
NIBE F1345
NIBE F1345 inngår i den nye generasjonen varmepumper 
som er utviklet for å dekke dine behov med hensyn til opp-
varming, varmtvann og kjøling på en kostnadseffektiv og 
miljøvennlig måte. 

Med sine to store scrollkompressorer er NIBE F1345 en 
ideell bergvarmepumpe for flerbruksbygninger, industri-
lokaler, kirker og andre typer bygninger med et stort var-
mebehov. Kompressorene samarbeider og aktiveres etter 
behov, gir bedre effektregulering, mindre slitasje og større 
driftssikkerhet. 

Den nye F1345 er mer fleksibel enn noen gang, og med 
det avanserte styringssystemet kan den tilpasses flere sys-
temløsninger. I systemer med opptil ni varmepumper og 
med et bredt utvalg av tilbehør, for eksempel for styring 
av olje-, gass- og pelletsfyrte eller elektriske kjeler, er du 
sikret full fleksibilitet i installasjonen. 

NIBE F1345 har et brukervennlig fargedisplay med over-
siktlige menyer og programvare som er enkel å oppgrade-
re via den innebygde USB-porten. 

NIBE F1345 produseres i fire størrelser med effekter på 
henholdsvis 24, 30, 40 og 60 kW. 

Perfekt løsning for bygninger med stort varme- eller 
kjølebehov

Installasjonsmulighet – opptil 540 kW i parallell 

Høy COP – gir store besparelser og gjør at investeringen 
betaler seg raskere

 Høy turledningstemperatur (opptil 65 °C) – gir stor  
fleksibilitet når det gjelder installasjon

 Varmepumpen består av to kjølemoduler som hver 
inneholder mindre enn 3 kg kuldemedium 

Brukervennlig fargedisplay med oversiktlige menyer

Tidsstyring av varme, ventilasjon og varmtvann

USB-port gjør det raskt og enkelt å oppdatere programvare  
og laste ned driftsdata

Klargjort for NIBE Uplink - overvåking og styring via web

Svært stillegående

Elegant og tidløst design

Tilpasset et stort antall systemløsninger

Egenskapene til NIBE™ F1345

NIBE™ F1345 Bergvarmepumpe
for større boliger og yrkesbygg
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Forhandler:

Tekniske spesifikasjoner
NIBE™ F1345

Systembeskrivelse 
NIBE F1345 består av to varmepumpemoduler og en CPU-enhet med 
et display for kontroll av varmepumpen og eventuell tilleggsoppvar-
ming. NIBE F1345 har innebygde sirkulasjonspumper*, noe som gjør 
at det er enkelt å koble til varme- og kuldebærerkretsene. Energien 
fra varmekilden hentes opp via et lukket kollektorsystem der det sir-
kulerer en blanding av vann og frostbeskyttelsesmiddel. Varmekilden 
kan være fjell, jord, sjø, avtrekksluft, uteluft eller f.eks. prosessoppvar-
ming.

Grunnvann kan også brukes som varmekilde. Dette krever en 
mellomliggende varmeveksler. Kuldebæreren overfører varmen 
til kuldemediet i varmepumpens fordamper. Dette fordamper og 
komprimeres i kompressoren. Kuldemediet har nå fått en høyere 
temperatur og føres inn i kondensatoren, der den overfører energien 
til varmebærerkretsen.
* 40–60 kW leveres uten kuldebærerpumpe.

TFT-display i farger 
NIBE F1345 er utstyrt med fargedisplay med 
en tydelig og enkel meny og symboler. Den gir 
tydelig informasjon om status, driftstid og alle 
temperaturer i varmepumpen, og er en bruker-
vennlig styringsenhet som gjør at brukerne kan 
få mest mulig ytelse ut av varmepumpen og 
opprettholde en komfortabel innetemperatur til 
enhver tid.

Type NIBE F1345-24 NIBE F1345-30 NIBE F1345-40 NIBE F1345-60

Tilført elektrisk effekt* (B 0 /W 35) (kW) 4.94 (2 x 2.47) 6.92 (2 x 3.46) 8.90 (2 x 4.45) 13.72 (2 x 6.86)

Varmekapasitet* (B 0 /W 35) (kW) 23.00 (2 x 11.5) 30.72 (2 x 15.4) 39.94 (2 x 20.0) 59.22 (2 x 29.6)

COP* ved B0/W35 14511 4.65 4.44 4.49 4.32

Spenningstilførsel 400 V (3-fase + Null)

Kuldemedium R407C R407C R407C R410A

Mengde kuldemedium (kg) 2 x 2,0 2 x 2,0 2 x 1,7 2 x 1,7

Maks temperatur varmebærer, tur/retur (°C) 65/58

Høyde (uten justerbare føtter 30-50 mm) (mm) 1800

Bredde (mm) 600

Dybde (mm) 620

Nettovekt (kg) 320 330 345 346

Kuldebærer ut

Kuldebærerpumpe

Kuldebærer inn

Fordamper Ekspansjonsventil Kondensator

Kompressor B

Varmtvannstilførsel/
Varmebærertilførsel

Varmebærerpumpe B

Varmtvannsretur/ 
Varmebærerretur

Varmebærerpumpe A

Tilkobling 
Opptil ni NIBE F1345 kan kobles sammen for å oppnå en effekt 
på inntil 540 kW. Kjøling med kuldebærer er også mulig på varme 
sommerdager.

Flere ulike typer tilbehør er tilgjengelig for NIBE F1345, for eksempel 
basseng, modbus-kommunikasjon, GSM-fjernkontroll og aktiv 
kjøling.

Kompressormodul
Kompressormodulen kan enkelt trekkes ut for 
transport, installasjon og service.

Kuldebærer ut

Kuldebærer inn

Kuldebærerpumpe

Varmtvannstilførsel/
Varmebærertilførsel

Kompressor A

Varmtvannsretur/ 
Varmebærerretur

* I henhold til EN 14511 for varmebærertemperatur 0° C / varmebærertemperatur 35° C.  
Tilført elektrisk effekt for sirkulasjonspumpene er inkludert.


