Комплекти теплових помп NIBE категорії “ повітря-вода” для
житлових приміщень.

Теплова помпа категорії “ повітря-вода” NIBE™ F2040

Характеристики NIBE™ F2040
Компресор з інверторним керуванням
Функція охолодження
Компактний зовнішній блок
Вбудований піддон для конденсату

NIBE F2040
В
асортимент
моноблочних
повітряно-водяних помп NIBE входять
системи NIBE F2040-8, -12 и -16 для
застосування в житлових будинках. Оновлена
програма повністю забезпечує тепловим
навантаженням будівлі в діапазоні 5—16 кВт.
NIBE F2040 — нові зовнішні повітряно-водяні
блоки, найкраще придатні для використання в
житлових будівлях. Розробники приклали
чимало зусиль, щоб зробити варіанти
комплектації привабливішими.
Продукція NIBE розробляється з особливим
акцентом на забезпечення максимальної
простоти установки. Наприклад, в склад
зовнішнього блоку завжди включається
противібраційне
з’єднання
для
води.
Передбачено
широкий
асортимент
додаткового обладнання и величезна кількість
рекомендуємої комплектації.
Для
одержання
подальшої
інформації
відвідайте веб-сайт www.nibe.сom.ua.

Гнучкі системні
рішення
Завдяки новій лінійки NIBE F2040
ми
маємо
можливість
запропонувати установки для
використання в житлових будівлях.
Компанія NIBE пропонує широкий
вибір допоміжного обладнання та
готових внутрішніх модулів. Вони
розроблялися разом з нашими
повітряно-водяними
тепловими
помпами, щоб оптимізувати їх
ефективність
та
забезпечити
максимальну економію. Вибір
необхідної комплектації залежить
від таких факторів, як кліматичні
умови, площа приміщення та
потреба в ГВП.
Компанія,
що
займається
монтажем, або партнер NIBE
допоможуть
вам
підібрати
найкращу комплектацію.

Система VVM 310/VVM 500

Рішення “все-в-одному” з внутрішнім блоком VVM
310/500

Комплектації
Зовнішній блок

Внутрішній блок

NIBE F2040-8

VVM 310/VVM 500

NIBE F2040-12

VVM 310/VVM 500

NIBE F2040-16

VVM 310/VVM 500

Інформацію про варіанти
стиковки можна отримати за
Адресою
www.nibe.соm.ua

Внутрішній пристрій NIBE VVM 310/500 забезпечує ваші потреби в гарячій
воді та подачу необхідної кількості теплової потужності в систему
опалення найбільш ефективним способом. Продукція тепла
здійснюється надійним та економним способом з допомогою
вбудованих змієвика гарячої води, циркуляційних помп, сонячного
змієвика (NIBE VVM 500), системи керування та внутрішнього нагрівача.

NIBE VVM 310/500 укомплектований контролером нового
забезпечення комфортом, економією та безпечною роботою.
інформація про стан, час роботи та всіх температурах системи
легко читаємому дисплею.

покоління

для
Зрозуміла
відображається на

Внутрішній блок підключається до повітряно/водяному
та системи розприділення тепла вашого будинку. Він також
підключення до різноманітних пристроям та допоміжним
сонячної, або до іншого зовнішнього джерела тепла,
водонагрівачу, басейну та системам клімат-контролю, що
різні температури.

зовнішньому блоку
призначений для
системам - напр.,
додатковому
використовують

Індивідуальна настройка з допомогою модуля
розширеного керування NIBE SMO 20/40

Система SMO 20/40
Комплектації
Зовнішній блок

Контролер

NIBE F2040-8

SMO 20/40

Інформацію про варіанти
стикування можна отримати за

NIBE F2040-12

SMO 20/40

адресою www.nibe.соm.ua

NIBE F2040-16

SMO 20/40

NIBE SMO 20/40 — модуль розширеного керування, підтримующий
широкий діапазон різноманітних гідравлічних схем. З допомогою
модуля керування SMO 20/40 ви можете підключити до повітряноводяної теплової помпи NIBE F2040 інше обладнання та створити
власну систему опалення із заданими характеристиками. почніть з
однієї теплової помпи NIBE F2040. Якщо Вам знадобиться більше
енергії, ви зможете підключити до восьми таких помп до однієї
системи. Додаток у вигляді модуля інтелектуального керування SMO
20/40 дозволяє використовувати теплову помпу NIBE F2040
різноманітними способами. Наприклад:
— Підключення до іншої системи опалення - газової, рідкопаливної,
електричної або централізованої.
— Підключення до водонагрівача NIBE VPA необхідного розміру для
гарячого водопостачання.
— Якщо у вас є басейн, з допомогою модуля NIBE SMO 40 можна
використовувати теплову помпу для підігріву води в басейні.
— До систем, якими керує модуль NIBE SMO 40, можна також
підключити сонячні панелі, що дозволить по мірі можливості
використовувати сонячну енергію в якості додаткового джерела
тепла.

Технічні характеристики
Зовнішній модуль NIBE™ F2040
Тип

F2040-8

F2040-12

F2040-16

КПД при -15/45 ℃*

1,95

1,94

1,89

КПД при -7/45 ℃*

2,47

2,48

2,43

КПД при 2/45 ℃*

2,82

2,94

2,84

КПД при 2/35 °C*

3,79

3,89

3,78

КПД при 7/35 °C*

4,60

4,74

4,66

КПД при 7/45 ℃*

3,47

3,66

3,59

КПД при 7/55 °C*

3,11

3,10

2,91

КПД при 27/7 °C*

3,17

3,13

3,33

КПД при 27/18 °C*

3,50

3,52

3,91

КПД при 35/7 °C*

2,68

2,77

2,88

КПД при 35/18 °C*

3,08

3,12

3,12

Опалення

Охолодження

Робоча напруга

230 В 50 Гц, 230 В 2AC, 50 Гц

230 В 50 Гц, 230 В 2AC, 50 Гц

230 В 50 Гц, 230 В 2AC, 50 Гц

Здвоєний роторний

Здвоєний роторний

Здвоєний роторний

Компресор
Клас захисту корпусу

IP 24

Макс. температура теплоносія на виході
Об’єм холодоагенту (R410A)

IP 24

IP 24

IP 24

°C

58

58

58

кг

2,55

2,9

4,0

Патрубок для теплоносія, зовн. Ø

мм

G1

G1

G 1 1/4

Висота з основою

мм

900

995

1450

Ширина

мм

1025

1145

1145

Глибина

мм

420

450

450

кг

90

105

135

Вага
*У відповідності із стандартом EN 14511.

Діапазон
Назва

Теплове
будинку *

навантаження

NIBE F2040-8

5—9 кВт

NIBE F2040-12

8—12 кВт

NIBE F2040-16
12—16 кВт
* Для того, щоб точно визначити розмір пристосований до вашої країни, проконсультуйтесь зі своїм
партнером NIBE.

Варіанти стиковки
Можливі кілька різних варіантів установки NIBE F2040. При любих варіантах
слід встановлювати обов’язкове захисне обладнання, що відповідає діючим
нормативним положенням. Інформацію про варіанти стиковок можна
отримати за адресою www.nibe.com.ua.
При стиковці з NIBE F2040 рекомендується підтримувати повний об’єм води
в бойлері та накопичувачі — не менше 10 літрів на 1 кВт вихідної потужності
теплової помпи.

Максимальний рівень шуму згідно стандарту EN-12102
Максимальний рівень звукового тиску на відстані 2 м

F2040-8

F2040-12

F2040-16

Lw(A)

54

57

68

дБ(A)

40

43

54
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