM) / kontrol modülü (SMO) ekranındaki
talimatları uygulayın.

F2120 çalışmıyor
F2120, (VVM / SMO) iç ortam modülü/kontrol modülüne
tüm alarmları iletir.

• F2120'nin güç kaynağına bağlı olduğundan ve kompr-
esörün çalışmasının beklendiğinden emin olun.

• İç ortam modülü/kontrol modülü (VVM / SMO)'nü
kontrol edin. İç ortam modülü/kontrol modülü (VVM /
SMO) kurulum kılavuzundaki "Konforda aksaklıklar"
bölümüne bakın.

F2120 haberleşmiyor
• F2120'nin iç ortam modülü (VVM) veya kontrol

modülüne (SMO) doğru takılıp takılmadığını kontrol
edin.

• Haberleşme kablosunun doğru takılmış ve düzgün
çalışıyor olduğundan emin olun.

DÜŞÜK SICAK SU SICAKLIĞI VEYA SICAK SU
EKSIKLIĞI

Dikkat
Sıcak su daima iç ortam modülü (VVM) veya
kontrol modülünde (SMO) ayarlanır.

Sorun giderme bölümünün bu kısmı sadece ısı pompası
sıcak boylerine kenetlenmişse geçerlidir.

• Fazla sıcak su tüketimi.

– Sıcak su ısıtılana kadar bekleyin.

• Sıcak su ayarları, iç ortam modülü/kontrol modülü
ekranından yapılır.

– İç ortam modülü veya kontrol modülü kılavuzuna
bakın.

• Tıkanmış partikül filtresi.

– Sistemi kapatın. Partikül filtresini kontrol edin ve
temizleyin.

NIBE F2120Bölüm 8 | Konforda aksaklıklar42

8 Konforda aksaklıklar



DÜŞÜK ODA SICAKLIĞI
• Birden fazla odalarda kapalı termostatlar.

– Mümkün olduğunca çok sayıda odada termostatları
maksimum olarak ayarlayın.

• İç ortam modülü veya kontrol modülündeki ayarlar
yanlış.

– İç ortam modülü/kontrol modülü kılavuzuna (VVM /
SMO) bakın.

• Isı pompası boyunca hatalı akış.

– "Yüksek kondenser girişi" veya "yüksek kondenser
çıkışı" alarmının bilgi mesajı olup olmadığını kontrol
edin. Şarj akışını ayarlamak için talimatlara bakın.

• Havayla dolu radyatörler/yerden ısıtma serpantinleri.

– Sistemin havasını alın.

YÜKSEK ODA SICAKLIĞI
• İç ortam modülü veya kontrol modülündeki ayarlar

yanlış.

– İç ortam modülü veya kontrol modülü kılavuzuna
bakın.

DIŞ ORTAM MODÜLÜ FANINDA,
IZGARASINDA VE/VEYA FAN KONISINDE BUZ
BIRIKMESI
• İç ortam modülü/kontrol modülündeki "fan buz

çözme"yi etkinleştirin.

• Evaporatör üzerindeki hava akımının doğru olup olm-
adığını kontrol edin.

F2120
• KVR 10 gereklidir.

• KVR 10 takılıysa, su drenaj yolunun tıkalı olup olm-
adığını kontrol edin.
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SENSÖR YERLEŞIMI

Sensörler

1

1

2 1 2 3 4 1 2 3 4

2 3 4 1 2 3 4

BT28

BT3

BT12

BT16

BT14

BT15

BT17

BT81

BT84

BP8

BP8

BP11

BP9

BP11

BT3

BT28

BT16

BT12

BT14

BT15

BT17

BT81

BT84

BP8

BP9

BP9

BP11

Düşük basınçlı vericiBP8
Yüksek basınç sensörüBP9
Basınç sensörü, enjeksiyonBP11
Sıcaklık sensörü, dönüşBT3
Sıcaklık sensörü, kondenser besleme hattıBT12
Sıcaklık sensörü, sıcak gazBT14
Sıcaklık sensörü, sıvı borusuBT15
Sıcaklık sensörü, EvaporatörBT16
Sıcaklık sensörü, emiş gazıBT17
Sıcaklık sensörü, ortam havasıBT28
Sıcaklık sensörü, enjeksiyon, EVI KompresörBT81
Sıcaklık sensörü, emiş gazı, evaporatörBT84

Sıcaklık sensörü dönüş hattı (BT3), kondenser
beslemesi (BT12), akışkan borusu (BT15) ve
enjeksiyon (BT81) verileri

Voltaj (VDC)Direnç (kOhm)Sıcaklık (°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
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Sıcak gaz sensörü (BT14) verileri

Voltaj (V)Direnç (kOhm)Sıcaklık (°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

Evaporatör sensörü (BT16), ortam havası
sensörü (BT28), emiş gazı sensörü (BT17) ve
emiş gazı, evaporatör (BT84) verileri

Voltaj (VDC)Direnç (kOhm)Sıcaklık (°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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Bağlı olabileceği nedenlerMevcut alarmın açıklamasıEkrandaki alarm metniAlarmlar
S-serisi

Alarmlar
VVM/SMO

(F2120)

Zayıf akış.4 saat içinde düşük basınç durum-
unda 5 yinelenen alarmlar.

Düşük lp soğutma212156 (80)

Güçlü rüzgar etkisi.
Fan engellenmiş veya bağlı
değil.

5 başarısız başlatma girişimi.Isı pompasından fan al-
armı

233224 (182)

Bağlantı, besleme hattı geri
dönüş hattı birbirinin yerine
geçmiş

Dönüş, akıştan daha sıcaktır.Eşanjör Sensörleri
akış / dönüş

234225 (8)

Sensör girişinde açık devre
veya kısa devre.

Sensör hatası BT3.

Sensör hatası BT12.

Isı pompasından sensör
hatası

235227 (34)

227 (36)

Sensör hatası BT14.227 (38)

Sensör hatası BT15.227 (40)

Sensör hatası BT16.227 (42)

Sensör hatası BT17.227 (44)

Sensör hatası BT28.227 (46)

Sensör hatası BT81.227 (48)

Sensör hatası BP8.227 (50)

Sensör hatası BP9.227 (52)

Sensör hatası BP11.227 (54)

Sensör hatası BT84.227 (56)
Sistem sıcaklığı ve/veya akış
çok düşük.

10 üst üste başarısız buz çözmeler.Başarısız buz çözme236228 (2)

Mevcut sistem hacmi yeters-
iz.

Güçlü rüzgar etkisi.
Zayıf akış, zayıf ısı transferi.Çalışma, 5 dakikadan daha kısa bir

süre önce iç ortam bölümünden
durduruldu.

Kompresör kısa çalışma
süreleri

237229 (4)

Isıtma ve/veya sıcak su ayarl-
arı yanlış.
Soğutucu akışkan devresinde
aksama.

3 saat içinde yüksek çıkış için 4 yin-
elenen alarmlar.

Sıcak gaz alarmı238230 (78)

Yetersiz soğutucu akışkan.
Yetersiz soğutucu akışkan.5 saat içinde düşük evaporasyon

sıcaklığı için 4 yinelenen alarmlar.
Düşük evaporasyon sıc.240232 (76)

Engellenmiş genleşme van-
ası.

Güçlü rüzgar etkisi.
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Bağlı olabileceği nedenlerMevcut alarmın açıklamasıEkrandaki alarm metniAlarmlar
S-serisi

Alarmlar
VVM/SMO

(F2120)

PCB ve invertör arasındaki
bağlantı zayıf.

İnvertör ile haberleşme hatası 5İnvertör ile haberleşme
hatası.

254264 (204)

İnvertöre elektrik gelmiyor
veya bozuk.
Örneğin; yaprak, kar veya
buz nedeniyle yetersiz hava
akışı.

Koruma koşullarına göre 10 yinelen-
en buz çözmeler.

Yinelenen
emniyet buz çz.

291341 (6)

Yetersiz soğutucu akışkan.
Yetersiz soğutucu akışkan.4 saat içinde 5 tekrarlanan düşük

basınç alarmı.
Yinelenen düşük basınç294344 (72)

Engellenmiş genleşme van-
ası.

Soğutucu akışkan devresinde
aksama.
Isı sıvı akışı yolunda tıkalı
partikül filtresi, hava veya
engel.

4 saat içinde 5 tekrarlanan yüksek
basınç alarmı.

Yinelenen yüksek basınç295346 (74)

Zayıf sistem basıncı.
Uyumsuz İnvertör.Başlatma hatası, invertör.Belirsiz hatalar314400 (207)

İnvertör uyumsuz.400 (209)

Yapılandırma dosyası eksik.400 (211)

Şarj hatası, yapılandırma.400 (213)
AA2-X20 ile haberleşme
kesildi.

2 saat içinde veya sürekli olarak 1
saat boyunca 3 yinelenen haberl-
eşme hataları.

İnvertör ile haberleşme
hatası

319421 (104)

PCB ve invertör arasındaki
bağlantı zayıf.
Zayıf ısıtıcı sıvı akışı.2,5 saat içinde 2 yinelenen LP/HP

basınç anahtarı alarmları.
Basınç anahtarı kull-
anımda

322425 (108)

Yetersiz soğutucu akışkan.
Besleme voltajında aksama.60 dakika içinde 2 kez geçici invertör

hatası.
Güvenlik durdurma, inv-
erter

323427 (110)

Besleme voltajında aksama.2 saat içinde 3 kez geçici invertör
hatası.

Güvenlik durdurma, inv-
erter

324429 (112)

Besleme voltajında aksama.İnvertöre giden faz voltajı çok yüks-
ek, 3 saat içinde 3 kez veya 1 saat
boyunca sürekli

Yüksek şebeke voltajı325431 (114)

Düşük besleme voltajı veya
faz kaybı.

İnvertöre giden faz voltajı çok düşük,
3 saat içinde 3 kez veya 1 saat boy-
unca sürekli

İnvertör alarm tipi I326433 (116)

Faz L2'de faz kaybı.Faz L2, 3 saat içinde 3 kez veya 1
saat boyunca kayıp.

İnvertör alarm tipi I327435 (118)

Besleme voltajında aksama.Geçici invertör hatası, 2 saat içinde
3 kez veya 1 saat boyunca sürekli

Şebeke hatası328437 (120)

İnvertörün terminal bloğunda
X5 yanlış bağlantı.
Yetersiz soğutulmuş invertör.İnvertör, 2 saat içinde 3 kez veya 1

saat boyunca sürekli olarak zayıf
soğutma nedeniyle maksimum
çalışma sıcaklığına ulaştı.

Aşırı ısınmış invertör329439 (122)

Bozuk invertör.

Çok yüksek invertör akımı.İnvertöre giden akım çok yüksek, 2
saat içinde 3 kez veya 1 saat boy-
unca sürekli

İnvertör alarm tipi II330441 (124)

Düşük besleme voltajı
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Bağlı olabileceği nedenlerMevcut alarmın açıklamasıEkrandaki alarm metniAlarmlar
S-serisi

Alarmlar
VVM/SMO

(F2120)

Yetersiz soğutulmuş invertör.İnvertör, 2 saat içinde 3 kez veya 1
saat boyunca sürekli olarak zayıf
soğutma nedeniyle maksimum
çalışma sıcaklığına ulaştı.

Aşırı ısınmış invertör331443 (126)

Bozuk invertör.

Besleme voltajında aksama.İnvertör, kompresör başladıktan
sonra 10 saniye içinde üst üste 5
kez geçici arıza tespit etti.

Inverter koruma332445 (128)

Arızalı kompresör.

Besleme voltajında aksama.Kompresör fazı kayıp, 2 saat içinde
3 kez veya 1 dakika boyunca sürekli.

Faz hatası333447 (130)

Yanlış bağlanmış kompresör
kablosu.
Bozuk invertör.Kompresör, 2 saat içinde 3 kez ger-

ektiğinde başlamıyor.
Başarısız kompresör
başlatma girişimleri

334449 (132)

Arızalı kompresör.
Besleme voltajında aksama.İnvertörden kompresöre çıkış akımı

2 saat içinde 3 kez geçici olarak veya
1 saat boyunca sürekli olarak çok
yüksekti.

Yüksek akım yüklemesi,
kompresör

336453 (136)

Zayıf ısıtıcı sıvı akışı.

Arızalı kompresör.

Besleme voltajında aksama.İnvertörden elektrik çıkışı 2 saat iç-
inde 3 kez veya 1 saat boyunca sür-
ekli olarak çok yüksekti.

Yüksek güç yüklemesi,
kompresör

337455 (138)

Zayıf ısıtıcı sıvı akışı.

Arızalı kompresör.
Basınç sensörü hatası BP8,
BP9.

Kompresör başlatıldığında BP9 ve
BP8 arasındaki basınç farkı, 30 dak-
ika içinde 3 kez çok düşüktü.

Başlatılamadı, basınç farkı
yok

353501 (184)

Kompresör, soğutucu akışk-
anı yeterince basınçlandırmıy-
or.

Kompresör arızası.
İnvertörün emniyet fonksiy-
onu, kompresörün çalışma
aralığı dışındaki hızı azaltır.

Kompresörün hızı izin verilen en
düşük hızın altında.

Kompresör hızı çok düşük354503
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Aksesuarlar ve komple aksesuar listesi hakkında detaylı
bilgiye nibe.eu üzerinden ulaşabilirsiniz.

Her pazarda tüm aksesuarlar mevcut değildir.

KONDANZASYON SU BORUSU
Kondenzasyon su borusu, farklı uzunluklar.

KVR 10-10 F2120
1 metre
Parça no. 067 549

KVR 10-30 F2120
3 metre
Parça no. 067 550

KVR 10-60 F2120
6 metre
Parça no. 067 551
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Ses seviyeleri
F2120, göz önünde bulundurulması gereken ses
dağılımını yönlendirmek için genellikle bir ev duvarının
yanına yerleştirilir. Bu nedenle konumunu belirlerken

sese en az duyarlı komşu alana bakan tarafı seçtiğinizden
daima emin olun.

Ses basınç seviyeleri ayrıca duvarlar, tuğlalar, zemin
seviyesindeki farklılıklar vb. tarafından da etkilendiği için
yalnızca kılavuz değerler olarak kabul edilmelidir.

2 m

6 m

10 m

L
E
K

2016128F2120

55555353LW(A)EN12102'e göre 7 / 45 (nominal)'de ses güç seviyesi (LWA)

41413939dB(A)2 m*'de ses basınç seviyesi (LPA)

31,531,529,529,5dB(A)6 m*'de ses basınç seviyesi (LPA)

27272525dB(A)10 m*'de ses basınç seviyesi (LPA)

* Boş alan.
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Teknik özellikler
128F2120 – 1x230V

Dış ortam sıc./ Besl-
eme sıc.

EN 14511'e göre çıkış bilgisi, kısmi yük 1)

7,35 / 2,43 / 3,025,17 / 1,72 / 3,00-7 / 35 °CIsıtma

Nominal akışta Kapasite / Güç girişi / COP (kW/kW/-) 5,21/ 1,22 / 4,274,03 / 0,91 / 4,432 / 35 °C

5,27 / 1,49 / 3,544,07 / 1,16 / 3,512 / 45 °C

3,54 / 0,69 / 5,123,57 / 0,78 / 4,577 / 35 °C

3,64 / 0,91 / 4,003,66 / 0,98 / 3,747 / 45 °C

4,69 / 1,70 / 2,763,80 / 1,28 / 2,9735 / 7 °CSoğutma

Maksimum akışta Kapasite / Güç girişi / EER (kW/kW/-) 5,44 / 1,73 / 3,155,10 / 1,37 / 3,7335 / 18 °C

Elektrik verisi
230V ~ 50HzNominal voltaj

1614ArmsMaks çalışma akımı, ısı pompası

1513ArmsMaksimum çalışma akımı, kompresör

4540WMaks. çıkış, fan

1616ArmsSigorta

IP24Kasa sınıfı

Soğutucu akışkan devresi
R410ASoğutucu akışkan tipi

2088GWP soğutucu akışkan

Spiral (scroll)Kompresör tipi

2,62,4kgHacim

5,435,01tCO2-eş değeri (Soğutma devresi hava geçirmez yapıdadır.)

4,5MPaHP basınç anahtarı kesme değeri (BP1)

0,7MPaFark presostat HP

0,12MPaLP basınç anahtarı kesme değeri (BP2)

0,7MPaFark presostat LP

Salamura
3 4002 400m3/sMaks. hava akışı

-25 / 38°CMin/Maks. hava sıc., ısıtma

15 / 43°CMin/Maks. hava sıc., soğutma

ters çevrimBuz çözme sistemi

Isı sıvı tarafı devresi
0,45 (4,5 bar)MPaMaks sistem basıncı ısı sıvı

0,11 / 0,440,08 / 0,32l/sÖnerilen akış aralığı, ısıtma işlemi

0,350,27l/sTasarlanan minimum akış, buz çözme (%100 pompa hızı)

26 / 65°CMin/Maks. Isıtma Sıvısı sıcaklığı, sürekli çalıştırma

G1 1/4" dış dişliBağlantı, ısıtma sıvısı F2120

G1 dış dişliBağlantı, ısıtma sıvısı, esnek boru

25 (28)20 (22)DN (mm)Tavsiye edilen min. boru ölçüsü (sistem)

Boyutlar ve ağırlık
1 2801 130mmGenişlik

612610mmDerinlik

1 1651 070mmKaide dahil yükseklik

165153kgAğırlık (ambalaj hariç)

Muhtelif
Pirinç bileşenlerde kurşun.Maddeler, 1907/2006 no.lu (EG) Yönergesinin, 33 (Reach) maddesine göredir.

064 136064 134Parça no.
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2016128F2120 – 3x400V

Dış ortam sıcaklığı: /
Besleme sıc.

EN 14511'e göre çıkış bilgisi, kısmi yük 1)

13,50/4,70/2,8710,13/3,33/3,047,35/2,43/3,025,17/1,72/3,00-7 / 35 °CIsıtma

Nominal akışta Kapasite / Güç girişi / COP (kW/kW/-) 9,95/2,36/4,227,80/1,79/4,365,21/1,22/4,274,03/0,91/4,432 / 35 °C

10,41/2,88/3,617,97/2,24/3,565,27/1,49/3,544,07/1,16/3,512 / 45 °C

5,17/1,01/5,115,17/1,01/5,113,54/0,69/5,123,57/0,78/4,577 / 35 °C

5,49/1,33/4,145,49/1,33/4,143,64/0,91/4,003,66/0,98/3,747 / 45 °C

8,10/3,50/2,317,09/2,72/2,614,69/1,70/2,763,80/1,28/2,9735 / 7 °CSoğutma

Maksimum akışta Kapasite / Güç girişi / EER (kW/kW/-) 9,26/3,64/2,548,19/2,83/2,905,44/1,73/3,155,10/1,37/3,7335 / 18 °C

Elektrik verisi
400V 3N ~ 50HzNominal voltaj

119,576ArmsMaks çalışma akımı, ısı pompası

108,565ArmsMaksimum çalışma akımı, kompresör

80684540WMaks. çıkış, fan

13101010ArmsSigorta

IP24Kasa sınıfı

Soğutucu akışkan devresi
R410ASoğutucu akışkan tipi

2088GWP soğutucu akışkan

Spiral (scroll)Kompresör tipi

332,62,4kgHacim

6,266,265,435,01tCO2-eş değeri (Soğutma devresi hava geçirmez yapıdadır.)

4,5MPaHP basınç anahtarı kesme değeri (BP1)

0,7MPaFark presostat HP

0,12MPaLP basınç anahtarı kesme değeri (BP2)

0,7MPaFark presostat LP

Salamura
4 5004 1503 4002 400m3/sMaks. hava akışı

-25 / 38°CMin/Maks. hava sıc., ısıtma

15 / 43°CMin/Maks. hava sıc., soğutma

ters çevrimBuz çözme sistemi

Isı sıvısı
0,45 (4,5 bar)MPaMaks sistem basıncı ısı sıvı

0,19/0,750,15/0,600,11/0,440,08/0,32l/sÖnerilen akış aralığı, ısıtma işlemi

0,480,380,350,27l/sTasarlanan minimum akış, buz çözme (%100 pompa hızı)

26 / 65°CMin/Maks. Isıtma Sıvısı sıcaklığı, sürekli çalıştırma

G1 1/4" dış dişliBağlantı, ısıtma sıvısı F2120

G1 1/4" dış dişliG1 dış dişliBağlantı, ısıtma sıvısı, esnek boru

32 (35)25 (28)25 (28)20 (22)DN (mm)Tavsiye edilen min. boru ölçüsü (sistem)

Boyutlar ve ağırlık
1 2801 130mmGenişlik

612610mmDerinlik

1 1651 070mmKaide dahil yükseklik

185180170kgAğırlık (ambalaj hariç)

Muhtelif
Pirinç bileşenlerde kurşun.Maddeler, 1907/2006 no.lu (EG) Yönergesinin, 33 (Reach) maddesine göredir.

064 141064139064 137064 135Parça no.
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EN 14825'ye göre SCOP & Pdesignh F2120

2016128F2120

SCOPPdesignhSCOPPdesignhSCOPPdesignhSCOPPdesignh

5,05115,05114,8384,805,9SCOP 35 Ortalama iklim
(Avrupa)

3,912,33,912,33,788,33,756,3SCOP 55 Ortalama iklim
(Avrupa)

4,25134,25134,059,34,036,8SCOP 35 Soğuk iklim

3,53143,53143,339,83,337,4SCOP 55 Soğuk iklim

5,5135,5135,489,25,435,9SCOP 35 Sıcak iklim

4,5134,5134,489,24,356,3SCOP 55 Sıcak iklim

7 / 45'de DT=5 K'e karşılık gelen ısı sıvı beslemesinde EN 14511'e göre buz çözme dahil 1) elektrik faturaları.
2) nominal akışı 7 / 45'de DT=10 K'e karşılık gelir.

ENERJI DEĞERI, ORTALAMA IKLIM

F2120-20F2120-16F2120-12F2120-8Model

SMOSMOSMOSMOKontrol modülü modeli

35 / 5535 / 5535 / 5535 / 55°CSıcaklık uygulaması

A+++ / A+++A+++ / A+++A+++ / A++A+++ / A++Ürünün oda ısıtma verimlilik sınıfı 1)

A+++ / A+++A+++ / A+++A+++ / A+++A+++ / A+++Sistemin alan ısıtma verimi sınıfı 2)

1 ürünün oda ısıtma verimlilik sınıfı ölçeği A++ - G.
2 sistemin oda ısıtma verimlilik sınıfı ölçeği A+++ - G.

Sistemin rapor edilen verimliliğinde keza kumanda edici de hesaba katılır. Eğer sisteme harici bir tamamlayıcı kazan veya güneş enerjisi ısıtma
ilave edilirse, sistemin tümden verimliliği yeniden hesaplanmalıdır.
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Çalışma alanı
F2120-8 çalışma aralığı
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F2120-12 çalışma aralığı
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F2120 çalışma aralığı, soğutma
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Daha kısa sürelerde, örneğin ilk çalıştırma sırasında, su
tarafında daha düşük çalışma sıcaklıkları olmasına izin
verilir.
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Isıtma
FARKLI BESLEME SICAKLIKLARINDA ÇIKIŞ
VE COP
Sürekli çalışma sırasında maksimum kapasite. Buz çözme
dahil değil.

F2120-8

F2120-8 maksimum ve minimum ısıtma kapasitesi

0

1

2

3

4

5

6

7

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
Utomhustemperatur

(°C)

F2120-8 Max och min uppvärmningskapacitet

Framledningstemperatur (35 °C)

Framledningstemperatur (45 °C)

Framledningstemperatur (55 °C)

Uppvärmningskapacitet 

(kW)
Isıtma kapasitesi
(kW)

Besleme sıcaklığı (35°C)
Dış ortam sıcaklığı

(°C)
Besleme sıcaklığı (45°C)
Besleme sıcaklığı (55°C)

F2120-8 COP

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15

F2120-8 COP

Utomhustemperatur

(°C)Framledningstemperatur (35 °C)

Framledningstemperatur (45 °C)

Framledningstemperatur (55 °C)

0

1

2

3

4

5

6

COP

Dış ortam sıcaklığı
(°C)Besleme sıcaklığı (35°C)

Besleme sıcaklığı (45°C)
Besleme sıcaklığı (55°C)

COP

F2120-12

F2120-12 maksimum ve minimum ısıtma kapasitesi
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F2120-16

F2120-16 maksimum ve minimum ısıtma kapasitesi
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F2120-20

F2120-20 maksimum ve minimum ısıtma kapasitesi
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Soğutma
FARKLI BESLEME SICAKLIKLARINDA ÇIKIŞ
(SOĞUTMA)

F2120-8 maksimum ve minimum soğutma kapasitesi
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Enerji etiketleme
BILGILENDIRME SAYFASI

NIBETedarikçi

F2120-20F2120-16F2120-12F2120-8Model

35 / 5535 / 5535 / 5535 / 55°CSıcaklık uygulaması

A+++ / A+++A+++ / A+++A+++ / A++A+++ / A++Mevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliği sınıfı, ortal-
ama iklim

11,0 / 12,311,0 / 12,38,0 / 8,35,9 / 6,3kWNominal ısı çıkışı (Pdesignh), ortalama iklim
4 502 / 6 5244 502 / 6 5243 409 / 4 5292 544 / 3 472kWhYıllık enerji tüketimi boş alan ısıtması, ortalama iklim

199 / 153199 / 153190 / 148189 / 147%Mevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliği, ortalama
iklim

35353535dBSes güç seviyesi LWA iç ortam
13,0 / 14,013,0 / 14,09,3 / 9,86,8 / 7,4kWNominal ısı çıkışı (Pdesignh), soğuk iklim
13,0 / 13,013,0 / 13,09,2 / 9,25,9 / 6,3kWNominal ısı çıkışı (Pdesignh), ılık iklim

7 543 / 9 7657 543 / 9 7655 666 / 7 2394 182 / 5 524kWhYıllık enerji tüketimi boş alan ısıtması, soğuk iklim
3 153 / 3 8673 153 / 3 8672 241 / 2 7411 452 / 1 939kWhYıllık enerji tüketimi boş alan ısıtması, ortalama iklim

167 / 138167 / 138159 / 130158 / 130%Mevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliği, soğuk iklim
217 / 177217 / 177216 / 176214 / 171%Mevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliği, ılık iklim

55555353dBSes güç seviyesi LWA dış ortam

PAKETIN ENERJI VERIMLILIĞI IÇIN VERILER

F2120-20F2120-16F2120-12F2120-8Model

SMOSMOSMOSMOKontrol modülü modeli

35 / 5535 / 5535 / 5535 / 55°CSıcaklık uygulaması

VIKumanda edici, sınıf
4,0%Kumanda edici, verimliliğe katkı

203 / 157203 / 157194 / 152193 / 151%Paketin mevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliği,
ortalama iklim

A+++ / A+++A+++ / A+++A+++ / A+++A+++ / A+++Paketin mevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliği
sınıfı, ortalama iklim

171 / 142171 / 142163 / 134162 / 134%Paketin mevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliği,
soğuk iklim

221 / 181221 / 181220 / 180218 / 175%Paketin mevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliği,
ılık iklim

Sistemin rapor edilen verimliliğinde keza kumanda edici de hesaba katılır. Eğer sisteme harici bir tamamlayıcı kazan veya güneş enerjisi ısıtma
ilave edilirse, sistemin tümden verimliliği yeniden hesaplanmalıdır.
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TEKNIK DOKÜMANTASYON

F2120-8Model

Hava-su

Egzost-su

Salamura-su

Su-su

Isı pompasının türü

Evet HayırDüşük-sıcaklık ısı pompası

Evet Hayırİlave ısı için entegre daldırma ısıtıcı

Evet HayırIsı pompası kombine ısıtıcı

Ortalama Soğuk Ilıkİklim

Ortalama (55 °C) Düşük (35 °C)Sıcaklık uygulaması

EN14825 / EN14511 / EN16147 / EN12102Uygulanan standartlar
%147ƞsMevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliğikW6,3PratedNominal ısı çıkışı

Kısım yükünde ve dış ortam sıcaklığı Tj'de boş alan ısıtması için beyan edilen
performans katsayısı

Kısım yükünde ve dış ortam sıcaklığı Tj'de boş alan ısıtması için beyan edilen
kapasite

-2,48COPdTj = -7 °CkW5,5PdhTj = -7 °C
-3,80COPdTj = +2 °CkW4,1PdhTj = +2 °C
-4,45COPdTj = +7 °CkW2,9PdhTj = +7 °C
-5,26COPdTj = +12 °CkW3,3PdhTj = +12 °C
-2,48COPdTj = bivkW5,5PdhTj = biv
-2,34COPdTj = TOLkW5,7PdhTj = TOL
-COPdTj = -15 °C (eğer TOL -20 °C ise)kWPdhTj = -15 °C (eğer TOL -20 °C ise)

°C-10TOLMin. dış ortam hava sıcaklığı°C-7Tbivİki değerli sıcaklık
-COPcycDönüşüm aralığı verimliliğikWPcychDönüşüm aralığı kapasitesi

°C65WTOLMaks. besleme sıcaklığı-0,99CdhBozulma katsayısı

İlave ısıAktif modun haricindeki modlarda güç tüketimi
kW0,0PsupNominal ısı çıkışıkW0,025POFFKapalı durumu

kW0,01PTOTermostat - kapalı modu
ElektrikEnerji girişi türükW0,025PSBBekleme modu

kW0,037PCKYağ karteri ısıtıcı modu

Diğer elemanlar
m3/s2 400Nominal hava akışı (hava-su)DeğişkenKapasite kontrolü
m3/sNominal ısıtıcı ortam akışıdB35 / 53LWASes gücü seviyesi, bina içleri / dış ortamlar
m3/sSalamura akışı salamura-su veya su-su ısı pomp-

aları
kWh3 472QHEYıllık enerji tüketimi

NIBE Energy Systems – Box 14 – Hannabadsvägen 5 – 285 21 Markaryd – Swedenİletişim bilgileri
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F2120-12Model

Hava-su

Egzost-su

Salamura-su

Su-su

Isı pompasının türü

Evet HayırDüşük-sıcaklık ısı pompası

Evet Hayırİlave ısı için entegre daldırma ısıtıcı

Evet HayırIsı pompası kombine ısıtıcı

Ortalama Soğuk Ilıkİklim

Ortalama (55 °C) Düşük (35 °C)Sıcaklık uygulaması

EN14825 / EN14511 / EN16147 / EN12102Uygulanan standartlar
%148ƞsMevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliğikW8,3PratedNominal ısı çıkışı

Kısım yükünde ve dış ortam sıcaklığı Tj'de boş alan ısıtması için beyan edilen
performans katsayısı

Kısım yükünde ve dış ortam sıcaklığı Tj'de boş alan ısıtması için beyan edilen
kapasite

-2,39COPdTj = -7 °CkW7,3PdhTj = -7 °C
-3,85COPdTj = +2 °CkW4,7PdhTj = +2 °C
-4,48COPdTj = +7 °CkW2,9PdhTj = +7 °C
-5,30COPdTj = +12 °CkW3,3PdhTj = +12 °C
-2,39COPdTj = bivkW7,3PdhTj = biv
-2,28COPdTj = TOLkW7,8PdhTj = TOL
-COPdTj = -15 °C (eğer TOL -20 °C ise)kWPdhTj = -15 °C (eğer TOL -20 °C ise)

°C-10TOLMin. dış ortam hava sıcaklığı°C-7Tbivİki değerli sıcaklık
-COPcycDönüşüm aralığı verimliliğikWPcychDönüşüm aralığı kapasitesi

°C65WTOLMaks. besleme sıcaklığı-0,99CdhBozulma katsayısı

İlave ısıAktif modun haricindeki modlarda güç tüketimi
kW0,5PsupNominal ısı çıkışıkW0,025POFFKapalı durumu

kW0,007PTOTermostat - kapalı modu
ElektrikEnerji girişi türükW0,025PSBBekleme modu

kW0,037PCKYağ karteri ısıtıcı modu

Diğer elemanlar
m3/s3 400Nominal hava akışı (hava-su)DeğişkenKapasite kontrolü
m3/sNominal ısıtıcı ortam akışıdB35 / 53LWASes gücü seviyesi, bina içleri / dış ortamlar
m3/sSalamura akışı salamura-su veya su-su ısı pomp-

aları
kWh4 529QHEYıllık enerji tüketimi

NIBE Energy Systems – Box 14 – Hannabadsvägen 5 – 285 21 Markaryd – Swedenİletişim bilgileri
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F2120-16Model

Hava-su

Egzost-su

Salamura-su

Su-su

Isı pompasının türü

Evet HayırDüşük-sıcaklık ısı pompası

Evet Hayırİlave ısı için entegre daldırma ısıtıcı

Evet HayırIsı pompası kombine ısıtıcı

Ortalama Soğuk Ilıkİklim

Ortalama (55 °C) Düşük (35 °C)Sıcaklık uygulaması

EN14825 / EN14511 / EN16147 / EN12102Uygulanan standartlar
%153ƞsMevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliğikW12,3PratedNominal ısı çıkışı

Kısım yükünde ve dış ortam sıcaklığı Tj'de boş alan ısıtması için beyan edilen
performans katsayısı

Kısım yükünde ve dış ortam sıcaklığı Tj'de boş alan ısıtması için beyan edilen
kapasite

-2,48COPdTj = -7 °CkW10,9PdhTj = -7 °C
-3,96COPdTj = +2 °CkW6,7PdhTj = +2 °C
-4,67COPdTj = +7 °CkW5,9PdhTj = +7 °C
-5,67COPdTj = +12 °CkW6,5PdhTj = +12 °C
-2,48COPdTj = bivkW10,9PdhTj = biv
-2,40COPdTj = TOLkW11,6PdhTj = TOL
-COPdTj = -15 °C (eğer TOL -20 °C ise)kWPdhTj = -15 °C (eğer TOL -20 °C ise)

°C-10TOLMin. dış ortam hava sıcaklığı°C-7Tbivİki değerli sıcaklık
-COPcycDönüşüm aralığı verimliliğikWPcychDönüşüm aralığı kapasitesi

°C65WTOLMaks. besleme sıcaklığı-0,99CdhBozulma katsayısı

İlave ısıAktif modun haricindeki modlarda güç tüketimi
kW0,7PsupNominal ısı çıkışıkW0,025POFFKapalı durumu

kW0,007PTOTermostat - kapalı modu
ElektrikEnerji girişi türükW0,025PSBBekleme modu

kW0,037PCKYağ karteri ısıtıcı modu

Diğer elemanlar
m3/s4 150Nominal hava akışı (hava-su)DeğişkenKapasite kontrolü
m3/sNominal ısıtıcı ortam akışıdB35 / 55LWASes gücü seviyesi, bina içleri / dış ortamlar
m3/sSalamura akışı salamura-su veya su-su ısı pomp-

aları
kWh6 524QHEYıllık enerji tüketimi

NIBE Energy Systems – Box 14 – Hannabadsvägen 5 – 285 21 Markaryd – Swedenİletişim bilgileri
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F2120-20Model

Hava-su

Egzost-su

Salamura-su

Su-su

Isı pompasının türü

Evet HayırDüşük-sıcaklık ısı pompası

Evet Hayırİlave ısı için entegre daldırma ısıtıcı

Evet HayırIsı pompası kombine ısıtıcı

Ortalama Soğuk Ilıkİklim

Ortalama (55 °C) Düşük (35 °C)Sıcaklık uygulaması

EN14825 / EN14511 / EN16147 / EN12102Uygulanan standartlar
%153ƞsMevsimsel boş alan ısıtma enerji verimliliğikW12,3PratedNominal ısı çıkışı

Kısım yükünde ve dış ortam sıcaklığı Tj'de boş alan ısıtması için beyan edilen
performans katsayısı

Kısım yükünde ve dış ortam sıcaklığı Tj'de boş alan ısıtması için beyan edilen
kapasite

-2,48COPdTj = -7 °CkW10,9PdhTj = -7 °C
-3,96COPdTj = +2 °CkW6,7PdhTj = +2 °C
-4,67COPdTj = +7 °CkW5,9PdhTj = +7 °C
-5,67COPdTj = +12 °CkW6,5PdhTj = +12 °C
-2,48COPdTj = bivkW10,9PdhTj = biv
-2,40COPdTj = TOLkW11,6PdhTj = TOL
-COPdTj = -15 °C (eğer TOL -20 °C ise)kWPdhTj = -15 °C (eğer TOL -20 °C ise)

°C-10TOLMin. dış ortam hava sıcaklığı°C-7Tbivİki değerli sıcaklık
-COPcycDönüşüm aralığı verimliliğikWPcychDönüşüm aralığı kapasitesi

°C65WTOLMaks. besleme sıcaklığı-0,99CdhBozulma katsayısı

İlave ısıAktif modun haricindeki modlarda güç tüketimi
kW0,7PsupNominal ısı çıkışıkW0,025POFFKapalı durumu

kW0,007PTOTermostat - kapalı modu
ElektrikEnerji girişi türükW0,025PSBBekleme modu

kW0,037PCKYağ karteri ısıtıcı modu

Diğer elemanlar
m3/s4 150Nominal hava akışı (hava-su)DeğişkenKapasite kontrolü
m3/sNominal ısıtıcı ortam akışıdB35 / 55LWASes gücü seviyesi, bina içleri / dış ortamlar
m3/sSalamura akışı salamura-su veya su-su ısı pomp-

aları
kWh6 524QHEYıllık enerji tüketimi

NIBE Energy Systems – Box 14 – Hannabadsvägen 5 – 285 21 Markaryd – Swedenİletişim bilgileri

63Bölüm 11 | Teknik veriNIBE F2120



1X230V
Part Specification Sheet      051086-5

Page 2/5 Created:2020-01-20 10:51

M
LG

20
20

-0
1-

20

Pr
od

uc
tio

n
AS

N
20

15
-0

1-
01

23
0V

~
 5

0H
z,

 8
-1

2k
W

0.
00

1

W
IR

IN
G 

DI
AG

RA
M

 F
21

20
EL

SC
HE

M
A 

F2
12

0
05

10
86

5

NIBE F2120Bölüm 11 | Teknik veri64



1X230V
Part Specification Sheet      051086-5

Page 3/5 Created:2020-01-20 10:51

M
LG

20
20

-0
1-

20

Pr
od

uc
tio

n
AS

N
20

15
-0

1-
01

23
0V

~
 5

0H
z,

 8
-1

2k
W

0.
00

1

W
IR

IN
G 

DI
AG

RA
M

 F
21

20
EL

SC
HE

M
A 

F2
12

0
05

10
86

5

65Bölüm 11 | Teknik veriNIBE F2120



1X230V
Part Specification Sheet      051086-5

Page 4/5 Created:2020-01-20 10:51

M
LG

20
20

-0
1-

20

Pr
od

uc
tio

n
AS

N
20

15
-0

1-
01

23
0V

~
 5

0H
z,

 8
-1

2k
W

0.
00

1

W
IR

IN
G 

DI
AG

RA
M

 F
21

20
EL

SC
HE

M
A 

F2
12

0
05

10
86

5

NIBE F2120Bölüm 11 | Teknik veri66



1X230V
Part Specification Sheet      051086-5

Page 5/5 Created:2020-01-20 10:51

M
LG

20
20

-0
1-

20

Pr
od

uc
tio

n
AS

N
20

15
-0

1-
01

23
0V

~
 5

0H
z,

 8
-1

2k
W

0.
00

1

W
IR

IN
G 

DI
AG

RA
M

 F
21

20
EL

SC
HE

M
A 

F2
12

0
05

10
86

5

67Bölüm 11 | Teknik veriNIBE F2120



3X400V
Part Specification Sheet      051087-5

Page 2/5 Created:2019-11-26 13:25

JO
V

20
19

-1
1-

26

Pr
od

uc
tio

n
AS

N
20

15
-0

1-
01

40
0V

 3
N~

 5
0H

z,
 8

-2
0k

W

W
IR

IN
G 

DI
AG

RA
M

 F
21

20
EL

SC
HE

M
A 

F2
12

0
05

10
87

5

NIBE F2120Bölüm 11 | Teknik veri68



3X400V
Part Specification Sheet      051087-5

Page 3/5 Created:2019-11-26 13:25

JO
V

20
19

-1
1-

26

Pr
od

uc
tio

n
AS

N
20

15
-0

1-
01

40
0V

 3
N~

 5
0H

z,
 8

-2
0k

W

W
IR

IN
G 

DI
AG

RA
M

 F
21

20
EL

SC
HE

M
A 

F2
12

0
05

10
87

5

69Bölüm 11 | Teknik veriNIBE F2120



3X400V
Part Specification Sheet      051087-5

Page 4/5 Created:2019-11-26 13:25

JO
V

20
19

-1
1-

26

Pr
od

uc
tio

n
AS

N
20

15
-0

1-
01

40
0V

 3
N~

 5
0H

z,
 8

-2
0k

W

W
IR

IN
G 

DI
AG

RA
M

 F
21

20
EL

SC
HE

M
A 

F2
12

0
05

10
87

5

NIBE F2120Bölüm 11 | Teknik veri70



3X400V
Part Specification Sheet      051087-5

Page 5/5 Created:2019-11-26 13:25

JO
V

20
19

-1
1-

26

Pr
od

uc
tio

n
AS

N
20

15
-0

1-
01

40
0V

 3
N~

 5
0H

z,
 8

-2
0k

W

W
IR

IN
G 

DI
AG

RA
M

 F
21

20
EL

SC
HE

M
A 

F2
12

0
05

10
87

5

71Bölüm 11 | Teknik veriNIBE F2120



ÇEVIRI TABLOSU

Çeviriİngilizce

2 kez2 times
4 yollu vana4-way valve
AlarmAlarm
Ortam sıcaklığı sensörüAmbience temp
ÖnceBefore
siyahBlack
maviBlue
kahverengiBrown
Şarj pompasıCharge pump
HaberleşmeCommunication
Haberleşme girişiCommunication input
KompresörCompressor
BağlıConnected
KontrolControl
Kompresör ısıtıcısıCrank case heater
Damlama tepsisi ısıtıcı/ Kondenzasyon su oluğu ısıtıcısıDrip tray heater
EMC filtresiEMC filter
Evaporatör, sıcaklık sensörüEvaporator temp.
Harici haberleşmeExternal communication
Harici ısıtıcıExternal heater (Ext. heater)
FanFan
Fan hızıFan speed
FerritFerrite
Sıvı hattı, sıcaklık sensörüFluid line temp.
Harmonik filtresiHarmonic filter
IsıtmaHeating
KVR kiti için ısıtma kablosuHeating cable for KVR kit
Yüksek basınç pressostatıHigh pressure pressostat
yş/sa (yeşil/sarı)gn/ye (green/yellow)
grigrey
İç ortam modülüIndoor module
Kompresör engellemeKPR block
Düşük basınç pressostatıLow pressure pressostat
Ana genleşme vanasıMain Exp. valve
BeslemeMain supply
Bir sonraki üniteNext unit
EVI genleşme vanasıEVI Exp. valve
Açık/kapalıOn/Off
SeçenekOption
TuruncuOrange
Dış ortam modülüOutdoor module
PCBA TCBPCBA TCB
Önceki birimPrevious unit
KVR kiti için RCBORCBO for KVR kit
KırmızıRed
DeğiştirReplace
Dönüş hattı, sıcaklık sensörüReturn line temp.
Akış hattı, sıcaklık sensörüSupply line temp.
enerji beslemesi/voltajSupply voltage
TarifeTariff

NIBE F2120Bölüm 11 | Teknik veri72



Çeviriİngilizce

Sıcaklık sensörü, sıcak gazTemperature sensor, Hot gas
Sıcaklık sensörü, emiş gazıTemperature sensor, Suction gas
MorViolett
BeyazWhite
İleWith
SarıYellow

73Bölüm 11 | Teknik veriNIBE F2120



A

Aksesuarlar, 49
Aksesuarların bağlanması, 33
Alarm listesi, 46
Ana kontrol, 38
Ayarlama, şarj akışı, 36

B

Bağlantılar, 27
Harici kontrol voltajının bağlanması, 28

Basınç düşmesi, ısıtma sıvısı tarafı, 23
Başlatma ve muayene, 35
Boru bağlantıları, 22

Basınç düşmesi, ısıtma sıvısı tarafı, 23
Boru birleştirme, ısıtma sıvısı devresi, 22
Genel, 22
Su miktarları, 22
Şarj pompası, 22

Boru birleştirme, ısıtma sıvısı devresi, 22

Ç

Çevresel bilgi, 6
Çoklu ısı pompası çalıştırma aracılığıyla adresleme, 26

D

Denge sıcaklığı, 34
Devreye alma ve ayarlama, 34

Ayarlama, şarj akışı, 36
Başlatma ve muayene, 35
Denge sıcaklığı, 34
Hazırlıklar, 34
Isıtma sıvısı sistemini doldurma ve hava tahliye
etme, 34
Yeniden ayarlama, ısıtma sıvısı tarafı, 35

Düşük oda sıcaklığı, 43
Düşük sıcak su sıcaklığı veya sıcak su olmaması, 42

E

Elektrik bağlantıları, 24
Aksesuarların bağlanması, 33
Bağlantılar, 27
Çoklu ısı pompası çalıştırma aracılığıyla adresleme, 26
Genel, 24
Güç bağlantısı, 27
Opsiyonel bağlantılar, 30

Elektrik devresi şeması
Çeviri tablosu, 72

Elektrik devre şeması, 64
Elektrik kabini, 21
Emniyet bilgisi, 4

Enerji değeri, ortalama iklim, 54
Enerji etiketleme, 59

Bilgilendirme sayfası, 59
Paketin enerji verimliliği için veriler, 59
Teknik dokümantasyon, 60

F

F2120 altında yüksek miktarda su, 43
F2120 çalıştırılamıyor, 42
F2120 haberleşmiyor, 42
Fanda, ızgarada ve/veya fan konisinde buz birikmesi, 43

G

Geri Kazanım, 6
Güç bağlantısı, 27
Güvenlik bilgisi

Güvenlik önlemleri, 4
İşaretleme, 4
Semboller, 4

Güvenlik önlemleri, 4

H

Harici kontrol voltajının bağlanması, 28
Hazırlıklar, 34

I

Isı pompası ayarları - Menü 7.3.2, 40
Isı pompası dizaynı, 17

Bileşen konumu elektrik kabini, 21
Bileşenlerin listesi, 17, 20
Bileşen listesi elektrik kabini, 21
Bileşen yerleri, 17

Isıtma sıvısı sistemini doldurma ve hava tahliye etme, 34

İ

İç ortam modülü, 9
İletişim, 30
İşaretleme, 4

K

Kompresör ısıtıcı, 11
Konforda aksaklıklar, 42

Sorun Giderme, 42
Kontrol, 37

Kontrol - Giriş, 37
Kontrol - Giriş, 37

Ana kontrol, 38
Genel, 37
Kontrol - Isı pompası EB101, 40
Kontrol koşulları, 39
Kontrol koşulları buz çözme, 39
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LED'lerin durumu, 37
Kontrol - Isı pompası EB101, 40

Isı pompası ayarları - Menü 7.3.2, 40
Kontrol koşulları, 39
Kontrol koşulları buz çözme, 39
Kontrol modülü, 9
Kurulum alanı, 14
Kurulumunun denetimi, 7

L

LED'lerin durumu, 37

M

Montaj, 10

O

Opsiyonel bağlantılar, 30
Haberleşme, 30

Ö

Ölçüler ve yerleşim koordinatları, 50
Önemli bilgi, 4

Çevresel bilgi, 6
Emniyet bilgisi, 4
Geri Kazanım, 6
İç ortam modülü, 9
Kontrol modülü, 9
Seri numarası, 6
Tesisatın denetimi, 7
Uyumlu iç ortam modülleri (VVM) ve kontrol modülleri
(SMO), 8

S

Semboller, 4
Sensör yerleşimi, 44
Seri numarası, 6
Ses seviyeleri, 51
Sorun Giderme, 42

Düşük oda sıcaklığı, 43
Düşük sıcak su sıcaklığı veya sıcak su olmaması, 42
F2120 altında yüksek miktarda su, 43
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