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1 Önemli bilgi
Kurulum verisi
Ürün

F2120

Seri numarası
Kurulum tarihi
Tesisatçı

Seri numarası daima verilmelidir.
Kurulumun, NIBE'in tesisatçı kılavuzu ve ilgili yönetmeliklerdeki talimata
göre yapıldığı ile ilgili sertifika.

Tarih

4

__________________ İmza

Bölüm 1 | Önemli bilgi

_________________________

NIBE F2120

Güvenlik bilgisi
Bu cihaz ev ortam kullanımı için tasarlanmış; azaltmış
yetenekler (ruhsal, duyumsal veya fiziksel) sahip olan
insanlar (çocuklar dahil), tecrübesiz veya yeterli bilgi
olmayanların 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
kullanmasını için tasarlanmıştır. Bunu makine yönetmeliği
2006/42/EC geçerli kısımlara göre uygundur.
Cihazın ellememesini sağlamak için çocukları yönetilmesi
gerekir.
Tasarım veya teknik değişiklerin yapılması için tüm
hakları saklıdır.
©NIBE 2020.
F2120, bir yalıtım şalteri ile kurulmuş olmalıdır. 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.

NIBE F2120
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Semboller
Dikkat
Bu sembol, makine veya kişi için tehlike olduğu anlamına
gelmektedir.

Dikkat
Bu sembol, tesisatınızın bakımı sırasında nelere dikkat etmeniz
gerektiğine dair önemli bilgiler verir.

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

İşaretleme
CE

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

IP24 Elektroteknik teçhizatın muhafazasının sınıflandırılması.

!

Kişi veya makine için tehlike.
Kullanım Kılavuzunu okuyun.
Kurulum Kılavuzunu okuyun.

6
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Seri numarası
Seri numarası, arka kapağın sol üst tarafında ve alt kenarda bulunabilir.

Seri numarası

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

F2120 – Mükemmel bir seçim
F2120 İskandinav iklimine özel tasarlanmış, dış ortam havasını enerji
kaynağı olarak kullanan bir hava/su ısı pompasıdır.
Isı pompası, su kaynaklı ısıtma sistemlerine bağlanmak için tasarlanmış
olup; hem yüksek dış ortam sıcaklıklarında sıcak suyu etkili bir şekilde
ısıtır hem de düşük dış ortam sıcaklıklarında ısıtma sistemine yüksek çıkış
suyu sıcaklığı sağlar.
Dış ortam sıcaklığı durma sıcaklığının altına düşerse, tüm ısıtma harici ilave
ısı ile sağlanmalıdır.

F2120 IÇIN MÜKEMMEL ÖZELLIKLER:
•

Verimli hız kontrollü spiral (scroll) kompresör
25 °C- 'e kadar sıcaklıklarda çalışan verimli hız kontrollü spiral (scroll)
kompresör.

NIBE F2120
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•

Akıllı kontrol
F2120, ısı pompasının en iyi şekilde kontrol edilebilmesi için akıllı
kontrol sistemine bağlanır.

•

Fan
F2120, fan otomatik kapasite regülasyonu özelliğine sahiptir.

•

Uzun kullanım ömrü
Kullanım ömrünü uzatacak ve İskandinav dış ortam koşullarına dayanıklı
bir malzeme kullanılmıştır.

•

Birçok olanak
F2120, NIBE iç ortam modülü ve VVM / NIBE kontrol modülüSMO ile
birlikte kullanılır. NIBE'nin iç ortam modülleri ve kontrol modüllerine
özel çok çeşitli sistem çözümleri ve aksesuarları mevcuttur.

•

Sessiz çalışma
F2120, F2120 daha düşük bir gürültü seviyesinde çalışması gerektiğinde
programlanabilmesini sağlayan sessiz bir çalışma fonksiyonuna sahiptir.

8
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2 Isı pompası - evin kalbi
Isı pompası işlevi
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Sıcaklıklar sadece örnektirVärmekälla
ve farklı sistemler ve yılın farklı zamanlarına göre değişebilir.
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Bir hava/su ısı pompası, evi ısıtmak için dış ortam havasını kullanabilir.
Dış ortam havasındaki enerjinin bulunulan ortamı ısıtmaya dönüşümü üç
farklı çevrimde gerçekleşir. Salamura devresinde (1), serbest ısı enerjisi
ortamdan alınır ve ısı pompasına taşınır. Soğutucu gaz devresinde (2), ısı
pompası alınan ısının düşük sıcaklığını yüksek sıcaklığa çıkarır. Isı, (3)
ısıtma sıvısı devresi aracılığıyla binanın bölümlerine dağıtılır.

A
B

C

D
E
F

G
H

Dış ortam havası
Dış ortam havası, ısı pompası tarafından emilir.
Fan daha sonra havayı ısı pompası evaporatörüne yönlendirir. Burada
hava ısıtma enerjisini soğutucu akışkana aktarır ve havanın sıcaklığı düşer.
Soğuk hava daha sonra ısı pompasından dışarı üflenir.
Soğutucu akışkan devresi
Soğutucu akışkan olan bir gaz, ısı pompasında kapalı bir sistemde dolaşır
ve aynı gaz evaporatörden de geçer. Soğutucu akışkan, çok düşük bir
kaynama noktasına sahiptir. Evaporatörde soğutucu akışkan dış ortam
havasından gelen ısı enerjisini alır ve kaynamaya başlar.
Kaynama sırasında üretilen gaz, elektrikle çalışan bir kompresörün içine
yönlendirilir. Gaz sıkıştırıldığında basınç artar ve gaz sıcaklığı önemli ölçüde
artar;5 °C°C'den yaklaşık 80 °C.°C'ye.
Gaz kompresörden bir eşanjöre ,kondenser, zorlanır, burada ısı enerjisini
evdeki ısıtma sistemine bırakır, bundan dolayı gaz soğutulur ve tekrar sıvı
forma yoğuşur.
Basınç hala yüksek olduğu için, soğutucu gaz, basıncın düşüp soğutucu
gazın orijinal sıcaklığına döndüğü, bir genleşme vanasından geçebilir, utucu
gaz artık tam bir çevrimi tamamlamıştır. Yine evaporatöre yönlendirilir ve
süreç tekrarlanır.
Isı sıvı tarafı devresi
Soğutucu akışkanın kondenserde ürettiği ısı enerjisi, iklim sisteminin suyu
olan ısı sıvısı tarafından alınır ve 55 °C°C'ye ısıtılır (besleme sıcaklığı).
Isı sıvısı kapalı bir sistem içinde dolaşır ve ısıtılmış suyun ısıtma enerjisini
ev su ısıtıcısı ve radyatör/ısıtma serpantinlerine taşır.

Sıcaklıklar sadece örnektir ve farklı sistemler ve yılın farklı zamanlarına göre değişebilir.
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F2120'in kontrolü
F2120, sistem türünüze bağlı olarak farklı yollarla kontrol edilir. Isı
pompasını, iç ortam modülünüz (VVM) veya kontrol modülünüz (SMO)
aracılığıyla kontrol edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için ilgili kılavuza bakınız.
Kurulum sırasında, kurulum mühendisi iç ortam modülü veya kontrol
modülünde ısı pompası için gerekli ayarları yaparak, ısı pompasının sisteminizde en iyi şekilde çalışmasını sağlar.

NIBE F2120
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F2120 bakımı
DÜZENLI KONTROLLER
Isı pompanız dış ortamda ise harici bakım gerekir.

Dikkat
Yeterince bakım yapılmaması halinde, F2120 garanti kapsamına
girmeyen ciddi bir hasar görebilir.

F2120 üzerindeki ızgara ve alt panelin kontrolü
Izgaranın yaprak, kar veya başka bir madde ile tıkanmadığını yıl boyunca
düzenli olarak kontrol edin.
Rüzgarlı ve/veya karlı havalarda ızgara tıkanabileceği için tedbirli olmalısınız.
Kondenzasyonun, kondenzasyon borusu aracılığıyla doğru olarak yönlendirilip yönlendirilmediğini düzenli olarak kontrol edin. Gerekiyorsa, yardım
almak için tesisatçınıza başvurun.
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LEK

LEK

Kar ve buzdan koruyun.

F2120

F2120

LEK

LEK

LEK

F2120'deki tahliye deliklerinin ve ızgaranın üzerinde karın birikmesini ve üstünü kaplamasını
önleyin.

F2120

LEK

Kar ve/veya buzdan koruyun.

NIBE F2120
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Dış kasanın temizlenmesi
Gerekiyorsa dış kasa nemli bir bezle temizlenebilir.
Temizlik sırasında ısı pompasının çizilmemesine özen gösterilmelidir.
F2120 içine su girebileceği için ızgaralara veya kenarlara su püskürtmekten
kaçının. F2120'nin alkali temizlik maddeleriyle temas etmesini önleyin.

UZUN SÜRELI ELEKTRIK KESINTISI DURUMUNDA
Uzun süreli elektrik kesintisi durumunda, ısıtma sisteminin dış ortamda
kalan kısmının tahliye edilmesi önerilir. Tesisatçınız, bu işlemi kolaylaştırmak için bir kapatma vanası ve drenaj vanası eklemiştir. Emin değilseniz
tesisatçınızı arayıp sorun.

SESSIZ MOD
Isı pompası "sessiz moda" ayarlanarak gürültü seviyesi azaltılabilir. Bu
fonksiyon, F2120'nin sese duyarlı yerlere kurulması gerektiğinde yararlı
olabilir. Bu fonksiyon, F2120'nin hesaplanmış çıkışına ulaşmasını engelleyebileceği için sınırlı sürelerle kullanılmalıdır.
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F2120 YAZILIMININ, KONTROL MODÜLÜ VEYA IÇ ORTAM
MODÜLÜ ARACILIĞIYLA GÜNCELLENMESI
Hem F2120 hem iç ortam modülü/kontrol modülü için en son yazılıma
nibeuplink.com'den ulaşabilirsiniz.
Kurulumunuzun en son yazılım versiyonunu indirmek için "Software"
(Yazılım) sekmesine tıklayınız.
Dosyaları bir USB belleğe kaydedin. F2120 ile iç ortam modülü/kontrol
modülünü aynı anda güncelleyin.
İÇ İKLİM

SICAK SU

USB
SİSTEMİM

BİLGİ

USB 7

ürtci yazılm güncelle
kayıt alma
ayarları yönetin

İç ortam modülü/kontrol modülünün 7.1 menüsünde, aşağıdaki yazılım
güncellemeleri yapılabilir:
• İç ortam modülü (VVM) veya kontrol modülü (SMO) yazılımı
• Dış ortam modülü F2120 yazılımı

NIBE F2120
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Dikkat
Dış ortam modülü F2120 yazılımı güncellendiğinde, iç ortam/kontrol modülü yazılımı da güncellenmelidir.

Dikkat
F2120 için yazılımın güncellenebilmesi 30 dakikaya kadar sürebilir.

Dikkat
Yazılımın doğru versiyon numarasını görebilmek için iç ortam
modülü/kontrol modülünü yeniden başlatın.
SMO 40 ile birlikte kaskat kurulum için tüm F2120 adres sırasına göre
güncellenecektir. Güncellenmeyecek olan F2120'i devre dışı bırakın.
USB aracılığıyla yazılım güncelleme hakkında daha fazla bilgi, iç ortam
modülü veya kontrol modülünüzün kurulum kılavuzunda bulunabilir.

TASARRUF IPUÇLARI
Isı pompası tesisatınız, ısıtma ve soğutma ve/veya sıcak su üretir. Bu,
yaptığınız kontrol ayarları aracılığıyla gerçekleşir.
Enerji tüketimini etkileyen faktörler, örneğin, iç ortam sıcaklığı, sıcak su
tüketimi, evin yalıtım düzeyi ve evin birçok büyük cam yüzeyi olup olmadığı. Evin konumu, ör. rüzgara maruz kalma da etkileyen bir faktördür.
Ayrıca unutmayın:
• Termostat vanalarını tamamen açın (Çeşitli nedenlerle serin muhafaza
edilecek odalar hariç, örneğin yatak odası). Termostatlar ısıtma sistemindeki, ısı pompasının artan sıcaklıklar ile telafi etmek istediği, akışı
yavaşlatır. Daha sonra daha çok çalışır ve daha fazla elektrik enerjisi
tüketir.
• Herhangi bir harici kontrol sisteminde ısıtma ayarlarını azaltın veya ayarlayın.
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Güç tüketimi
Energiförbrukning fördelat över året

% yıllık

Hava/su ısı pompasının yıla yayılan enerji dağılımı

tüketim
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İç ortam sıcaklığını bir derece arttırmak, enerji tüketimini yaklaşık %5
artırır.

Evsel elektrik
Geçmişte, ortalama bir İsveçli bir hanenin yaklaşık yıllık 5000 kWh evsel
elektrik/yıl tüketimi olduğu hesaplanmıştır. Günümüz toplumunda bu
genellikle 6000-12000 kWh/yıl arasındadır.
Ekipman

Normal Verim (W)

TV (Çalışma: 5 sa/gün, Bekleme: 19
sa/gün)
Dijital kutu (Çalışma: 5 sa/gün, Bekleme:
19 sa/gün)
DVD (Çalışma: 2 sa/hafta)
TV oyunları konsolu (Çalışma: 6 sa/hafta)
Radyo/stereo (Çalışma: 3 sa/gün)
Ekran dahil bilgisayar (Çalışma: 3 sa/gün,
bekleme 21 sa/gün)
Ampul (Çalışma 8 sa/gün)
Spot lamba, Halojen (Çalışma 8 sa/gün)
Soğutma (Çalışma: 24 sa/gün)
Dondurucu (Çalışma: 24 sa/gün)

NIBE F2120

Yak. Yllk
tük.
(kWh)

Çalışma
200

Bekleme
2

380

11

10

90

15
160
40
100

5
2
1
2

45
67
50
120

60
20
100
120

-

175
58
165
380
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Ekipman

Soba, ocak (Çalışma: 40 dk/gün)
Soba, fırın (Çalışma: 2 sa/hafta)
Bulaşık makinesi, soğuk su bağlantısı
(Çalışma1 kez/gün)
Çamaşır makinesi (Çalışma: 1 kez/gün)
Tamburlu kurutucu (Çalışma: 1 kez/gün)
Elektrikli süpürge (Çalışma: 2 sa/hafta)
Motor bloğu ısıtıcısı (Çalışma: 1 sa/gün, bir
yılda 4 ay)
Yolcu kabini ısıtıcısı (Çalışma: 1 sa/gün, bir
yılda 4 ay)

Normal Verim (W)

Yak. Yllk
tük.
(kWh)

1500
3000
2000

-

365
310
730

2000
2000
1000
400

-

730
730
100
50

800

-

100

Bu değerler, örnek yaklaşık değerlerdir.

Örnek: 1 TV, 1 dijital kutu, 1 DVD oynatıcı, 1 TV oyun konsolu, 2 bilgisayar,
3 müzik seti, WC'de 2 ampul, banyoda 2 ampul, mutfakta 4 ampul, dışarıda 3 ampul, çamaşır makinesi, kurutma makinesi, buzdolabı, derin
dondurucu, fırın, elektrikli süpürge, motor bloğu ısıtıcısı bulunan bir evde
yaşayan 2 çocuklu bir ailenin = 6240 kWh evsel elektrik kullanımı/yıl.

Enerji sayacı
Tercihen ayda bir kez, bulunulan ortamın enerji ölçerini düzenli olarak
kontrol edin. Bu güç tüketiminde oluşan herhangi bir değişikliği gösterecektir.
Yeni inşa edilmiş evlerin genellikle ikiz enerji ölçerleri vardır, evsel elektriğinizi hesaplamak için farkı kullanın.

Yeni binalar
Yeni inşa edilmiş evler, bir yıl boyunca bir kuruma işleminden geçirilir. Ev
ilk zamanlarda bundan sonra tüketeceğinden çok daha yüksek güç tüketir.
1-2 yıl sonra ısıtma eğrisinin yanısıra ısıtma eğrisi sapma değeri ve binanın
termostat vanalarının da yeniden ayarlanması gerekmektedir, çünkü
kurutma işlemi tamamlandıktan sonra, bir kural olarak, ısıtma sistemi,
daha düşük sıcaklık gerektirir.
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3 Konforda aksaklıklar
Sorun Giderme
Dikkat
Sıkılmış vidalı kapaklar arkasında yapılacak çalışmalar sadece
yetkili bir kurulum mühendisi tarafından veya gözetiminde
yapılmalıdır.

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

TEMEL EYLEMLER
• F2120'e hava akışının yabancı cisimler tarafından engellenmediğinden
emin olun.
• F2120'nin dıştan hasar görüp görmediğini kontrol edin.

F2120'IN FANINDA, IZGARASINDA VE/VEYA FAN
KONISINDE BUZ BIRIKMESI
İç ortam modülü/kontrol modülündeki "fan buz çözme"yi ayarlayın. Daha
fazla bilgi için Kurulum Kılavuzundaki "Kontrol - Isı pompasıEB101"
bölümüne bakınız.
Bir sorunla karşılaşırsanız, tesisatçınız ile irtibata geçin.

SU F2120 ALTINDA (DAHA YÜKSEK MIKTAR)
Kondenzasyon borusu (KVR 10) aracılığıyla su drenajının çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

NIBE F2120
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4 Teknik veri
Bu ürün için detaylı teknik özellikleri montaj kılavuzunda bulabilirsiniz
(nibe.eu).
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5 Terimler sözlüğü
ACIL DURUM MODU
Bir arıza durumunda anahtar kullanılarak seçilebilen bir mod, ısı pompasının
durduğu anlamına gelir. Isı pompası acil modundaysa, bina ve / veya sıcak
su bir elektrikli rezistans kullanılarak ısıtılır.

AKIŞ BORUSU
Isınan suyun ısı pompasından evin ısıtma sistemine (kalorifer/ısıtma
serpantinleri) doğru taşındığı hattır.

BESLEME SICAKLIĞI
Isı pompasının ısıtma sistemine gönderdiği ısıtılmış suyun sıcaklığı.

COP
5 COP değerine sahip bir ısı pompası, ısıtma talebinizin yalnızca beşte
birini ödeyeceğiniz anlamına gelir. Bu, ısı pompasının verimliliğidir. Bu,
7 / 45 gibi; 7 dış ortam sıcaklığının kaç derece olduğunu gösterirken,
45'nin besleme sıcaklığını sağlamak için kaç derece gerektiğini gösterdiği
farklı ölçüm değerlerinde ölçülür.

ÇIFT KAZANLI TANKI
Evsel sıcak su (musluk suyu) içeren bir ısıtıcı kazan suyu (ev radyatörleri/elemanlarına) içeren bir dış kap ile çevrilidir. Isı pompası, ilaveten bütün
ev radyatörleri/elemanlarına giden kazan suyunu ısıtır, o da iç kap içindeki
sıcak suyu ısıtır.

ÇIFT YOLLU VANA
Sıvıyı iki yönde de gönderebilen bir vana. Isı pompası ev için ısıtma üretirken, sıvının iklim sistemine ve ısı pompası sıcak su üretirken, sıvının
sıcak su ısıtıcıya gönderilmesini sağlayan bir çift yollu vana.
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DENGE SICAKLIK
Denge sıcaklığı ısı pompasının belirtilen veriminin binanın verim ihtiyacına
eşit olduğu dış sıcaklıktır. Bu ısı pompasının bütün bina verim gereksinimi
bu sıcaklığa kadar kapsadığı anlamına gelir.

DÖNÜŞ SIC
Radyatörler/ısıtma serpantinlerine ısı enerjisini bıraktıktan sonra ısı
pompasına dönen suyun sıcaklığı.

ELEKTRIKLI REZISTANS ILAVESI
Bu, örneğin, bir elektrikli rezistansın ısı pompasının kaldıramadığı ısıtma
talebini karşılamak üzere yılın en soğuk günlerinde ilave olarak kullandığı,
elektriktir.

EMNIYET VENTILI
Basınç çok yüksek olduğunda açılıp küçük bir miktar sıvı salan bir vana.

EVAPORATÖR
Soğutucu gazın havadan ısı enerjisini alarak buharlaştığı, havanın daha
sonra soğuduğu, eşanjör.

FAN
Isıtma işlemi sırasında fan, enerjiyi ortam havasından ısı pompasına taşır.
Soğutma işlemi sırasında fan, enerjiyi ısı pompasından ortam havasına
taşır.

GENLEŞME VENTILI
Isı sıvısı sisteminde basınç eşitleyici görevi olan ısı sıvısı tankı.

GENLEŞME VENTILI
Soğutucu gazın basıncını azaltıp, bunun üzerine soğutucu gazın sıcaklığını
düşüren vana.

GERI DÖNÜŞ BORUSU
Ev ısıtma sisteminden (radyatörler/ısıtma serpantinleri) gelen suyun ısı
pompasına geri taşındığı hat.

ISI EŞANJÖRÜ
Bir ortamdan diğerine ortamları karıştırmadan ısı enerjisini aktaran cihaz.
Buharlaştırıcılar ve kondenserler, farklı tip ısı eşanjörlerine örnektir.
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ISI FAKTÖRÜ
Isı pompasının çalışmak için ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisi ile ilgili olarak
ne kadar ısı enerjisi yaydığının ölçüsüdür. Bunun için diğer bir terim
COP'dir.

ISI SIVISI
Isı pompasının evin iklim sistemine gönderdiği ve bulunulan ortamı sıcak
yapan sıcak sıvı, genellikle normal su. Isıtma sıvısı da sıcak suyu ısıtır.

ISI SIVI TARAFI
Evin iklim sistemine giden borular ısı sıvısı tarafını oluşturmaktadır.

IKLIM SISTEMI
İklim sistemleri ısıtma sistemleri olarak da adlandırılabilir. Bina radyatörler,
yeraltı serpantinleri veya konvektör fanları kullanılarak ısıtılır.

İLAVE ISI
İlave ısı, ısı pompası içindeki kompresör tarafından verilen ısıya ilave olarak
üretilen ısıdır. İlave ısıtıcılar, örneğin, elektrikli rezistans, elektrikli ısıtıcı,
güneş enerjisi sistemi, gaz/petrol/hap/odun brülörü veya merkezi ısıtma
olabilir.

KOMPRESÖR
Gaz halindeki soğutucu gazı sıkıştırır. Soğutucu gaz sıkıştırıldığında, basınç
ve sıcaklık artar.

KONDENSER
Sıcak gaz durumundaki soğutucu gazın yoğuştuğu (soğutulur ve sıvı hale
gelir) ve evin ısıtma ve sıcak su sistemlerine ısı enerjisi saldığı eşanjör.

KONFORDA AKSAKLIKLAR
Konforda aksaklıklar sıcak su/iç ortam konforundaki istenmeyen değişikliklerdir, örneğin, sıcak suyun sıcaklığının çok düşük olması veya iç ortam
sıcaklığının istenen seviyede olmaması.
Isı pompasındaki bir arıza bazen konfordaki aksaklık şeklinde fark edilebilir.
Çoğu durumda, ısı pompası arızaları belirler ve bunu alarm ile ekranda
gösterir.
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MESKEN SICAK SUYU
Örneğin, birinin duş aldığı su.

ORTAM SICAKLIĞI SENSÖRÜ
Dışarıda ısı pompasının üstünde veya yakınında yer alan bir sensör. Bu
sensör, ısı pompasına bulunduğu yerin ne kadar sıcak olduğunu iletir.

PRESOSTAT
Sistemde izin verilmeyen basınçlar oluşursa bir alarm tetikleyen ve / veya
kompresörü durduran basınç anahtarı. Bir yüksek basınç presostatı yoğuşma basıncı çok büyük olduğunda atar. Bir düşük basınç presostatı
buharlaşma basıncı çok düşük olduğunda atar.

RADYATÖR
Isıtma elemanı için başka bir isim. Bunların, F2120 ile kullanılması için su
ile doldurulması gerekir.

SERPANTIN
Bir serpantin, kullanım sıcak suyunu (musluk suyu) F2120'dan gelen
ısıtma suyu (ısıtma ortamı) ile su ısıtıcıda ısıtır.

SERPANTIN TANKI
İçinde bir serpantin olan bir ısıtıcı. Serpantin içindeki su ısıtıcı içindeki
suyu ısıtır.

SESSIZ MOD
En yüksek çıkışın ısı pompasından gelen gürültünün azaltılmasıyla sınırlı
olduğu mod.

SIRKULASYON POMPASI
Bir boru sisteminde sıvı dolaştıran pompa.

SOĞUTUCU GAZ
Isı pompasında kapalı bir devre içinde dolaşan madde ve bu, basınç
değişiklikleri yoluyla, buharlaşır ve yoğuşur. Buharlaşma sırasında, soğutucu gaz ısıtma enerjisini emer ve yoğuşurken ısıtma enerjisi yayar.

SU ISITICI
Kullanım suyunun ısıtıldığı kap.
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ŞARJ POMPASI
Bkz "Sirkülasyon pompası".

VERIMLILIK
Isı pompasının ne kadar verimli olduğunun bir ölçümü. Değer ne kadar
yüksekse o kadar iyidir.
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