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F1145 med aktiv/passiv kyla (flytande kondensering)

Tillämpning
Villor med vattenburet värmesystem och 
kylbehov.

OBS! Detta är ett principschema. Verklig 
anläggning skall projekteras enligt gällande 
normer.
OBS! NIBE levererar ej alla komponenter i 
detta principschema. 
För mer information se aktuell 
 “Installatörshandbok” och/eller 
”Monterings- och skötselanvisning”.

Dockningsprincip

Beteckningar enligt standard IEC 81346-1 och 81346-2.

-EB100
-QM31

-EB100
-QM32

-EB100-HQ1-EB100-QM34

-XL15

-EB100
-BT1

-EB100
-FL2

-CM1

-CM2

P
-BP6

-FL4 -QM21P

-CP21

-BT57

-BT64-QN25-EP25 -BT2

-AA25
-EQ1

-EQ1
-RM22

-EP24-QN36 -GP20

-BT75

-EQ1

-EQ1

-QN18

-QN12

-EP25

-GP20

-GP10

-CP1
-EB100

-BT7

-EB100
-BT6

-CP5

-EP12



NIBE AB - Energy Systems  Box 14, 285 21 Markaryd  Tel 0433 - 73 000  Fax 0433 - 73 190  www.nibe.se

ODM SE 1446-1
M11684 
SID 2 (4)

F1145 med aktiv/passiv kyla (flytande kondensering)Funktion
Driftlägen
Värmeproduktion
F1145 är försedd med en utetemperaturstyrd 
värmeautomatik. Det innebär att reglering av 
värmetillförsel till huset sker enligt vald inställ-
ning av reglerkurva (kurvlutning och förskjutning). 
Efter injustering tillförs rätt värmemängd för den 
aktuella utetemperaturen. Värmepumpens fram-
ledningstemperatur kommer att pendla runt det 
önskade värdet. Vid undertemperatur räknar 
styrsystemet fram ett värmeunderskott i form av 
”grad-minuter” vilket innebär att inkoppling av 
värmeproduktion påskyndas ju större undertem-
peratur som för tillfället råder. Intern elpatron 
kopplas automatiskt in när energi-behovet över-
stiger värmepumpens kapacitet.

Varmvattenproduktion
Om varmvattenberedare är dockad till F1145 vid 
varmvattenbehov prioriterar värmepumpen detta 
och går över i varmvattenläge med hela värme-
pumpseffekten. I detta läge sker ingen värme-
produktion. Maxtiden för varmvattenladdning är 
justerbart i menysystemet. Start av varmvatten-
laddning sker när varmvattengivaren har sjunkit 
till inställd starttemperatur. Varmvattenladdningen 
stoppas när vattentemperaturen på varmvatten-
givaren (BT6) har uppnåtts. Vid tillfälligt större 
varmvattenbehov finns en funktion kallad “tillfäl-
lig lyx” som gör att temperaturen kan höjas till 
högre temperatur under 3 – 12 timmar (valbart i 
menysystemet). Periodisk varmvatten-höjning är 
fabriksinställd på var 14:e dag.

Passiv/aktiv kyla (4-rör)
Denna funktion kräver växelventil för kyla, cirkula-
tionspump, shuntventil samt  tillbehöret ACS 45.
Denna funktion möjliggör både värme- och kyl-
produktion oberoende av varandra.
Kylsystemet tillförs kyla från köldbärarkretsen 
med hjälp av en cirkulationspump via en shunt-
ventil.
Passiv kyla görs utan att kompressorn är i drift, 
medan i aktiv kyla är kompressorn i drift.  

För att anläggningen ska fungera krävs fritt flöde 
för värmebäraren tex. med hjälp av UKV.
Driftläge kyla aktiveras av temperaturen på utgi-
varen och eventuell rumsgivare eller rumsenhet.
Vid kylbehov aktiveras växelventilen kyla och 
cirkulationspumpen. Shunten reglerar efter kyl-
givaren och ett kylbörvärde som bestäms av vald 
kylkurva och förskjutning. Gradminuter beräknas 
efter värdet på den externa temperaturgivaren för 
köldbärare ut och kylbörvärdet. Gradminut-värdet 
avgör enligt menyinställningar i vilket kyldriftläge 
anläggningen befinner sig i.

Funktioner/tillbehör
Värmepump
Kompressorn i en F1145 är av on/off typ. Hela 
kompressorns effekt leds mot värme, varmvat-
ten eller ev. pooluppvärmning. Om effekten inte 
räcker till kopplas tillsatsvärme automatiskt in.

AUX-ingångar
F1145 har mjukvarustyrda ingångar för anslut-
ning av kontaktfunktion eller givare. Detta inne-
bär att när en extern kontaktfunktion eller givare 
ansluts till en av fem AUX-anslutningar måste rätt 
funktion väljas till rätt anslutning. För ytterligare 
information se Installationshandboken.
Följande funktioner kan styras:
• Temperaturgivare, varmvatten topp
• Temperaturgivare, kyla/värme
• Blockering av tillsats och/eller kompressor
• Blockering värme
• Tariffblockering
• Kontakt för “SG ready”
• Tvångsstyrning av köldbärarpump
• Aktivering av tillfällig lyx (extra varmvatten)
• Extern justering av framledningstemperaturen
• Aktivering av fläkthastighet (kräver tillbehöret 

NIBE FLM)
• NV 10, tryck-/nivå-/flödesvakt köldbärare
Samtliga styrsignaler skall ske med potentialfritt 
relä.

AUX-utgång
Möjlighet finns till extern anslutning genom relä-
funktion via ett potentialfritt växlande relä  
(max 2 A) på ingångskortet (AA3), plint X7.
Valbara funktioner för extern anslutning:
• Indikering av summalarm (förvalt från fabrik).
• Styrning av grundvattenpump.
• Kyllägesindikering (endast om tillbehör för kyla 

finns).
• Styrning av cirkulationspump för varmvattencir-

kulation.
• Extern cirkulationspump (för värmebärare).
• Extern växelventil för varmvatten.
Ansluts något av ovanstående till plint X7 måste 
det väljas i styrsystemet.
Tillbehörskort krävs om två eller flera av ovanstå-
ende funktioner ska anslutas till plint X5 samtidigt.

Extern cirkulationspump GP10
Med tillbehöret AXC 40 (en AXC 40 för varje till-
behörsfunktion som ska utnyttjas) kan en extern 
cirkulationspump (för klimatsystemet) anslutas till 
värmepumpen om larmreläet (AUX-utgången) är 
aktiverad för en annan funktion. Funktionen ingår 
dock redan i följande tillbehörsfunktioner:
• Stegstyrd tillsatsvärme
• Shuntstyrd tillsats
• Pool
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F1145 med aktiv/passiv kyla (flytande kondensering)

Pos Benämning Produktnamn Leverantör RSK nr Anm
EB100 Värmepumpsystem

BT1 Temp.givare, Ute NIBE Ingår i F1145

EB100 Värmepump F1145 NIBE

FL3 Ventil, Säkerhet, KB NIBE Ingår i F1145

HQ1 Partikelfilter VB NIBE Ingår i F1145

QM31 Avstängningsventil, VB-f

QM32 Avstängningsventil, VB-r

QM34 Avstängningsventil, KB-f

QM42 Avstängningsventil, KB-r

CP1 Varmvatten

BT6 Temp.givare, VV laddning NIBE Ingår i F1145

BT7 Temp.givare, VV topp NIBE Ingår i F1145

CP1 Varmvattenberedare VPB 200/VPB 300/VPB 500 NIBE VPB 200/VPB 300, max 12 kW

CP5 UKV

CP5 Utjämningskärl (UKV) UKV 100/200/300/500 NIBE Storlek varierar på värmepump och systemvolym.

EP25 Kylsystem

AA25 Apparatlåda med tillbehörskort ACS 45 NIBE 624 67 96

BT57 Temperaturgivare, kollektor Ingår i ACS 45

BT64 Temperaturgivare, framledning kyla Ingår i ACS 45

BT75 Temperaturgivare, framledning efter värmedump Ingår i ACS 45

CP21 Volymkärl NIBE UKV NIBE UKV kärl ska vara kondensisolerat.

EP24 Växlare

EQ1 Passiv/aktiv kyla 4-rör

GP20 Cirkulationspump

QN12 Växelventil, kyla/värme Rek gångtid 30-120 sek.

QN18 Shuntventil, kyla Rek gångtid 60-120 sek.

QN36 Shuntventil, värmedump Rek gångtid 60-120 sek.

RM22 Backventil

Apparatlista
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F1145 med aktiv/passiv kyla (flytande kondensering)

Pos Benämning Produktnamn Leverantör RSK nr Anm
Övrigt

BP6 Manometer, KB

CM1 Expansionskärl slutet, VB

CM2 Expansionskärl KB Expansionskärl vid slutet system.

EP12 Kollektor, KB

FL2 Säkerhetsventil, VB

FL4 Säkerhetsventil, KB

GP10 Cirkulationspump

QM12 Påfyllnadsventil, KB

QM21 Avluftningsventil, KB

XL15 Påfyllnadsventilsats, KB KB R25/G32 NIBE 624 65 25/624 65 27 KB R25 (max 12 kW), KB G32 (max 30 kW)

Apparatlista forts.


