
F1145/1245/1345 Master/Slave med tillsats, tillbehör och varmvattenberedare (flytande kondensering).

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

ODM SE 1542-5
M11625 
SID 1 (6)

1

2

3

Värmepump

Tillämpning
Fastigheter med vattenburet värmesystem.

Alternativ

Dockningsprincip

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

OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande normer.
För mer information se aktuell “Installatörshandbok”.
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Funktion
Driftlägen
Värmeproduktion
Master/Slav
Flera värmepumpar (F1145, F1245 och F1345) kan kopp-
las samman genom att välja en värmepump till master 
och övriga till slav.
Värmepumpen levereras alltid som master och till den 
kan upp till 8 slavar anslutas och leverera upp till 540 kW 
(med 9 st F1345 60 kW) i samma system. I system med 
flera värmepumpar ska varje pump få ett unikt namn, 
d.vs. endast en värmepump kan vara ”Master” och bara 
en kan t.ex. vara ”Slav 3”.
Externa temperaturgivare och styrsignaler ska endast an-
slutas till mastern, bortsett från extern styrning av kom-
pressormodul samt växelventilen/-erna (QN10) som kan 
anslutas en till varje värmepump.

F1145/F1245/F1345
F1145/F1245/F1345 är försedda med en utetemperatur-
styrd värmeautomatik. Det innebär att reglering av vär-
metillförsel till huset sker enligt vald inställning av reg-
lerkurva (kurvlutning och förskjutning). Efter injustering 
tillföres rätt värmemängd för den aktuella utetempera-
turen. Värmepumpens framledningstemperatur kommer 
att pendla runt det teoretiskt önskade värdet. Vid under-
temperatur räknar styrsystemet fram ett värmeunderskott 
i form av ”grad-minuter” vilket innebär att inkoppling av 
värmeproduktion påskyndas ju större undertemperatur 
som för tillfället råder.
Värmeproduktion kan ske med en eller flera kompres-
sorer.

Varmvattenproduktion
F1145
Om varmvattenberedare är dockad till F1145 vid varmvat-
tenbehov prioriterar värmepumpen detta och går över i 
varmvattenläge med hela värmepumpseffekten. I detta 
läge sker ingen värmeproduktion. Maxtiden för varmvat-
tenladdning är justerbart i menysystemet. Start av varm-
vattenladdning sker när varmvattengivaren har sjunkit till 
inställd starttemperatur. Varmvattenladdningen stoppas 
när vattentemperaturen på varmvattengivaren (BT6) har 
uppnåtts. Vid tillfälligt större varmvattenbehov finns en 
funktion kallad “tillfällig 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.

F1245
Start av varmvattenladdning sker när varmvat-
tengivaren har sjunkit till inställd starttemperatur. 
Varmvattenladdningen stoppas när vattentemperaturen 
på varmvattengivaren (BT6) har uppnåtts. Vid tillfälligt 
större varmvattenbehov finns en funktion kallad “tillfällig 
lyx” som gör att temperaturen kan höjas till högre tem-
peratur under 3 – 12 timmar (valbart i menysystemet). 
Periodisk varmvatten-höjning är fabriksinställd på var 14:e 
dag.
 

 

Funktioner/tillbehör
Värmepump
Hela kompressorns effekt leds mot värme eller varmvat-
ten. Kompressorer stegas in vid behov. Om inte effekten 
på alla tillgängliga kompressorer räcker till kopplas tillsats-
värme in automatiskt.

AUX-ingångar
F1145 och F1245 har mjukvarustyrda ingångar för an-
slutning av kontaktfunktion eller givare. Detta innebär 
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 reläfunktion
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 varmvattencirkulation.
• Extern cirkulationspump (för värmebärare).
• Extern växelventil för varmvatten.
Ansluts något av ovanstående till plint X7 måste det väl-
jas i styrsystemet.
Tillbehörskort krävs om två eller flera av ovanstående 
funktioner ska anslutas till plint X5 samtidigt.

Extern eltillsatsvärme
Med tillbehöret AXC 40 (en AXC 40 för varje tillbehörs-
funktion som ska utnyttjas) kan ytterligare tre potential-
fria reläer användas för tillsatsstyrning, vilket då ger max 
3+3 linjära eller 7+7 binära steg. Den externa stegstyrda 
tillsatsen kopplas automatiskt in (i olika steg) om effekten 
inte är tillräcklig för att uppnå de temperaturnivåer som 
begärts av reglerdatorn. F1145 lämnar 230 V styrsignaler 
för tillsatsvärme, d v s signaler för att styra externa reläer, 
kontaktorer med mera, dock inte för att kraftförsörja 
dessa. Instegningen sker med minst 1 minuts mellanrum 
och urstegning med minst 3 sekunders mellanrum.

Oljetillsats
Med tillbehöret AXC 40 (en AXC 40 för varje tillbehörs-
funktion som ska utnyttjas) kan shuntstyrd tillsats anslu-
tas till värmepumpen. Denna inkoppling möjliggör att en 
extern tillsats, t.ex. en oljepanna, hjälper till med upp-
värmningen. Värmepumpen styr en shuntventil och en 
cirkulationspump
via AXC 40. Om värmepumpen ej klarar att hålla rätt 
framledningstemperatur startas tillsatsen. När panntem-
peraturen höjts till ca 55 °C skickar värmepumpen signal 
till shunten att öppna från tillsatsen. Shunten reglerar in 
sig så att verklig framledningstemperatur stämmer över-
ens med styrsystemets teoretiskt framräknade börvärde. 
När värmebehovet minskar så mycket att tillsatsvärme ej 
behövs stänger shunten helt. Pannan kommer dock att 
hållas varm under ytterligare 12 timmar för att vara redo 
för eventuellt ökat värmebehov.

Fjärrvärmetillsats
Med tillbehöret AXC 40 (en AXC 40 för varje tillbehörs-
funktion som ska utnyttjas) kan shuntstyrd tillsats anslu-
tas till värmepumpen. Denna inkoppling möjliggör att 
en extern tillsats, t.ex. fjärrvärme, hjälper till med upp-
värmningen. Värmepumpen styr en shuntventil och en 
cirkulationspump via AXC 40. Om värmepumpen ej klarar 
att hålla rätt framledningstemperatur startas tillsatsen. 
Shunten reglerar in sig så att verklig framledningstem-
peratur stämmer överens med styrsystemets teoretiskt 
framräknade börvärde. 
När värmebehovet minskar så mycket att tillsatsvärme ej 
behövs stänger shunten helt.

Varmvattencirkulation (VVC)
En pump kan styras för cirkulation av varmvattnet under 
valbara perioder.

Extra klimatsystem
Denna funktion kräver tillbehöret ECS 40/ECS 41 alterna-
tivt AXC 30 eller AXC 40 om större separata shuntventiler 
kommer att behövas.
En shuntventil, fram- och returledningsgivare och 
cirkulations pump ansluts till en andra värmekrets 
med lägre temperaturbehov (t ex golvvärmesystem). 
Temperaturen i det extra klimatsystemet styrs av värme-
pumpen och shuntventilen genom förskjutning av vär-
mekurva (varje klimatsystem har en egen värmekurva), 
rumsgivare eller rumsenhet.
Upp till 3 extra klimatsystem kan anslutas till styrmodu-
len.
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Pos Benämning Specifikation Fabrikat RSK nr Anm
EB100 Värmepumpsystem 1 Master

BT1 Temp.givare, Ute NIBE Ingår i F1145/F1245.

BT6 Temp.givare, varmvattenladdning NIBE Ingår i F1145/F1245.

BT7 Temp.givare, varmvattenladdning NIBE Ingår i F1145/F1245.

BT25 Temp.givare

BT74 Temp.givare

EB100 Värmepump F1145/F1245 NIBE

HQ1-HQ2 Partikelfilter VB NIBE Ingår i F1145/F1245.

QM33 Avstängningsventil, VB-r

QM34 Avstängningsventil, KB-f

QM35 Avstängningsventil, KB-f

QM36 Avstängningsventil, KB-r

EB101 Värmepumpsystem 2 Slav 1

EB101 Värmepump F1145/F1345 NIBE

EP14 Kylmodul A NIBE Ingår i F1345

EP15 Kylmodul B NIBE Ingår i F1345

FL10 Säkerhetsventil, köldbärarsida

FL12 Säkerhetsventil, värmebärarsida

GP16 Köldbärarpump NIBE Ingår i F1345

HQ12-HQ15 Smutsfilter NIBE Ingår i F1345

QM50-
QM51

Avstängningsventil, köldbärarsida

QM52-
QM53

Avstängningsventil, värmebärarsida

RM10-
RM13

Backventil

EB102 Värmepumpsystem 3 Slav 2

EB102 Värmepump F1145/F1345 NIBE

EP14 Kylmodul A NIBE Ingår i F1345

EP15 Kylmodul B NIBE Ingår i F1345

FL10 Säkerhetsventil, köldbärarsida

FL12 Säkerhetsventil, värmebärarsida

GP16 Köldbärarpump NIBE Ingår i F1345

HQ12-HQ15 Smutsfilter NIBE Ingår i F1345

QM50-
QM51

Avstängningsventil, köldbärarsida

QM52-
QM53

Avstängningsventil, värmebärarsida

RM10-
RM13

Backventil

EB1 Elkassettsystem

AA25 Apparatlåda med tillbehörskort AXC 50 NIBE 624 67 95

EB1 Elkassett

FL10 Säkerhetsventil

QM42-43 Avstängningsventil

RN11 Trimventil

Apparatlista
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Pos Benämning Specifikation Fabrikat RSK nr Anm
EM1 Extern tillsats

AA25 Apparatlåda med tillbehörskort AXC 50 NIBE 624 67 95

BT52 Temp.givare, Panna

EM1 Gaspanna/Oljepanna

FL10 Säkerhetsventil

GP10 Cirkulationspump, värmebärare extern

KA1 Hjälprelä HR10 NIBE 624 65 20

QN11 Shuntventil, tillsats

RM42 Backventil

EP1 Fjärrvärmesystem

AA25 Apparatlåda med tillbehörskort

BT52 Temperaturgivare, panna

EP7 Växlare, fjärrvärme

QN11 Shuntventil, tillsats

EP21 Klimatsystem 2

AA25 Apparatlåda med tillbehörskort NIBE Ingår i ECS 40/41 (RSK nr 624 66 77)

BT2 Temperaturgivare, värmebärare fram NIBE Ingår i ECS 40/41 (RSK nr 624 66 77)

BT3 Temperaturgivare, värmebärare retur NIBE Ingår i ECS 40/41 (RSK nr 624 66 77)

GP20 Cirkulationspump NIBE Ingår i ECS 40/41 (RSK nr 624 66 77)

QN25 Shuntventil NIBE Ingår i ECS 40/41 (RSK nr 624 66 77)

QZ1 Varmvattencirkulation

AA25 Apparatlåda med tillbehörskort AXC 50 NIBE 624 67 95

BT70 Temperaturgivare, varmvatten fram

EB2 Elpatron IU NIBE 3kW: 695 20 30
6kW: 695 20 71
9kW: 695 20 97

FQ1 Blandningsventil, varmvatten

GP11 Cirkulationspump, varmvattencirkulation

KA1 Hjälprelä HR10 NIBE 624 65 20

RM23-24 Backventil

RN20-21 Trimventil

XD1 Kopplingsbox K11 NIBE 695 22 38

Övrigt

BP6 Manometer, KB

CM1 Expansionskärl slutet, VB

CM2 Nivåkärl KB NIBE Nivåkärl vid öppet system.  
Nivåkärl Ingår i F1145/F1245.

CM3 Expansionskärl KB Expansionskärl vid slutet system.

CP10-CP11 Ackumulatortank VPB NIBE Observera att tanken måste kunna ta emot värmepumpens laddeffekt. Se sista sidan för tabell över möjliga 
kombinationer av NIBEs sortiment.

CP20 Volymkärl UKV NIBE

EB10 Spetsberedare

EP12 Kollektor, KB

FL2 Säkerhetsventil, VB

FL3 Ventil, Säkerhet, KB NIBE Ingår i F1145/F1245.

GP10 Cirkulationspump, värmebärare efter UKV
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Pos Benämning Specifikation Fabrikat RSK nr Anm
QM12 Påfyllnadsventil, KB

QM21 Avluftningsventil, KB

RM21 Backventil

RN60-RN67 Trimventil Vid Tichelmankoppling utgår RN64 till RN67.

XL27-XL28 Anslutning, påfyllning köldbärare

Möjliga kombinationer av NIBE F1345 och NIBE:s sortiment av ackumulatortankar/beredare.
• Värmeöverföringen ska vara tillräcklig för att erhålla 53 °C varmvatten vid 10 °C köldbärare med en laddning (65 °C värmebärare max).

• Tryckfallet över laddslingan/laddslingorna ska inte vara större än värmebärarpumpen har kapacitet till.

• Mindre effekter än ca 5 kW / 500 l varmvatten-volym anses ge för långa återladdningstider > ca 5 h.
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24 1 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

24 2 - - minst 2 st minst 2 st OK minst 2 st - - - -

30 1 minst 2 st minst 2 st OK OK OK OK minst 2 st OK OK OK

30 2 - - minst 2 st minst 2 st OK minst 2 st - - - -

40 1 - - minst 2 st OK OK - minst 2 st minst 2 st OK OK

40 2 - - - - minst 2 st minst 3 st - - minst 2 st minst 2 st

60 1 - - minst 2 st minst 2 st OK - - minst 2 st minst 2 st minst 2 st

60 2 - - - - minst 2 st minst 4 st - - minst 3 st -

1) Parallellkopplade laddslingor

2) Seriekopplade laddslingor
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