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NIBE™ F20304

1 Popis tepelného čerpadla F2030

Tepelné čerpadlo NIBE F2030 je kompaktní tepelné čerpa-
dlo systému vzduch - voda pro vytápění a ohřev teplé vody 
malých	a	středních	domů.	Obvykle	se	používá	pro	domy	s	
tepelnými	 ztrátami	 5-12	 kW.	 Systém	 využívá	 energii	 ven-
kovního vzduchu a předává ji do systémů rozvodů tepla v 
domě.

NIBE F2030 je vhodné pro všechny druhy teplovodních 
otopných soustav, tedy systémy s radiátory, podlahovým, 
stěnovým nebo kombinovaným vytápěním s teplotou topné 
vody do 65 °C.

NIBE	F2030	může	být	instalováno	jak	v	novostavbách,	tak	
ve stávajících objektech s původní otopnou soustavou. Je 
však	třeba	mít	na	paměti,	že	tepelné	čerpadlo	pracuje	s	ji-
ným	teplotním	spádem	než	tomu	bylo	u	původního	zdroje	
tepla. Proto je vhodné dimenze rozvodů a plochu otopných 
těles ověřit výpočtem.

Všechny komponenty chladícího okruhu jsou součástí zaří-
zení. F2030 se tak připojuje přímo na systém s otopnou vo-
dou bez nutnosti asistence mechanika chladících zařízení.

Řízení systému s NIBE F2030

Řídící systém F2030
F2030 je vybaveno autonomním řídícím systémem pro říze-
ní všech funkcí tepelného čerpadla např. odtávání námrazy 
výparníku, ohřevem vany kondenzátu, ovládáním oběhové-
ho čerpadla atd.

Řízení topného systému
V	té	nejjednodušší	variantě	zapojení	je	možné	tepelné	čer-
padlo ovládat jen termostatem a nebo řídit jeho provoz na 
nastavenou	konstatní	 teplotu	bez	nutnosti	použití	dalšího	
nadřazeného řídícího systému.
Pro maximální efektivitu provozu se však doporučuje kom-
binace s regulátory NIBE SMO nebo vnitřními systémovými 
jednotkami NIBE VVM. Vnitřní systémové jednotky VVM 
navíc	maximálně	usnadňují	a	zrychlují	montáž	celého	sys-
tému.
 

Hlavní přednosti
•	 Vysoký topný faktor
•	 Výstupní	teplota	až	65	°C	(do	-10	°C	venkovní	teploty)
•	 Výstupní teplota 63 °C při venkovní teplotě -25 °C
•	 Velmi tichý provoz
•	 Spolehlivá funkce i při -25 °C venkovní teploty
•	 Zabudovaná vana pro odvod kondenzátu s topným 

kabelem
•	 Jednotka měkkého startu kompresoru jako standard
•	 Copeland EVI Scroll kompresor
•	 Nepodléhá pravidleným kontrolám úniku chladiva 

(náplň	menší	než	3	kg)
•	 Při instalaci není nutná asistence technika chlazení, 

připojení přímo k okruhu s topnou vodou
•	 Široká nabídka příslušenství pro vytvoření kompletního 

topného systému

Popis tepelného čerpadla F2030
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2 Tepelné čerpadlo – srdce do-
mu

Funkce tepelného čerpadla
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Uvedené teploty jsou pouze příklady a v různých instalacích a ročních dobách semohou
lišit.
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Venkovní vzduch
A
Venkovní vzduch je nasáván do tepelného čerpadla
B
Ventilátorem je vzduch směrován do výparníku kde 
dochází k předání nízkopotencionální energie ze 
vzduchu do chladiva proudícího výparníkem. Tím je 
procházející vzduch ochlazen a dále vypuštěn zpět do 
okolního prostředí.

Okruh chladiva
C
V hermeticky uzavřeném okruhu tepelného čerpadla 
proudí plyn - chladivo, které prochází výparníkem. 
Chladivo má velmi nízký bod varu. Ve výparníku zís-
kává chladivo enegii z venkovního vzduchu a začíná 
se vařit.
D
Plyn vznikající během vaření je směrován do kompre-
soru	s	elektrickým	pohonem.	Když	se	plyn	stlačí,	jeho	
tlak se zvýší a jeho teplota výrazně vzroste z 5°C na 
přibl. 80°C.
E
Plyn z kompresoru je vháněn do tepelného výměníku 
- kondenzátoru, kde se z něj uvolňuje energie do top-
ného	systému	domu,	čímž	se	plyn	ochlazuje	a
kondenzuje zpět na kapalinu.
F
Vzhledem	k	 tomu,	 že	 chladivo	má	 stále	 vysoký	 tlak,	
musí	projít	expanzním	ventilem,	kde	klesne	tlak,	takže	
teplota chladiva se vrátí na původní hodnotu. V tomto 
bodě dokončilo chladivo celý cyklus. Odvádí se znovu 
do výparníku a vše se opakuje.

Okruh topného média
G
Tepelná energie vznikající z chladiva v kondenzátoru je 
předávána	vodě	v	klimatizačním	systému,	což	je	topné	
médium	ohřívané	např.	na	55	°C	(výstupní	teplota).
H
Topné médium obíhá v uzavřeném okruhu a přenáší 
tepelnou energii vody do ohřívače vody a do topného 
systému	(radiátory/podlahové	topení).

2 Princip funkce tepelného čerpadla

Uvedené teploty jsou pouze příklady a v různých instalacích 
a ročním období se mohou lišit.

Přeměna energie z venkovního vzduchu do vytápěcího sys-
tému budovy probíhá ve třech okruzích.

V	primárním	okruhu	(1)	se	získává	volná	tepelná	energie	z	
okolního vzduchu a pomocí chladiva se přepravuje do te-
pelného čerpadla.
V	okruhu	chladiva	(2)	se	zvyšuje	teplota	získaného	tepla	na	
vysokou hodnotu.
V	okruhu	topného	média	(3)	se	rozvádí	teplo	v	topném	sys-
tému.

Princip funkce tepelného čerpadla
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3 Dimenzování tepelného čerpadla vzduch - voda

Všeobecné zásady

•	 Z	 důvodu	dosažení	maximálního	 energetického	 efek-
tu a úspor instalovat tepelná čerpadla vzduch-voda do 
systémů vytápění s maximální výstupní teplotou topné 
vody do otopné soustavy 55 °C.

•	 Dostatečný objem vody v systému. 120 litrů pro F2030-
7 a 160 litrů pro F2030-9. Nutné kvůli odtávání rever-
zací a jako ochrana proti častým startům kompresoru. 
Počet startů kompresoru je nutné minimalizovat pro 
zvýšení	životnosti	tepelného	čerpadla.

•	 Dostatečný průtok topným systémem. Jinak je nutné 
použít	termohydraulický	rozdělovač.

•	 Systém se doporučuje řešit jako bivalentní, tedy tepelné 
čerpadlo	+	další	doplňkový	zdroj	tepla	(např.	elektroko-
tel,	plynový	kotel	apod.).

•	 Při	 umísťování	 tepelných	 čerpadel	 vzduch-voda	 v	 ob-
lastech	s	výpočtovou	teplotou	-18	°C	a	nižších	se	do-
poručuje instalace v součinnosti s nízkoteplotním pod-
lahovým	nebo	stěnovým	vytápěním	z	důvodů	dosažení	
příznivého topného faktoru.

•	 Vždy	platí:	vyšší	výstupní	 teplota	=	nižší	 topný	faktor,	
tedy nákladnější provoz.

Výkon tepelného čerpadla vzduch-voda se obvykle dimen-
zuje	asi	na	80	%	tepelných	ztrát	objektu	(uvažováno	s	výko-
nem	tepelného	čerpadla	za	podmínek	A2/W35).	Při	tomto	
poměru tepelné čerpadlo dodá do objektu za období topné 
sezóny	90	až	95	%	tepla	a	doplňkový	zdroj	dodá	pouhých	
5	až	10	%	tepla.
Dále je nutné připočítat potřebu tepla pro ohřev teplé vody 
(viz.	další	text)	a	případně	připočítat	i	výkon	nutný	pro	ohřev	
bazénu apod.
Pokud bude provoz tepelného čerpadla blokován v době 
vysokého tarifu, je vhodné do výpočtu zahrnout i dobu po 
kterou je tepelné čerpadlo odstaveno z provozu. To je důle-
žité	zejména	u	domů	s	malou	schopností	akumulace	tepla.	
Vysoká	sazba	trvá	obvykle	2	hodiny	denně,	což	je	asi	10	%	
z celkové denní doby. Celkovou hodnotu potřebného výko-
nu je tedy nutné o tuto hodnotu navýšit.
Z hlediska topného výkonu potřebného pro ohřev teplé 
vody v akumulačním ohřívači o objemu do 200 litrů není 
zpravidla u malých rodinných domů nutné provádět navý-
šení	výkonu	tepelného	čerpadla.	Toto	má	vždy	dostatečný	
topný	 výkon	k	ohřátí	 (dohřátí)	 vody	 v	 akumulačním	ohří-
vači, buď v prodlevách vytápění, nebo s prioritou ohřevu 
vody v krátkých časových výsečích, které nemají vliv na te-
pelnou pohodu ve vytápěném objektu. Navýšení topného 
výkonu tepelného čerpadla z hlediska ohřevu teplé vody se 
zpravidla provádí v případě kdy se jedná o ohřev velkého 
množství	 teplé	 vody	 nebo	 nízkoenergetický	 či	 pasivní	 ro-
dinný dům s navrhovaným tepelným čerpadlem o výkonu 
přibližně	5	kW	a	méně.
Kritérium výkonu tepelného čerpadla ve vztahu k tepelné 
ztrátě objektu stanovují i distributoři elektrické energie. 
Pro přiznání sazby pro provoz tepelného čerpadla pro do-
mácnosti	nebo	i	pro	firmy	a	podnikatele,	musí	topný	výkon	
tepelného čerpadla krýt minimálně 60 % tepelných ztrát 
vytápěného objektu.

Přídavný zdroj tepla

Při dimenzování tepelného čerpadla vzduch-voda je nutné 
vzít	v	úvahu	fakt,	že	jeho	výkon	postupně	klesá	se	snižující	
se venkovní teplotou. Z tohoto důvodu se vytápěcí systém s 
tepelným čerpadlem vzduch-voda řeší téměř výhradně jako 
tzv. bivalentní. Tímto řešením se dosáhne nejen zajištění 
100% krytí potřeby tepla pro vytápěný objekt za všech ven-
kovních teplot, ale i optimálního poměru mezi provozními 
a pořizovacími náklady.
Jako tzv. bivalentní zdroj tepla pro tepelné čerpadlo vzduch-
-voda	se	používají	většinou	zdroje	tepla	s	možností	automa-
tické regulace topného výkonu, např. elektrokotle nebo ně-
kdy plynové kotle. U vnitřních systémových jednotek NIBE 
VVM	je	elektrokotel	s	výkonem	9-12	kW	již	vestavěn.	Jeho	
výkon	lze	nastavením	snížit.	Pokud	to	je	technicky	možné,	
lze dimenzovat bivalentní zdroj tepla na 100 % tepelné 
ztráty pro případ výpadku nebo poruchy tepelného čerpa-

dla.

Určení bodu bivalence

Bod bivalence je teplota venkovního vzduchu, kdy je výkon 
tepelného čerpadla roven tepelné ztrátě objektu. Bod biva-
lence by se měl při optimálním návrhu pohybovat v rozmezí 
teplot	0°C	až	-5°C.	Bod	bivalence	se	dá	jednoduše	určit	z	
průsečíku křivek výkonu tepelného čerpadla v závislosti na 
venkovní teplotě a průběhu tepelné ztráty v závislosti na 
venkovní	teplotě.	Určení	bodu	bivalence	je	graficky	znázor-
něno na následující stránce.

Akumulační nádrž v systému s tepelným čer-
padlem F2030

Pokud je F2030 připojeno k vnitřní systémové jednotce 
NIBE	VVM,	 je	akumulační	nádoba	 již	 součástí	 jednotky.	V	
kombinaci se systémovou jednotkou NIBE VVM je zajištěn i 
dostatečný průtok okruhem tepelného čerpadla.
Pokud se však F2030 připojuje k topnému systému jinak 
než	přes	vnitřní	systémovou	jednotku	NIBE	VVM	může	být	
v	některých	případech	nutné	použít	akumulační	nádobu.
F2030	může	být	k	otopné	soustavě	připojeno	přímo	pouze	
v	 případě,	 že	 je	 zajištěna	 podmínka	minimálního	 aktivní-
ho	objemu	topné	vody	(120	l	pro	F2030-7	nebo	160	l	pro	
F2030-9)	a	dále	požadovaný	předepsaný	průtok	bez	jaké-
hokoliv omezení. Jako příklad lze uvést jeden topný okruh 
tvořený systémem podlahového vytápění bez dalších uzaví-
racích ventilů.
V	 systémech	 kde	 není	možné	 zajistit	 požadovaný	 průtok	
musí	být	instalován		termohydraulický	rozdělovač	(anuloid).	
Obvykle	se	používá	akumulační	nádoba.

Dimenzování tepelného čerpadla vzduch - voda
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Příklad 1
Výchozí	údaje:
Novostavba, systém podlahového vytápění.
Běžná	potřeba	teplé	vody	(50	l/osoba/den).
Venkovní výpočtová teplota -15 °C
Vnitřní výpočtová teplota +21 °C
Tepelné ztráty objektu 8 kW

V	tomto	případě	může	být	zanedbána	doba	odstávky	tepel-
ného	čerpadla	vysokým	tarifem,	protože	krátkodobý	výpa-
dek ve vytápění se na tepelném komfortu neprojeví. Stejně 
tak	může	být	zanedbán	přídavek	potřeby	tepla	pro	ohřev	
teplé	vody,	protože	potřeba	teplé	vody	není	zvlášť	vysoká.
Uvažovaným	zdrojem	tepla	je	F2030-7.	
Výkon	F2030-7	při	podmínkách	A2/W35	je	5,88	kW.	Tepel-
né ztráty budovy tedy pokrývá ze 73%.
Bod bivalence bude -3 °C.
Uvažované	tepelné	čerpadlo	F2030-7	má	výkon	ve	výpočto-
vém bodě 4,18 kW.
Minimální výkon doplňkového zdroje musí tedy být 4 kW.

Pokud	 by	 se	 pro	 tento	 objekt	 použilo	 tepelné	 čerpadlo	
F2030-9	hodnoty	by	se	změnily	následovně:
Tepelné čerpadlo F2030-9 by pokrylo tepelné ztráty tohoto 
objektu z 97%, bod bivalence by byl -8 °C. Výkon doplňko-
vého zdroje by musel být alespoň 2 kW.

Příklad 2
Výchozí	údaje:
Starší budova, stávající radiátorový vytápěcí systém.
Běžná	potřeba	teplé	vody	(50	l/osoba/den).
Venkovní výpočtová teplota -16 °C
Vnitřní výpočtová teplota +21 °C
Tepelné ztráty objektu 11 kW

V tomto případě bude nutné navýšit potřebu tepla pro ob-
dobí	odstávky	vysokým	tarifem	(+10%),	protože	prodleva	
ve vytápění by se mohla projevit na tepelném komfortu.
Celková potřeba tepla je tedy 12,1 kW.
Uvažované	tepelné	čerpadlo	F2030-9	má	při	podmínkách	
A2/W35	výkon	7,75	kW.	Tepelné	ztráty	budovy	pokrývá	ze	
65%.
Bod bivalence bude -2 °C
Uvažované	tepelné	čerpadlo	F2030-9	má	výkon	ve	výpočto-
vém bodě asi 6 kW.
Minimální výkon doplňkového zdroje musí tedy být 6 kW.

Tepelné čerpadlo 1

Tepelné čerpadlo 2

Tepelné ztráty budovy

Bod bivalence

Venkovní	teplota	(°C)

Tepelný	výkon	(kW)

Výpočtová	teplota	(°C)
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Dimenzování tepelného čerpadla vzduch - voda

Příklad určení bodu bivalence a výkonu přídavného zdroje
Poznámka:	toto	je	pouze	příklad,	nejedná	se	o	výkonové	křivky	F2030

Příklady dimenzování
Toto jsou pouze zjednodušené příklady. Skutečný výpočet by měl provést projektant TZB. 
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4 Technické údaje NIBE F2030

Rozměry a připojeníRozměry a připojení
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3000 mm
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XL1	-	potrubí	výstupní	vody,	G1	(28	mm)
XL2	-	potrubí	vstupní	(vratné	vody),	G1	(28mm)

Schéma systému

VVM 310 je tvořen spirálou pro užitkovou vodu na
ohřev vody, ponornýmohřívačem,oběhovými čerpadly,
vyrovnávací nádobou a řídicím systémem. VVM310 se
připojuje ke klimatizačnímu systému.

VVM 310 je určen k zapojení a komunikaci s
F2025/F2026/F2030/F2040/F2300.
F2025/F2026/F2030/F2040/F2300aVVM310 společ-
ně tvoří kompletní topnou instalaci.

pokrývá většinu požadavků na vytápění a ohřev teplé
vody až do zastavovací teploty tepelného čerpadla.

Když je venku chladno,
F2025/F2026/F2030/F2040/F2300spolupracuje sVVM
310, a jestliže teplota venkovního vzduchu klesne pod
zastavovací teplotu tepelného čerpadla, veškeré vytá-
pění zajišťuje VVM 310.

UPOZORNĚNÍ!

Platí pro NIBE F2025 a novější modely nebo
pro verzi programu 51 a novější verze.

-FL2

-CM1

-EB15

-FL1      

-QM40-RM1

-RN10
-EB101

XL2

XL1
-HQ1

-QM1

-QM41

-FL10

-QM40

-EB101

L
E
K

DATA

Výstupní potrubí
(z tepelného

erpadla)

Vratné potrubí
(do tepelného

erpadla)

A
P
H

Výstupní potrubí
(z tepelného erpadla)

Vratné potrubí
(do tepelného erpadla)
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Pohled na zadní část F2030
Kabelové průchodky jsou umístěny nad vývodem XL1

Technické údaje
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Technické a energetické parametry NIBE F2030

Technické specifikace
973x400 V

Údaje o výkonu podle EN 14511 2)

10,22/2,10/4,877,52/1,48/5,08kW/kW/-10/35 Topný výkon/příkon/COPEN14511

8,10/1,77/4586,35/1,32/4,81kW/kW/-7/35 Topný výkon/příkon/COPEN14511

8,42/2,24/3,767,45/1,84/4,05kW/kW/-7/45 Topný výkon/příkon/COPEN14511

10,33/3,02/3,427,61/2,25/3,38kW/kW/-7/55 Topný výkon/příkon/COPEN14511

7,75/2,01/3,865,88/1,43/4,11kW/kW/-2/35 Topný výkon/příkon/COPEN14511

8,08/2,48/3,266,10/1,81/3,37kW/kW/-2/45 Topný výkon/příkon/COPEN14511

6,46/1,98/3,264,84/1,44/3,36kW/kW/--7/35 Topný výkon/příkon/COPEN14511

6,84/2,43/2,814,96/1,77/2,80kW/kW/--7/45 Topný výkon/příkon/COPEN14511

5,77/1,88/3,074,18/1,39/3,01kW/kW/--15/35 Topný výkon/příkon/COPEN14511

6,09/2,32/2,634,35/1,72/2,53kW/kW/--15/45 Topný výkon/příkon/COPEN14511

Údaje o napájení
400 V, 3N stř., 50 HzJmenovité napětí

8,86,8AefMax. pracovní proud, tepelné čerpadlo

6,34,3AefMax. pracovní proud, kompresor

23,519,2AefRozběhový proud

--ohmMax. přípustná impedance v místě připojení 3)

41/6848/68WJmenovitý výkon ventilátoru (nízká/vysoká rychlost)
1010AefPojistka

Okruh chladiva
R407CTyp chladiva

Spirálový (Scroll)Typ kompresoru
1,91,8kgObjem

3,2 (32 bar)MPaVypínací hodnota presostatu VT
-0,7 (-7 bar)MPaDiference, presostat VT

0,02 (0,2 bar)MPaVypínací hodnota presostatu NT
0,06 (0,6 bar)MPaDiference, presostat NT

Primární okruh
2500/30002500/3000m3/hPrůtok vzduchu (nízký/vysoký)

-25/40°CMin./max. teplota vzduchu
ReverzníOdmrazovací systém

Topné médium
0,05/0,3 (0,5/3 bar)MPaMin./max. tlak v systému topného média

0,24/0,490,18/0,36l/sMin./max. průtok
0,240,18l/sJmenovitý průtok 4)

3,92,1kPaVnitřní pokles tlaku při jmenovitém průtoku
65/25°CMax./min. teplota topného média, nepřetržitý provoz

G1 (Ø 28 mm)mmPřipojení topného média, vnější závit

Rozměry a hmotnost
1260mmŠířka
570mmHloubka

1134mmVýška včetně stojanu
165160kgHmotnost (bez obalového materiálu)
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973x400 V

Různé
IP 24Třída krytí

Tmavě šedáBarva
064 070064 099Č. dílu

1)Uvedené výkony se týkají kompresoru, ventilátoru a regulace
při jmenovitémprůtoku topnéhomédia. Připrovozu vyžadujícím
odmrazování se závislost mezi vstupem a výstupem sníží asi o 10
%.
2)Jmenovité výkony včetně odmrazování podle EN14511 při prů-
toku topného média odpovídajícímu DT=5 K při 7/45.
3)Max. přípustná impedance v místě připojení k síti podle EN
61000-3-11.Rozběhovýproudmůže způsobit krátkodobýpokles
napětí, který by mohl v nepříznivých podmínkách ovlivnit jiná
zařízení. Pokud je impedance v místě připojení k síti větší než
uvedenáhodnota, jemožné, žedojde k rušení.Pokud je impedan-
ce v místě připojení k síti větší než uvedená hodnota, před náku-
pem zařízení se poraďte s dodavatelem elektřiny.
4)Jmenovitý průtok odpovídající DT=10 K při 7/45.

41Kapitola 11 | Technické údajeNIBE™ F2030

1)Uvedené	 výkony	 se	 týkají	 kompresoru,	 ventilátoru	a	 re-
gulace při jmenovitém průtoku topného média. Při provozu 
vyžadujícím	odmrazování	výparníku	se	závislost	mezi	vstu-
pem	a	výstupem	sníží	asi	o	10	%.
2)Jmenovité	výkony	včetně	odmrazování	podle	EN14511	při	
průtoku	topného	média	odpovídajícímu	DT=5	K	při	7/45.

Hladiny akustického tlaku
F2030	se	obvykle	umisťuje	ke	stěně	domu,	která	přímo	roz-
vádí	zvuk,	což	je	třeba	vzít	v	úvahu.	Při	umisťování	je	proto	
vždy	nutné	pokusit	se	najít	takové	místo	u	stěny,	jehož	okolí	
je nejméně citlivé na hluk.
Hladiny akustického tlaku jsou dále ovlivňovány stěnami,
cihlami, rozdíly v nadzemní výšce atd., proto se musí pova-
žovat	pouze	za	informativní	hodnoty.	F2030	pracuje	s	níz-
kou nebo vysokou rychlostí ventilátoru v závislosti na okolní 
teplotě.

Výpočet hladiny akustického tlaku ve zvolené vzdálenosti

Příklad:
Výpočet hladiny akustického tlaku ve vzdálenosti 4 m od 
tepelného čerpadla.
L2	(4	m)=L1	(2m)	+	20log(r1/r2)=37	+	20log(2/4)=31	dB(A)

L2	(4	m)	-	hledaná	hladina	akustického	tlaku
L1	 (2m)	 -	 hladina	 akustického	 tlaku	 ve	 vzdálenosti	 2	 m	
(hodnota	z	tabulky)
r1 - vzdálenost 2 m
r2 - vzdálenost 4 m

Hladiny akustického tlaku
F2030 se obvykle umisťuje ke stěně domu, která přímo
rozvádí zvuk, což je třeba vzít v úvahu. Při umisťování
se proto vždymusítepokusitnajít takovémístou stěny,
jehož okolí je nejméně citlivé na hluk.

Hladiny akustického tlaku jsoudále ovlivňovány stěna-
mi, cihlami, rozdíly v nadzemní výšce atd., proto se
musí považovat pouze za informativní hodnoty.

F2030 pracuje s nízkou nebo vysokou rychlostí ventilá-
toru v závislosti na okolní teplotě.

2 m

4 m

10 m

97

51/5951/59LW(A)Hladina akustického výkonu podle EN 12102 při 7/45. Nízká rychlost ventilá-
toru/vysoká rychlost ventilátoru

37/4537/45dB(A)Hladina akustického tlaku ve 2 m; nízká/vysoká rychlost ventilátoru*

27,5/35,527,5/35,5dB(A)Hladina akustického tlaku v 6 m; nízká/vysoká rychlost ventilátoru*

23/3123/31dB(A)Hladina akustického tlaku v 10 m; nízká/vysoká rychlost ventilátoru*

* Volné místo

39Kapitola 11 | Technické údajeNIBE™ F2030

3)Max.	přípustná	impedance	v	místě	připojení	k	síti	podle	
EN	61000-3-11.	Rozběhový	proud	může	způsobit	krátko-
dobý pokles napětí, který by mohl v nepříznivých podmín-
kách ovlivnit jiná zařízení. Pokud je impedance v místě při-
pojení	k	síti	větší	než	uvedená	hodnota,	je	možné,	že	dojde	
k rušení. Pokud je impedance v místě připojení k síti větší 
než	uvedená	hodnota,	před	nákupem	zařízení	se	poraďte	s	
dodavatelem elektřiny.
4)Jmenovitý	průtok	odpovídající	DT=10	K	při	7/45.

Technické údaje

* Ve volném prostoru
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Pracovní oblastPracovní oblast
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Výstupní teplota
Teplota vratné vody

Krátkodobě, např. během spouštění, jsou přípustné nižší pracovní teploty na straně vody.
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Teplota topné vody

Tlaková ztráta na kondenzátoru

Všeobecné informace
Instalace potrubí se musí provést v souladu s platnými
normami a směrnicemi.

F2030 může pracovat pouze s maximální teplotou
vratného potrubí až 55 °C a teplotou na výstupu tepel-
ného čerpadla až 65 °C.

F2030 není vybaven externími uzavíracími ventily na
straně vody; tyto ventily musí být nainstalovány, aby
se v budoucnu usnadnil servis. Teplota vratné vody je
omezována čidlem vratného potrubí.

Objem vody
Při zapojování s F2030 sedoporučujeminimální dostup-
ný objem systému alespoň20 litrůna kW výkonu tepel-
ného čerpadla.

UPOZORNĚNÍ!

Před připojením tepelného čerpadla se musí
vypláchnout potrubí, aby nedošlo k poškození
součástí nečistotami.

Potrubní spojka, okruh topné-
ho média
■ F2030 lzepřipojit k topnému systému podle jednoho

z mnoha řešení, která simůžete stáhnout z webových
stránek www.nibe.cz.

■ Tepelné čerpadlo se musí odvzdušňovat skrz horní
přípojku (XL1) pomocí odvzdušňovací vsuvky na při-
ložené pružné hadici.

■ Dodaný filtrnečistot se musí nainstalovatpředpřívod,
tj, před spodní přípojku (XL2) na F2030.

■ Veškeré venkovní potrubí musí být tepelně izolováno
potrubní izolací o síle alespoň 19 mm.

■ Nainstalujte uzavírací a vypouštěcí ventily, aby bylo
možné vypustit F2030 v případě delších výpadků
napájení.

■ Dodané pružné hadice slouží jako tlumiče vibrací.
Pružnéhadice jsou nainstalované s ohyby, které tlumí
vibrace.

Plnicí čerpadlo

UPOZORNĚNÍ!

Aby se zabránilo škodám v důsledku mrazu,
plnicí čerpadlo musí být funkční, i když neběží
F2030.

Plnicí čerpadlo lze ovládat také přímo ze svorkovnice
F2030 (X3), která bere v úvahu okolní teplotu. Jinak se
tepelné čerpadlopřipojuje k vloženému okruhu s tepel-
ným výměníkem, čerpadlem a vodou s nemrznoucí
směsí. (Neplatí vpřípadě připojení k vnitřnímumodulu
NIBE.)

Pokles tlaku, strana topného
média
F2030 -7, 9
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45 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 

Tryckfall (kPa) 

Flöde (liter/timme)

F2030 Tryckfall(värmebärarsida) 

F2030-7 kW 

F2030-9 kW 

Pokles tlaku, kPa

Průtok, l/s

LEK

Tepelná izolace

L
E

K

XL2

XL1
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Heat Cap 45

Power input 45

Heat Cap 55

Power input 55

Heat Cap 65

Power input 65
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5 Umístění tepelného čerpadla NIBE F2030

Základní předpoklady umístění NIBE F2030

•	 F2030	se	umísťuje	vně	objektu	na	pevnou	vodorovnou	
základnu,	 která	 unese	 jeho	 hmotnost,	 pokud	možno	
na	betonové	základy.	Pokud	se	používají	betonové	des-
ky,	musí	 ležet	 na	 zpevněném	povrchu	 -	 asfaltu	 nebo	
štěrkovém podkladu. Betonové základy nebo desky 
musí	být	položeny	tak,	aby	byl	spodní	okraj	výparníku	
ve výšce průměrné sněhové pokrývky v dané oblasti, 
avšak minimálně 300 mm nad zemí.

•	 F2030	se	nesmí	nikdy	umísťovat	přímo	na	trávník	ani	
jiný nepevný povrch.

•	 F2030	 se	 nesmí	 umísťovat	 ke	 zdem	 citlivým	na	hluk,	
například	v	blízkosti	ložnice	apod.

•	 Při	provozu	F2030	vzniká	velké	množství	kondenzační	
vody, která musí být odváděna do kanalizace či trati-
vodu a nebo musí být pod jednotkou zajištěn takový 
prostor	kde	se	může	v	zimním	období	hromadit	takto	
vznikající	množství	 ledu	 aniž	 by	mohlo	 způsobit	 úraz	
uklouznutím.

•	 Před umístěním F2030 je nutné posoudit, zda svým 
umístěním v blízkosti hranic sousedních pozemků ne-
může	dojít	k	jejich	rušení	hlukem.

•	 F2030	se	nesmí	umísťovat	tak,	aby	mohlo	dojít	k	cirku-
laci venkovního vzduchu, tedy k opětovnému nasávání 
vzduchu	 již	ochlazeného	 tepelným	čerpadlem.	Mohlo	
by	tak	dojít	ke	snížení	topného	výkonu	a	zhoršení	účin-
nosti zařízení.

•	 Nad F2030 musí být ponechán alespoň 1 metr volné-
ho prostoru.

•	 F2030	se	nesmí	umísťovat	na	větrná	místa,	kde	by	bylo	
vystaveno silným poryvům větru.

•	 V místě servisního vstupu F2030 na pravé straně při 
pohledu zepředu musí být zajištěn volný prostor mini-
málně 600 mm.

•	 Hrozí-li riziko padajícího sněhu ze střechy, musí se po-
stavit	ochranná	stříška	(minimálně	1	m	nad	F2030)

Instalační prostor

Instalační prostor
Vzdálenost mezi F2030 a domem musí být alespoň350
mm. Nad F2030 musí být alespoň jeden metr volného
prostoru.

4
0
0
 m

m

Fritt utrymme bakom

Fritt utrymme framför

Min. avstånd
vid användning
av flera F2030

600 mm

3
0
0
0
 m

m

400 mm 

Minimalt 
fritt utrymme

600mm 

Minimalt 
fritt utrymme

Minimální volné místo

Volné místo vzadu

Volné místo vpředu

Minimální volné místo

Minimální vzdálenost během používání
několika F2030

350 mm

400 mm

600 mm

600 mm

3000 mm

Dodané součásti

LEK

Filtr nečistot R25
2 pružné hadice (R25) se 4
těsněními
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Přeprava a skladování
F2030 se musí přepravovat a skladovat svisle.

UPOZORNĚNÍ!

Ujistěte se, že tepelné čerpadlo se během
přepravy nemůže převrátit.

Montáž
■ Umístěte F2030 ven na pevnou vodorovnou základu,

která unese jeho hmotnost, pokud možno na beto-
nové základy. Pokud se používají betonové desky,
musí ležet na asfaltu nebo štěrkovém podkladu.

■ Betonové základy nebo desky musí být položené tak,
aby byl spodní okraj výparníku ve výšce průměrné
sněhové pokrývky v dané oblasti, avšak minimálně
300 mm nad zemí.

■ F2030 se nesmí umisťovat ke zdem citlivým na hluk,
například vedle ložnice.

■ Také se ujistěte, že umístění nebude rušit sousedy.
■ F2030 se nesmí umisťovat tak, aby mohlo dojít k re-

cirkulaci venkovního vzduchu. Mohlo by dojít ke sní-
žení výkonu a zhoršení účinnosti.

■ Výparník by měl být chráněn před přímým větrem.
Umístěte F2030 k výparníku tak, aby byl chráněnpřed
větrem.

■ Může vznikat velké množství kondenzační vody a
sněhové vody z rozmrazování. Kondenzační voda se
musí odvádět do výpusti apod. (viz str. 8).

■ Během instalace je třeba dávat pozor, aby se tepelné
čerpadlo nepoškrábalo.

LEK

LEK LEK

LEK

min. 300 mm

Neumisťujte F2030 přímo na trávník ani jiný nepevný
povrch.

Hrozí-li riziko padajícího sněhu ze střechy, musí se po-
stavit ochranná střecha nebo přístřešek na ochranu
tepelného čerpadla, potrubí a kabeláže.

7Kapitola 2 | Dodání a manipulaceNIBE™ F2030
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Umístění tepelného čerpadla F2030
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Zajištění odvodu kondenzátu

Doporučené alternativy

Vsakovací jímka

LEK/APH

Frostfritt djup
Nezámrzná
hloubka

Je-li v domě sklep, vsakovací jímka se musí umístit tak,
aby kondenzovaná voda neovlivňovala dům. Jinak lze
vsakovací jímku umístit přímo pod tepelné čerpadlo.

Výstup trubky na odvod kondenzátu musí být v nezá-
mrzné hloubce.

Vnitřní výpust

Skarv

Vattenlås

LEK/APH

Sifon

Spoj

Kondenzovaná voda se odvádí do vnitřní výpusti
(podléhající místním nařízením a předpisům).

Veďte potrubí dolů od F2030.

Potrubí na odvod kondenzátu musí mít sifon, aby se
zabránilo cirkulaci vzduchu v potrubí.

Odtok z okapu

LEK/APH

Frostfritt

djupNezámrzná
hloubka

Sifon

Výstup trubky na odvod kondenzátu musí být v nezá-
mrzné hloubce.

Veďte potrubí dolů od F2030.

Potrubí na odvod kondenzátu musí mít sifon, aby se
zabránilo cirkulaci vzduchu v potrubí.

9Kapitola 2 | Dodání a manipulaceNIBE™ F2030

•	 Kondenzační	voda	(až	50	l/den),	která	se	hromadí	v	od-
kapní vaně, se musí odvádět trubkou do vhodné výpus-
ti; doporučuje se co nejkratší cesta ven.

•	 Úsek potrubí, který by mohl zamrzat, se musí ohřívat 
topným kabelem, aby se předešlo zamrznutí.

•	 Potrubí s topným kabelem není součástí dodávky. Je 
třeba	použít	příslušentsví	KVR	10.

•	 Izolace trubky odvodu kondenzátu se musí těsně dotý-
kat spodní části odkapní vany.

Umístění tepelného čerpadla F2030
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Ochrana před sněhem a ledem

Příklad ochrany před padajícím sněhem a ledem. Minimální výška 1m nad F2030.

m
in

. 
1

 m

Umístění tepelného čerpadla F2030
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6 Připojení k topnému systému

Všeobecné informace

•	 Instalace potrubí se musí provést v souladu s platnými 
normami a směrnicemi.

•	 F2030	může	pracovat	s	maximální	teplotou	vratné	vody	
až	55	°C	a	teplotou	na	výstupu	tepelného	čerpadla	až	
65 °C.

•	 F2030 není vybaveno externími uzavíracími ventily na 
straně vody; tyto ventily musí být nainstalovány, aby se 
v budoucnu usnadnil servis.

•	 F2030 není vybaveno expanzní nádobou.
•	 Doporučuje se osadit okruh tlakoměrem.
•	 Musí být instalován pojistný ventil.
•	 Objem vody. Při zapojování s F2030 se doporučuje mi-

nimální dostupný objem systému alespoň 20 litrů na 
každý	kW	výkonu	tepelného	čerpadla.

•	 Před připojením tepelného čerpadla ke stávajícímu top-
nému systému se doporučuje vypláchnout potrubí, aby 
nedošlo k poškození součástí nečistotami.

Připojení potrubí

•	 F2030 lze připojit k topnému systému podle jednoho z 
mnoha řešení, které jsou uvedeny v této příručce. Další 
alternativy jsou dostupné na www.nibe.eu - Docking.

•	 Tepelné čerpadlo se musí odvzdušňovat přes horní pří-
pojku	 (XL1)	pomocí	odvzdušňovacího	ventilku	na	do-
dané	pružné	hadici.

•	 Dodaný	filtr	nečistot	se	musí	nainstalovat	před	přívod,	
tzn.	před	spodní	přípojku	(XL2)	na	F2030.

•	 Veškeré venkovní potrubí musí být tepelně izolováno 
potrubní	izolací	o	tloušťce	stěny	alespoň	19	mm.

•	 Nainstalujte uzavírací a vypouštěcí ventily, aby bylo 
možné	 vypustit	 F2030	 v	případě	delších	 výpadků	na-
pájení.

•	 Dodané	pružné	hadice	slouží	jako	tlumiče	vibrací.	Pruž-
né hadice se instalují s ohyby, které tlumí vibrace.

Všeobecné informace
Instalace potrubí se musí provést v souladu s platnými
normami a směrnicemi.

F2030 může pracovat pouze s maximální teplotou
vratného potrubí až 55 °C a teplotou na výstupu tepel-
ného čerpadla až 65 °C.

F2030 není vybaven externími uzavíracími ventily na
straně vody; tyto ventily musí být nainstalovány, aby
se v budoucnu usnadnil servis. Teplota vratné vody je
omezována čidlem vratného potrubí.

Objem vody
Při zapojování s F2030 sedoporučujeminimální dostup-
ný objem systému alespoň20 litrůna kW výkonu tepel-
ného čerpadla.

UPOZORNĚNÍ!

Před připojením tepelného čerpadla se musí
vypláchnout potrubí, aby nedošlo k poškození
součástí nečistotami.

Potrubní spojka, okruh topné-
ho média
■ F2030 lzepřipojit k topnému systému podle jednoho

z mnoha řešení, která simůžete stáhnout z webových
stránek www.nibe.cz.

■ Tepelné čerpadlo se musí odvzdušňovat skrz horní
přípojku (XL1) pomocí odvzdušňovací vsuvky na při-
ložené pružné hadici.

■ Dodaný filtrnečistot se musí nainstalovatpředpřívod,
tj, před spodní přípojku (XL2) na F2030.

■ Veškeré venkovní potrubí musí být tepelně izolováno
potrubní izolací o síle alespoň 19 mm.

■ Nainstalujte uzavírací a vypouštěcí ventily, aby bylo
možné vypustit F2030 v případě delších výpadků
napájení.

■ Dodané pružné hadice slouží jako tlumiče vibrací.
Pružnéhadice jsou nainstalované s ohyby, které tlumí
vibrace.

Plnicí čerpadlo

UPOZORNĚNÍ!

Aby se zabránilo škodám v důsledku mrazu,
plnicí čerpadlo musí být funkční, i když neběží
F2030.

Plnicí čerpadlo lze ovládat také přímo ze svorkovnice
F2030 (X3), která bere v úvahu okolní teplotu. Jinak se
tepelné čerpadlopřipojuje k vloženému okruhu s tepel-
ným výměníkem, čerpadlem a vodou s nemrznoucí
směsí. (Neplatí vpřípadě připojení k vnitřnímumodulu
NIBE.)

Pokles tlaku, strana topného
média
F2030 -7, 9
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15Kapitola 4 | PřipojeníNIBE™ F2030

4 Připojení

Plnící čerpadlo

Plnicí čerpadlo se připojuje na vratné potrubí F2030.
Lze	ho	ovládat	přímo	ze	svorkovnice	F2030	(X3).	Při	tomto	
připojení se bere v úvahu venkovní teplota a čerpadlo se 
automaticky rozbíhá při poklesu venkovní teploty pod bod 
mrazu aby byla zajištěna ochrana proti zamrznutí.
Plnící	čerpadlo	je	možné	připojit	i	k	libovolné	externí	regu-
laci,	 ale	musí	 být	 zaručena	 jeho	 funkčnost	 i	 v	 době	 když	
F2030	neběží	a	venkovní	teploty	jsou	pod	bodem	mrazu.
Jinak	musí	být	 tepelné	čerpadlo	připojujeno	k	 vloženému	
okruhu s tepelným výměníkem, čerpadlem a vodou s ne-
mrznoucí	 směsí.	 (Neplatí	 v	 případě	 připojení	 k	 vnitřnímu	
modulu	NIBE	VVM,	jehož	součástí	je	i	plnící	čerpadlo).

Připojení k topnému systému
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7 Elektro zapojení

Všeobecné informace

•	 Tepelné čerpadlo se nesmí zapojovat bez svolení doda-
vatele elektřiny a musí být zapojeno osobou s dostateč-
nou	kvalifikací	podle	platných	norem.

•	 Použitý	jistič,	musí	mít	charakteristiku	„C“	(kvůli	startu	
motoru	kompresoru).	Dimenzování	jističe	najdete	v	od-
dílu	„Technické	specifikace“.

•	 F2030 nemá vícepólový jistič na přívodu elektrického 
napájení. Kabel tepelného čerpadla se musí připojit k 
jističi se vzdáleností kontaktů alespoň 3 mm. Je-li bu-
dova vybavena proudovým chráničem, tepelné čerpa-
dlo musí být vybaveno samostatným proudovým chrá-
ničem.	Musí	 se	použít	 vstupní	napájení	 400	V	3NAC	
50Hz přiváděné z domovního rozváděče.

•	 Je-li třeba provést zkoušku izolace v budově, odpojte 
tepelné čerpadlo.

•	 Silnoproudé i ovládací kabely se vedou průchodkami v 
zadní části tepelného čerpadla.

•	 1,8 m kabelu hlavního přívodu je součástí dodávky.
•	 Svorkovnice pro připojení jsou přístupné po odejmutí 

bočního krytu.
•	 Nestíněné komunikační kabely nemají být vedeny ve 

vzdálenosti	menší	než	20	cm	souběžně	se	silovým	ve-
dením aby se zabránilo rušení.

Přístupnost, elektrické zapojení
Odstranění bočního krytu

Odšroubujte šrouby a zvedněte kryt.

L
E

K
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H
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Elektro zapojení
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Popis jednotlivých připojení
• Hlavní napájecí kabel	(5Cx2,5	mm ²)	 	

1,8 m hlavního napájecího kabelu je součástí dodávky 
 

• Externí řídící napětí	(3Cx0,5	mm ²)	 	 	
V	ČR	a	SR	se	běžně	nepoužívá,	slouží	k	zajištění	napá-
jecího napětí pokud se v době vysokého tarifu odpojuje 
hlavní přívod. Detailně je popsáno v instalačním návo-
du.       
 

• Plnící čerpadlo	(3Cx0,5	mm ²)	 	 	
F2030	může	řídit	plnicí	čerpadlo	(GP12).	Činnost	čerpa-
dla	je	závislá	na	stavu	F2030,	požadavcích	na	vytápě-
ní, teplou vodu a okolní teplotě. Preventivní spouštění 
čerpadla	 jako	ochranu	proti	 zalehnutí	 zajišťuje	 F2030	
stejně jako funkci na ochranu proti zamrznutí. Při tep-
lotách	nižších	než	+2	°C	běží	plnicí	čerpadlo	přerušova-
ně, aby se předešlo zamrznutí vody v plnicím okruhu. 
Tato funkce také chrání před nadměrnými teplotami v 
plnicím	okruhu.	Funkce	je	aktivní	za	předpokladu,	že	je	
zapnuté napájení F2030.    
Nezapojuje se v případě kombinace s vnitřními systé-
movými jednotkami NIBE VVM, které obsahují plnící 
čerpadlo a v kombinaci s regulátory NIBE SMO, kte-
ré mají výstup pro ovládání plnícího čerpadla. Pokud 
je	 zapojeno	 více	 F2030	 (nebo	 F2026,	 F2040,	 F2300)	
v kaskádě k jednomu regulátoru SMO potom je plnící 
čerpadlo	připojeno	do	F2030	(nebo	F2026,	F2300).	
  

• Vnější topný kabel	(příslušenství	KVR	10)	 	
F2030 je vybaven svorkovnicí pro vnější topný kabel 
(EB14,	 není	 součástí	 dodávky).	 Přípojka	 je	 chráněna	
pojistkou	250	mA	(F3,	15	W/m	-	pro	kabel	délky	3m).	
Pokud	se	použije	 jiný	kabel,	musí	 se	vyměnit	pojistka	
za jinou s vhodným jmenovitým proudem. Odpovídající 
pojistka je součástí dodávky KVR 10.   
 

• Řízení termostatem	(2x0,5	mm ²)	 	 	
K	zapínání	a	vypínání	tepelného	čerpadla	může	být	po-
užit	běžný	termostat	s	beznapěťovými	kontakty.	Mělo	
by	se	jednat	o	typ	jehož	kontakty	se	rozpojí	při	dosaže-
ní nastavené teploty.     
Nepoužívá	se	pokud	je	F2030	připojeno	k	vnitřní	systé-
mové jednotce NIBE VVM nebo regulátoru NIBE SMO. 
 

• Přídavný zdroj tepla	(2x0,5	mm ²)	 	 	
F2030	 je	vybaven	beznapěťovým	kontaktem	určeným	
k	ovládání	přídavného	zdroje	tepla.	Maximální	zatižitel-
nost	250V/2A.	Venkovní	teplota	pro	sepnutí	přídavné-
ho zdroje tepla se nastavuje na regulátoru vestavěném 
v F2030. Podmínky pro připojení přídavného zdroje 
tepla:	Venkovní	teplota	 je	nižší	než	nastavená	teplota	
(kanál	A5)	a	kompresor	byl	v	chodu	po	minimální	dobu,	
kterou lze nastavit v kanálu A6. Tato doba zahrnuje  
odmrazování.     
Nepoužívá	se	pokud	je	F2030	připojeno	k	vnitřní	systé-
mové jednotce NIBE VVM nebo regulátoru NIBE SMO.

• Relé tzv. doby nečinnosti	(2x0,5	mm ²)		 	
Pokud venkovní teplota klesne pod zastavovací teplotu 
(minimální	teplota	pro	provoz),	jejíž	hodnota	se	nasta-
vuje v kanálu A7, kompresor se zablokuje a veškeré vy-
tápění	musí	být	zajišťováno	vnějším	přídavným	zdrojem	
tepla ovládaným pomocí relé pro dobu nečinnosti. Toto 
relé je také sepnuto v případě odpojení F2030 od napá-
jení.	Jestliže	venkovní	teplota	překročí	40	°C,	kompre-
sor se zablokuje a také dojde k aktivaci relé pro dobu 
nečinnosti.	Zatížení	kontaktu	je	maximálně	250	V/2A.																																																																												
Nepoužívá	se	pokud	je	F2030	připojeno	k	vnitřní	systé-
mové jednotce NIBE VVM nebo regulátoru NIBE SMO. 
  

• Externí signalizace alarmu	(2x0,5	mm ²)	 	
F2030 je vybaveno kontaktem pro externí signalizaci 
alarmů.	K	aktivaci	dojde	při	všech	typech	běžných	alar-
mů.	Zatížení	kontaktu	je	maximálně	250	V/2A.		
Nepoužívá	se	pokud	je	F2030	připojeno	k	vnitřní	systé-
mové jednotce NIBE VVM nebo regulátoru NIBE SMO. 
 

• Blokování kompresoru	(2x0,5	mm ²)	 	
F2030	 umožňuje	 blokovat	 chod	 tepelného	 čerpadla	
beznapěťovým	 kontaktem.	 Toho	 se	 využívá	 například	
pro ovládáním signálem HDO. Signál HDO však nesmí 
být zapojen přímo, ale přes externí relé s rozpínacími 
kontakty	(není	součástí	dodávky).	 	 	
Nepoužívá	se	pokud	je	F2030	připojeno	k	vnitřní	systé-
mové jednotce NIBE VVM nebo regulátoru NIBE SMO. 
 

• Komunikace	(stíněný	kabel	3x0,5	mm ²)	 	
S vnitřními systémovými jednotkami NIBE VVM a re-
gulátory NIBE SMO se F2030 propojuje komunikační 
linkou.	 Používá	 se	 stíněný	 3-žilový	 kabel.	 Pokyny	 pro	
připojení jsou uvedeny v instalačních návodech sys-
témových jednotek NIBE VVM nebo regulátorů NIBE 
SMO.

Upozornění:	F2030	je	označeno	značkou	CE.	Označení	
CE je klíčovým ukazatelem shody výrobku s právními 
předpisy EU. Výrobek byl značkou CE označen včetně 
hlavního přívodního kabelu dodaného jako součást vý-
robku. Tzn. pokud je tento kabel odstraněn a nahrazen 
jiným,  pozbývá označení CE platnost.

Elektro zapojení
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8 Příprava před instalací
Před	instalací	tepelného	čerpadla	je	nutné	požádat	distribu-
tora elektrická energie o připojení tepelného čerpadla po-
mocí	formuláře	„Žádost	o	připojení	elektrického	zařízení	k	
distribuční	soustavě	z	napěťové	hladiny	nízkého	napětí“.	Po	
schválení	je	možné	tepelné	čerpadlo	instalovat.

Stavební připravenost

•	 Prostup skrz obvodové zdivo o průměru minimálně 120 
mm pro potrubí a elektrické připojení.   
 

•	 Základy pod jednotku tepelného čerpadla. F2030 se 
nesmí	nikdy	umísťovat	přímo	na	trávník	nebo	jiný	ne-
zpevněný povrch.     
 

•	 Elektrický přívod napájení pro F2030. Přívodní kabel je 
již	součástí	dodávky	F2030.	Asi	1,8	m	kabelu	je	k	dis-
pozici za vývodkou z tepelného čerpadla.  
  

•	 Další	kabeláž	nutná	pro	provoz	F2030.	Závisí	na	kon-
figuraci	 systému	 např.	 komunikační	 kabel,	 kabel	 pro	
plnící čerpadlo apod. Jednotlivé kabely viz. kapitola 
Elektro připojení.

Příprava před instalací
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9 Schémata hydraulického zapojení
Všechna	dostupná	schémata	zapojení	jsou	ke	stažení	na	www.nibe.eu	-	Docking

NIBE AB Sweden- Box 14, Järnvägsgatan 40, SE-285 21 Markaryd 
Tel: +46-(0)433 - 73 000  Fax: +46-(0)433 - 73 190 E-mail: info@nibe.se  www.nibe.com

TIF GB 1223-2 
PAGE 1 (2)

M10286 - F2XXX docked to firewood boiler together with hot water heater (solid condensation).

Application
Replacing existing air/water heat pump or 
supplementing existing wood fired boiler.

Function
F2XXX loads the hot water heater/accumula-
tor tank (95). When the wood fired boiler is 
in use, the heat pump and immersion heater 
are disconnected when the temperature rises 
on the temperature sensor (94) and start 
again when the temperature reduces. Self-
circulation through the heat pump is prevent-
ed by the check valve (49). The return sensor 
(94) is placed in the submerged tube on the 
accumulator tank.

The fan in F2XXX works in stage 1 or stage 
2 depending on the outdoor air temperature 
and the heating requirement.

An electrical hot water heater is fitted after 
the electric boiler’s water heater to ensure a 
higher hot tap water temperature.

The outline diagram is equipped with acces-
sories.

See the appropriate “Installation and 
Maintenance Instructions” for more informa-
tion.
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Note! This is an outline diagram. 
Actual installations must be planned 
according to applicable standards.

Zapojení do stávajícího systému s kotlem na tuhá paliva, ohřev teplé vody - tzv. pevná kon-
denzace
F2030	natápí	dvouplášťový	zásobník	(95).	Pokud	je	v	činnosti	kotel	na	tuhá	paliva,	tepelné	čerpadlo	a	elektrický	přídavný	
zdroj	nejsou	v	činnosti,	protože	teplota	na	čidle	(94)	je	příliš	vysoká.	Čidlo	je	umístěno	v	jímce	v	zásobníku.	Tepelné	čerpadlo	
se	znovu	spustí	až	po	poklesu	teploty	vody	na	čidle	 (94).	Cirkulaci	samotíží	přes	tepelné	čerpadlo	 je	zabráněno	zpětnou	
klapkou	(49).	
Není	nutná	žádná	další	regulace,	vše	je	řízeno	regulátorem	vestavěným	v	tepelném	čerpadle	F2030.	Pouze	se	musí	přemístiti	
čidla	výstupní	a	vratné	vody	viz.	obrázek.	Topná	voda	je	natápěna	na	konstantní	nastavenou	teplotu.	Pokud	je	požadována	
ekviterní	regulace	musí	být	použito	externího	regulátoru	(34).	

VP 1 Tepelné čerpadlo F2030
15 Čidlo venkovní teploty externího regulátoru
34 Externí regulátor s ekvitermní regulací
35 Oběhové čerpadlo
38 Plnící čerpadlo
43 Směšovací ventil
44 Uzavírací ventil
45 Termostatický směšovací ventil TUV
49 Zpětná klapka
52 Pojistný ventil
63 Filtr nečistot
76 Ventil pro vypuštění
81 Regulační ventil
84 Expanzní nádoba
86 Flexibilní hadice
89 Čidlo výstupní teploty TČ
94 Čidlo vratné teploty TČ
95 Zásobník s ohřevem TUV
96 Ohřívač TUV
97 Kotel na pevná paliva

Schémata hydraulického zapojení
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Zapojení do stávajícího systému s plynovým kotlem - tzv. pevná kondenzace

F2030	je	řízeno	prostorovým	termostatem	a	natápí	na	pevně	nastavenou	teplotu.	Pokud	nemůže	při	nízkých	venkovních	
teplotách F2030 pokrýt potřebu tepla je spuštěn doplňkový zdroj tepla signálem z F2030. Doplňkový zdroj je zablokován při 
vyšší	venkovní	teplotě	než	je	nastavená	hodnota	v	regulátoru	F2030.	Ohřev	teplé	vody	je	realizován	ve	stávajícím	systému.

NIBE AB Sweden- Box 14, Järnvägsgatan 40, SE-285 21 Markaryd 
Tel: +46-(0)433 - 73 000  Fax: +46-(0)433 - 73 190 E-mail: info@nibe.se  www.nibe.com

TIF GB 1223-3 
PAGE 1 (3)

M10654 - F20XX docked to an existing condensating combi boiler with radiators (floating condensing).

Application
F20XX docked to an existing condensating 
combi boiler with radiators (floating con-
densing).

Function
F20XX is contolled by a room thermostat 
(33) and works with floating condensing. 

If F20XX cannot meet the heating require-
ment the additional heat gets a start signal 
from F20XX.

Additional heat are blocked above the set 
balance temperature by means of the auto-
matic control system in F20XX. Hot water 
production only takes place using the  
existing gas/oil boiler.

F20XX
The fan works in stage 1 or stage 2 depend-
ing on the outdoor air temperature.

See the appropriate “Installation and 
Maintenance Instructions” for more  
information. Note! This is an outline diagram. 

Actual installations must be planned 
according to applicable standards.
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HR

HR

VVB/ACK

RV BV

BV
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1

VP1 Tepelné čerpadlo F2030
1	 Stávající	plynový	(olejový)	kotel
5 Tlakoměr
6 Odvzdušnění
31	 Relé	se	dvěma	beznapěťovými	kontakty
33 Prostorový termostat
35 Oběhové čerpadlo
38 Plnící čerpadlo
44 Uzavírací ventil
49 Zpětná klapka
52 Pojistný ventil
63 Filtr nečistot
76 Ventil pro vypuštění
81 Regulační ventil
85 Expanzní nádoba
86 Flexibilní hadice
120 Akumulační nádoba

Schémata hydraulického zapojení
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Zapojení s vnitřní systémovou jednotkou NIBE VVM 500

F2030	v	kombinaci	s	vniřní	systémovou	jednotkou	NIBE	VVM	500	umožňuje	postavit	systém,	který	splňuje	veškeré	poža-
davky	na	moderní	vytápěcí	systém.	Je	možné	řídit	až	4	topné	okruhy,	ohřev	teplé	vody,	další	zdroj	tepla,	solární	ohřev,	ohřev	
bazénu, cirkulační čerpadlo TUV.
NIBE	VVM	500	už	obsahuje	plnící	oběhové	čerpadlo,	čerpadlo	topného	média,	elektrokotel	a	všechny	nezbytné	přepínací	
ventily	takže	instalace	je	tím	maximálně	zjednodušena.	Bližší	informace	naleznete	v	dokumentaci	pro	VVM	500.

Schémata hydraulického zapojení

AA5 Rozšiřující karta
AA25 Řídící jednotka
BT2 Čidlo teploty, výstup topné vody
BT3 Čidlo teploty, vratná voda
BT51 Čidlo teploty bazénu
BT52 Čidlo teploty kotle
BT53 Čidlo teploty solárního kolektoru
CL11 Sada pro ohřev bazénu POOL 500
CM1 Expanzní nádoba, topný systém
CM5 Expanzní nádoba, solární ohřev
EB15 VVM 500
EB101	 F20XX/F2300
EM1 Další zdroj tepla
EP5 Bazénový výměník
EP8 Solární kolektor

EP21 Topný systém
EP30 Sada pro solární ohřev SCA 30
FL Pojistný ventil, topný systém
FL4 Pojistný ventil, solární ohřev
GP4 Oběhové čerpadlo, solární ohřev
GP9 Oběhové čerpadlo, bazén
GP15 Oběhové čerpadlo, vnější zdroj tepla
GP20 Oběhové čerpadlo
GP30 Čerpadlová skupina SPS 10, SPS 20
HQ4 Filtr nečistot
QM4x Zavírací ventil
QN11 Směšovací ventil
QN19 Přepínací ventil, bazén
RMx Zpětná klapka
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Zapojení s vnitřní systémovou jednotkou NIBE VVM 310

F2030	v	kombinaci	s	vniřní	systémovou	jednotkou	NIBE	VVM	310	umožňuje	postavit	plně	flexibilní	systém,	podobně	jako	s	
jednotkou	NIBE	VVM	500.	Je	možné	řídit	až	4	topné	okruhy,	ohřev	teplé	vody,	další	zdroj	tepla,	solární	ohřev,	ohřev	bazénu,	
cirkulační čerpadlo TUV.
NIBE	VVM	310	už	obsahuje	plnící	oběhové	čerpadlo,	čerpadlo	topného	média,	elektrokotel	všechny	nezbytné	přepínací	ven-
tily,	takže	instalace	je	tím	maximálně	zjednodušena.	Bližší	informace	naleznete	v	dokumentaci	pro	VVM	310.

Schéma systému

VVM 310 je tvořen spirálou pro užitkovou vodu na
ohřev vody, ponornýmohřívačem,oběhovými čerpadly,
vyrovnávací nádobou a řídicím systémem. VVM310 se
připojuje ke klimatizačnímu systému.

VVM 310 je určen k zapojení a komunikaci s
F2025/F2026/F2030/F2040/F2300.
F2025/F2026/F2030/F2040/F2300aVVM310 společ-
ně tvoří kompletní topnou instalaci.

pokrývá většinu požadavků na vytápění a ohřev teplé
vody až do zastavovací teploty tepelného čerpadla.

Když je venku chladno,
F2025/F2026/F2030/F2040/F2300spolupracuje sVVM
310, a jestliže teplota venkovního vzduchu klesne pod
zastavovací teplotu tepelného čerpadla, veškeré vytá-
pění zajišťuje VVM 310.

UPOZORNĚNÍ!

Platí pro NIBE F2025 a novější modely nebo
pro verzi programu 51 a novější verze.
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Připojení k solární instalaci

Pro připojení k solární instalaci je nutné příslušenství SCA 35, viz „Příslušenství“ na str. 60.
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Připojení bazénu

Ohřev bazénu je řízen čidlem bazénu. V případě nízké teploty bazénu přepne přepínací ventil směr průtoku a otevře
se výměníku bazénu. K tomuto zapojení je třeba příslušenství POOL 310.
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EB101 Tepelné čerpadlo F2030
EB15 VVM 310
BT1 Čidlo venkovní teploty
RN10	 Vyvažovací	ventil
QN51	 Vyvažovací	ventil
RM1 Zpětná klapka
HQ1 Filtr nečistot
FL1 Pojistný ventil, teplá voda
FL2 Pojistný ventil, topný systém
FL10 Pojistný ventil, tepelné čerpadlo
QM1 Vypouštěcí ventil
QM40 Uzavírací ventil
QM41 Uzavírací ventil
QM43 Uzavírací ventil
CM1 Expanzní nádoba

EP30 Sada pro solární ohřev
GP30 Čerpadlová skupina
EP5 Výměník
AA25 Rozšiřující karta
BT53 Čidlo teploty, solární kolektor
EP8 Solární kolektor
CM5 Expanzní nádoba

Schémata hydraulického zapojení
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Zapojení s vnitřní systémovou jednotkou NIBE VVM 320

F2030	v	kombinaci	s	vniřní	systémovou	jednotkou	NIBE	VVM	320	umožňuje	postavit	plně	flexibilní	systém,	podobně	jako	
s	jednotkou	NIBE	VVM	500	nebo	VVM	310.	Je	možné	řídit	až	4	topné	okruhy,	ohřev	teplé	vody,	ohřev	bazénu,	cirkulační	
čerpadlo TUV.
NIBE	VVM	320	už	obsahuje	plnící	oběhové	čerpadlo,	čerpadlo	topného	média,	elektrokotel,	akumulační	nádobu	s	objemem	
26	litrů	a	všechny	nezbytné	přepínací	ventily	takže	instalace	je	tím	maximálně	zjednodušena.
Na rozdíl od jednotek VVM 310 a VVM 500 je v tomto případě ohřev teplé vody prováděn pomocí vestavěného výměníku.
Bližší	informace	naleznete	v	dokumentaci	pro	VVM	320.

EB15 VVM 320
BT1 Čidlo venkovní teploty
BT2 Čidlo teploty výstupu to topné soustavy
BT3 Čidlo teploty vratné vody z topného systému
BT6	 Čidlo	teploty	teplé	vody	(dolní,	řídící)
BT7	 Čidlo	teploty	teplé	vody	(horní)
BT63 Čidlo teploty za elektrokotlem
BF1	 Měření	průtoku	(volitelné)
GP1 Plnící oběhové čerpadlo
EB1 Věstavěný elektrokotel
EB2	 Další	doplňkový	zdroj	(volitelné)
QN10	 Přepínací	ventil	topení/teplá	voda
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Zapojení s regulátorem NIBE SMO 05 a elektrokotlem

F2030 je ovládáno regulátorem NIBE SMO 05 s ekvitermní regulací teploty topné vody. Regulátor dále řídí ohřev teplé vody 
na nastavenou teplotu, ovládá přídavný elektrický kotel a elektrický dohřev TUV. 
Bližší	informace	naleznete	v	dokumentaci	pro	regulátor	NIBE	SMO	05.

Schémata hydraulického zapojení

NIBE F2026 docked with SMO 05 and immersion heater (floating condensing)
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9Chapter 4 | Pipe connectionsSMO 05

EB100 Tepelné čerpadlo F2030
AA25 SMO 05
BT1 Čidlo venkovní teploty
BT6 Čidlo teploty teplé vody, spodní, řízení ohřevu
BT25 Čidlo teploty výstupu do topného systému
BT50 Čidlo prostorové teploty
GP10 Oběhové čerpadlo topného systému
GP12 Plnící oběhové čerpadlo
QN10	 Přepínací	ventil	topení	/	teplá	voda
EB1 Přídavný zdroj tepla
EB20	 Topné	těleso	pro	ohřev	(dohřev)	teplé	vody
QN26 Diferenční ventil
QN50	 Vyvažovací	ventil
QN51	 Vyvažovací	ventil

HQ1 Filtr nečistot
FL2 Pojistný ventil, topný systém
FL10 Pojistný ventil, tepelné čerpadlo
QM1 Vypouštěcí ventil
QM31 Uzavírací ventil, vratné potrubí
QM32 Uzavírací ventil, výstupní potrubí
QM43 Uzavírací ventil
RM10 Zpětná klapka
CM4 Expanzní nádoba
CP11	 Vyrovnávací	(akumulační)	nádoba
CP10 Zásobník teplé vody
KA10	 Pomocné	relé	/	stykač
KA11	 Pomocné	relé	/	stykač
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NIBE     F2300TM

Schémata	zapojení

20

11.2 Zapojení NIBE F2300 s olejovým kotlem nebo kotlem na pevná paliva s nadřa-
zenou regulací SMO 05 nebo SMO 10 a ohřívačem TV (proměnlivá kondenzace)

 
 

 
F2300 VPA

SMO 05
nebo SMO 10

Regulace	SMO	05	nebo	SMO	10	zajišťuje	řízení	NIBE	
F2300,	elektrokotle,	plynového	kotle,	olejového	kotle,	
oběhových	čerpadel	atd.	V	případě	SMO	10	lze	řídit	i	
směšovací	ventily.
F2300	pracuje	v	režimu	proměnlivé	kondenzace	pod-
le	venkovní	teploty	a	prioritně	provádí	ohřev	teplé	vody	
(TV)	prostřednictvím	třícestného	ventilu	(VXV1).
Pokud	není	F2300	schopno	krýt	svým	tepelným	výko-
nem	potřebu	tepla,	 je	automaticky	spínán	olejový	ko-
tel,	který	dodá	potřebný	topný	výkon.

Zapojení s regulátorem NIBE SMO 05 nebo SMO 10 s olejovým kotlem nebo kotlem na tuhá 
paliva a ohřívačem teplé vody

Regulace	SMO	05	nebo	SMO	10	zajišťuje	řízení	NIBE	F2030,	elektrokotle,	plynového	kotle,	olejového	kotle,	oběhových	čer-
padel	atd.	V	případě	SMO	10	lze	řídit	i	směšovací	ventily.	F2030	pracuje	v	režimu	tzv.	proměnlivé	kondenzace	podle	venkovní	
teploty	a	prioritně	provádí	ohřev	teplé	vody	(TV)	prostřednictvím	třícestného	ventilu	(VXV1).	Pokud	není	F2030	schopno	krýt	
svým tepelným výkonem potřebu tepla, je automaticky spínán olejový kotel, který dodá potřebný topný výkon.

Schémata hydraulického zapojení

F2030 VPA

UG Čidlo venkovní teploty
PG Čidlo teploty kotle
FG1 Čidlo teploty vstupu do otopné soustavy
RG1 Čidlo teploty vratné vody z otopné soustavy
VVG Čidlo teploty teplé vody
CP1 Oběhové čerpadlo topného systému
LP1 Plnící oběhové čerpadlo
VXV	 Přepínací	ventil	topení	/	teplá	voda
SV1 Směšovací ventil
RV	 Vyvažovací	ventil
SF Filtr nečistot
SÄV Pojistný ventil
HR	 Pomocné	relé	/	stykač
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Zapojení několika F2030 s regulátorem NIBE SMO 10 a dvouplášťovým zásobníkem TUV

Regulace	SMO	10	je	schopna	ovládat	a	řídit	až	9	tepelných	čerpadel	typů	NIBE	F2030,	F2300,	F202x	(maximálně	jedno	z	
nich	je	určeno	pro	ohřev	teplé	vody	(TV).	Regulace	SMO	10	dále	řídí	spínání	elektrického	topného	tělesa,	oběhové	čerpadlo,	
směšovací	systém	atd.	F2030	pracuje	v	 režimu	proměnlivé	kondenzace	podle	venkovní	 teploty	a	prioritně	provádí	ohřev	
teplé	vody	prostřednictvím	třícestného	ventilu	(VXV1).	F2030	-	1	ohřívá	TV.	Pokud	není	F2030	schopno	krýt	svým	tepelným	
výkonem potřebu tepla, je automaticky spínán elektrokotel, plynový kotel, případně olejový kotel, který dodá potřebný 
topný	výkon.	Pokud	je	v	provozu	bivalentní	zdroj	(plynový/olejovýkotel),	je	ohřev	TV	zajišťován	elektrickou	topnou	spirálou	
umístěnou	v	dvouplášťovém	zásobníku.

Schémata hydraulického zapojení

26 NIBE SMO 10

Installation / Adjustment

Docking – Several heat pumps

Docking – Several heat pumps

Several heat pumps together with SMO 10 and water heater (floating condensing)

SMO 10 controls up to nine air/water heat pumps (of 

which max one for hot water), oil boiler, circulation 

pump, shunt, etc. The air/water heat pumps run with 

floating condensation towards the heating system. Heat 

pump HP 1 prioritises hot water charging via a three way 

valve(VXV1). The heat pump works in stage 1 or stage 2 

depending on the outdoor air temperature.

If the heat pumps cannot meet the heating demand, ad-

ditional heat is shunted in from the oil-fired boiler.

When additional heat is engaged, hot water is heated us-

ing the immersion heater in the hot water heater.

The outline diagram is equipped with accessories.

Function

NOTE!

To prevent interference, sensor cables and communication 

cables must be separated (min 20 cm) from high voltage 

cable when cable routing.

Quick guide – menu settings 
several heat pumps

Menu 9.1.2 Number of heat pumps

The number of connected air/water heat pumps are 

indicated here. 

The value can be set between 0 and 9. Factory set-

ting is 1.

Menu 9.2.3 Docking type

The relevant docking option is selected here:

 VVM

 SMO Oilburner 

 SMO El. after

 SMO Vent. Air

 SMO El before

Factory setting is “SMO Oilburner ”.

Select “SMO Oilburner” or “SMO El. after”.

VP2

VP1

SV1
FG1

RG1

SMO 10

CP1

PG

UG

LP2

LP1

VVG

VXV1

P

SÄV

SÄV

SÄV

AV

AV BV

BV

RG

TV

RG
TV

BV

SF

SF

NIBE air/water heat pump HP2

NIBE air/water heat pump HP1

HP Tepelné čerpadlo vzduch-voda
UG Čidlo venkovní teploty
PG Čidlo teploty kotle
FG1 Čidlo teploty vstupu do otopné soustavy
RG1 Čidlo teploty vratné vody z otopné soustavy
VVG Čidlo teploty teplé vody
CP1 Oběhové čerpadlo topného systému
LP1 Plnící oběhové čerpadlo TČ 1
LP2 Plnící oběhové čerpadlo TČ 2
VXV1	 Přepínací	ventil	topení	/	teplá	voda
SV1 Směšovací ventil
RV	 Vyvažovací	ventil
BV Zpětná klapka
SF Filtr nečistot
SÄV Pojistný ventil
TV Vypouštěcí ventil
UKV	 Vyrovnávací	(akumulační)	nádoba
HR	 Pomocné	relé	/	stykač
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Zapojení F2030 s regulátorem NIBE SMO 20 a elektrokotlem před 3-cestným ventilem

Regulátor	SMO	20	(AA25)	spíná	tepelné	čerpadlo	(EB101)	podle	podle	potřeby	pro	ohřev	teplé	vody	nebo	topení.	Přepínání	
zajištuje	3-cestný	ventil	(AA25-QN10).	Teplota	topné	vody	je	řízena	ekvitermně	podle	venkovní	teploty.
Přídavný	elektrokotel	nebo	jiný	zdroj	tepla	(EB1)	je	připojen	automaticky	v	případě,	že	F2030	již	není	svým	výkonem	schopno	
pokrýt	požadavek	na	teplo.	Přídavný	zdroj	(EB1)	může	být	rovněž	použit	pro	zvýšení	teploty	teplé	vody	nad	teplotu	dosaži-
telnou samotným tepelným čerpadlem. 

CompatibleNIBE air/water heat pump togetherwith SMO20and electric heater before revers-
ing valve for hot water (floating condensing)
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-CM1

-EB101

-QM1

-BT3

-BT12 -QM31

-QM32 -QM43
-GP12

-EB101

-HQ1

-BT1

-AA25

-AA25

-BT63-KA1

-EB1

-FL10

-RN10

-CP10

-AA25-QN10

-AA25-BT7

-AA25-BT6

-EB1

This installation alternative is suitable for simpler install-
ations with a focus on low installation costs.

SMO20 (AA25) starts and stops theheatpump (EB101)
tomeet the heat and hot water demand of the install-
ation.At simultaneousheatingandhotwater demand
the reversing valve switches (AA25-QN10) periodically
between the climate system and the water heater/ac-
cumulator tank (CP10).When thehotwater heater/ac-
cumulator tank is fully charged (CP10), the reversing
valve switches (AA25-QN10) to the climate system.

Additional heat (EB1) is connected automaticallywhen
the energy demand exceeds the heat pump capacity.
This is used for both heating and charging hot water.

The additional heat canalsobeused if a higher temper-
ature in the hot water is required than the heat pump
can produce.
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Schémata hydraulického zapojení

EB101 Tepelné čerpadlo F2030
AA25 SMO 20
BT1 Čidlo venkovní teploty
BT3	 Čidlo	teploty	vratné	vody	do	TČ	(součást	F2030)
BT6 Čidlo teploty teplé vody, spodní, řízení ohřevu
BT7 Čidlo teploty teplé vody, horní část
BT12	 Čidlo	teploty	výstupu	z	TČ	(součást	F2030)
BT63 Čidlo teploty výstupu kotle
GP12 Plnící oběhové čerpadlo TČ
QN10	 Přepínací	ventil	topení	/	teplá	voda
EB1 Přídavný zdroj tepla
RN10	 Vyvažovací	ventil
HQ1 Filtr nečistot
FL2 Pojistný ventil, topný systém
FL10 Pojistný ventil, tepelné čerpadlo
QM1 Vypouštěcí ventil
QM31 Uzavírací ventil, vratné potrubí
QM32 Uzavírací ventil, výstupní potrubí
QM43 Uzavírací ventil
CM1 Expanzní nádoba
CP10 Zásobník teplé vody
KA1	 Pomocné	relé	/	stykač

Poznámka:	pokud	je	přídavný	zdroj	tepla	EB1	v	tomto	za-
pojení vybaven vlastním oběhovým čerpadlem je nutné ho 
zapojit paralelně se zpětnou klapkou podle následujícího 
obrázku.

Gaspanna
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Zapojení F2030 s regulátorem NIBE SMO 20 a elektrokotlem za 3-cestným ventilem

Regulátor	SMO	20	(AA25)	spíná	tepelné	čerpadlo	(EB101)	podle	podle	potřeby	pro	ohřev	teplé	vody	nebo	vytápění.	Přepíná-
ní	zajištuje	3-cestný	ventil	(AA25-QN10).	Teplota	topné	vody	je	řízena	ekvitermně	podle	venkovní	teploty.
Přídavný	elektrokotel	nebo	jiný	zdroj	tepla	(EB1)	je	připojen	automaticky	v	případě,	že	F2030	již	není	svým	výkonem	schopno	
pokrýt	požadavek	na	teplo.	Topné	těleso	(EB20)	pro	ohřev	teplé	vody	může	být	použito	v	případě,	že	tepelné	čerpadlo	natápí	
topný	systém	a	ve	stejný	okamžik	vznikne	i	požadavek	na	ohřev	teplé	vody.	Topné	těleso	(EB20)	může	být	rovněž	použito	pro	
zvýšení	teploty	teplé	vody	nad	teplotu	dosažitelnou	samotným	tepelným	čerpadlem.	

CompatibleNIBE air/water heat pump togetherwith SMO20andelectric heater after reversing
valve for hot water (floating condensing)

-EB20

-KA1

-FL2

-CM1

-EB101

-QM1

-BT3

-BT12 -QM31

-QM32 -QM43
-GP12

-EB101

-HQ1

-BT1

-AA25

-AA25 -AA25

-FL10

-RN10

-CP10

-AA25-QN10

-AA25-BT7

-AA25-BT6

-BT25

-EB1

-CP5

-GP10

-KA1

-BT71

-EB1

-AA25

-BT50

This installations alternative is suitable for more com-
plex installations with a focus on comfort.

SMO20 (AA25) starts and stops theheatpump (EB101)
tomeet the heat and hot water demand of the install-
ation.At simultaneousheatingandhotwater demand
the reversing valve switches (AA25-QN10) periodically
between the climate system and the water heater/ac-
cumulator tank (CP10).When thehotwater heater/ac-
cumulator tank is fully charged (CP10), the reversing
valve switches (AA25-QN10) to the climate system.

Additional heat (EB1) is connected automaticallywhen
the energy demand exceeds the heat pump capacity.
Immersion heater (EB20) in thewater heater/accumu-
lator tank (CP10) is used during the time to produce
hotwater if the heat pump (EB101) is used for heating
the building at the same time.

Theadditional heat canalsobeused if a higher temper-
ature in the hot water is required than the heat pump
can produce.

SMO 20Chapter 4 | Pipe connections10

Schémata hydraulického zapojení

EB101 Tepelné čerpadlo F2030
AA25 SMO 20
BT1 Čidlo venkovní teploty
BT3	 Čidlo	teploty	vratné	vody	do	TČ	(součást	F2030)
BT6 Čidlo teploty teplé vody, spodní, řízení ohřevu
BT7 Čidlo teploty teplé vody, horní část
BT12	 Čidlo	teploty	výstupu	z	TČ	(součást	F2030)
BT25 Čidlo teploty výstupu do topného systému
BT50 Čidlo prostorové teploty
BT63 Čidlo teploty výstupu kotle
BT71 Čidlo teploty vratné vody z topného systému
GP10 Oběhové čerpadlo topného systému
GP12 Plnící oběhové čerpadlo TČ
QN10	 Přepínací	ventil	topení	/	teplá	voda
EB1 Přídavný zdroj tepla

VXV1	 Přepínací	ventil	topení	/	teplá	voda
RN10	 Vyvažovací	ventil
HQ1 Filtr nečistot
FL2 Pojistný ventil, topný systém
FL10 Pojistný ventil, tepelné čerpadlo
QM1 Vypouštěcí ventil
QM31 Uzavírací ventil, vratné potrubí
QM32 Uzavírací ventil, výstupní potrubí
QM43 Uzavírací ventil
CM1 Expanzní nádoba
CP5	 Vyrovnávací	(akumulační)	nádoba
CP10 Zásobník teplé vody
KA1	 Pomocné	relé	/	stykač

Poznámka:	pokud	je	přídavný	zdroj	tepla	EB1	v	tomto	za-
pojení vybaven vlastním oběhovým čerpadlem je nutné ho 
zapojit paralelně se zpětnou klapkou podle následujícího 
obrázku.
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10 Součásti dodávky

Instalační prostor
Vzdálenost mezi F2030 a domem musí být alespoň350
mm. Nad F2030 musí být alespoň jeden metr volného
prostoru.

4
0
0
 m

m

Fritt utrymme bakom

Fritt utrymme framför

Min. avstånd
vid användning
av flera F2030

600 mm

3
0
0
0
 m

m

400 mm 

Minimalt 
fritt utrymme

600mm 

Minimalt 
fritt utrymme

Minimální volné místo

Volné místo vzadu

Volné místo vpředu

Minimální volné místo

Minimální vzdálenost během používání
několika F2030

350 mm

400 mm

600 mm

600 mm

3000 mm

Dodané součásti

LEK

Filtr nečistot R25
2 pružné hadice (R25) se 4
těsněními

NIBE™ F2030Kapitola 2 | Dodání amanipulace10

•	 Tepelné čerpadlo F2030    
 

•	 Dvě	pružné	hadice	s	těsněním.	Součástí	jedné	hadice	je	
ruční odvzdušňovací ventil.    
 

•	 Filtr nečistot.     
 

•	 Přívodní kabel připojený do vstupní svorkovnice. Vně 
čerpadla je k dispozici asi 1,8 m kabelu.  
 

•	 Instalační	a	uživatelský	návod

Instalační příručka

L
E

K

NIBE™ F2030
Tepelné čerpadlo vzduch-voda

IHB CZ 13XX-1
231121

Součásti dodávky
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11 Příslušenství

Vnitřní systémové jednotky

VVM 310, VVM 320, VVM 500
Flexibilní	 „vše	 v	 jednom“	 řešení	 pro	 topení	 a	 ohřev	 TUV.	
Společně s F2030 tvoří kompletní systém. Jednotky VVM 
obsahují akumulační nádobu pro topný systém, vestavěný 
elektrokotel, úsporná oběhová čerpadla. Funkce lze dále 
rozšiřovat	 pomocí	 rozšiřovacích	 modulů	 NIBE	 např.	 až	 4	
topné okruhy, solární ohřev, další zdroj tepla, bazén atd.
VVM 310 a VVM 500 mají průtokový ohřev TUV, VVM 320 
je vybavena ohřevem přes výměník tepla.
Kompatibilní s NIBE Uplink.

Ohřívače teplé vody, akumulační nádrže

VPA
Ohřívač teplé vody s dvojitým pláštěm určený speciálně pro 
připojení k tepelným čerpadlům, ale i k jiným zdrojům.

VPB
Velkoobjemové zásobníky pro ohřev teplé vody vhodné pro 
systémy tepelných čerpadel s velkou teplosměnnou plo-
chou výměníku. Jsou vyráběny s ochranou proti korozi mě-
děným vnitřním pláštěm. Provedení ve velikostech 500, 750 
a 1000 litrů teplé vody. 

NAD, NADO, OKC
Akumulační	nádrže	a	zásobníky	 teplé	vody	ze	 sortimentu	
DZ	Dražice.	Jsou	vyráběny	v	objemech	od	250	do	1000	lit-
rů. Varianty s vnitřním zásobníkem TUV, nerezovým vnoře-
ným výměníkem pro ohřev TUV apod.

Starší typy regulátorů NIBE SMO pro řízení 
systémů s tepelnými čerpadly

SMO 05
Základní	typ	regulátoru	s	barevným	displejem.	Možnost	ří-
dit jeden topný okruh bez směšování a přípravu TUV. Dále 
může	ovládat	doplňkový	zdroj	tepla.

SMO 10
Pro	náročnější	systémy,	možnost	řídit	až	9	tepelných	čerpa-
del. 2 topné okruhy, z toho jeden směšovaný, příprava TUV, 
ohřev bazénu, několik variant zapojení přídavných zdrojů 
tepla. Monochromatický displej.
 

Regulátory NIBE SMO nové generace s ba-
revným displejem

SMO 20
Pro	systémy	s	jedním	tepelným	čerpadlem.	Možnost	řídit	je-
den	topný	okruh	bez	směšování	a	přípravu	TUV.	Dále	může	
ovládat doplňkový zdroj tepla.

SMO 40
Pro	nejnáročnější	aplikace,	možnost	řídit	až	8	tepelných	čer-
padel.	4	topné	okruhy,	až	3	směšované,	příprava	TUV,	ohřev	
bazénu, několik variant zapojení přídavných zdrojů tepla.
Kompatibilní s NIBE Uplink.

Další příslušenství

ELK 8-24
Elektrokotle s výkonem 8-24 kW.

Topné jednotky TPK s keramickými topnými tělesy TPK
Přírubové	topné	jednotky	pro	některé	nádrže	NAD,	NADO	
s výkony 2,2 - 12 kW.

Šroubovací elektrické topné jednotky TJ
Šroubovací	elektrické	topné	jednotky	G	6/4“	s	výkony	2	-	9	
kW	pro	některé	nádrže	a	ohřívače	NAD,	NADO.

KVR 10
Trubka na odvod kondenzátu s topným kabelem a izolací v 
různých délkách.

HR 10
Pomocné	relé	pro	spínání	větších	zátěží.

VT 10
Termostat	s	kapilárou	do	jímky.	Lze	použít	pro	nejjednoduš-
ší systém řízení bez dalšího regulátoru.

VST 11
Ventil	pro	přepínání	topení/teplá	voda.
 

Příslušenství
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Tabulka kombinací s příslušenstvím

F2030-7 F2030-9

VVM 310 X X

VVM 320 X X

VVM 500 X X

SMO 05 X X

SMO 10 X X

SMO 20 X X

SMO 40 X X

KVR 10 X X

VPB 200 X X

VPB 300 X X

VPBS 300 X X

VPB 500 X X

VPB 750-2 X X

VPB 1000 X X

VPA	300/200 X X

VPA	450/300 X X

OKC	300	NTR/HP X X

OKC	400	NTR/HP X X

OKC	500	NTR/HP X X

NADO	500/300v1 X X

NADO	750/250v1 X X

NADO	300/20v6 X X

NADO	500/25v6 X X

NADO	750/35v6 X X

NADO	1000/45v6 X X

NADO	800/35v9 X X

NADO	1000/45v9 X X

OKC	250	NTRR/SOL X -
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VPBVPAVVM 500VVM 310

Ohřívač teplé vody s plnicí spirálouOhřívač na teplou vo-
du sdvojitýmpláštěm

Flexibilní vnitřní mo-
dul pro F20XX a

F2300

Flexibilní vnitřní mo-
dul pro F20XX a

F2300
VPB 500* Č. dílu 083 220

VPB 750-2 Č. dílu 083 231VPA 300/200

Č. dílu 088 710Č. dílu 069 400Č. dílu 069 084
VPB 1000 Č. dílu 083 240

VPA 450/300

Č. dílu 088 660

VPAS 300/450 Měď

Č. dílu 087 720

VPAS 300/450 Smalt
Č. dílu 087 710

L
E

K

L
E

K

Varmtvandstemp.

Brauchwassertemp

Hotwatertemperature

13.431.0

13.431.0

13.431.0

13.431.0

13.431.0

tyska

LEK

L
E

K

SMO 40SMO 20SMO 10SMO 05

Řídicí modulŘídicí modulŘídicí regulace systé-
mu

Řídicí modul

Č. dílu 067 155 Č. dílu 067 225Č. dílu 067 224
Č. dílu 089 638
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VST 11VT 10HR 10KVR 10ELK 15

Regulace teplé vodyTermostat do jímkyPomocné reléTrubka na odvod kon-
denzátu, různé délky.

Elektrokotel 15 kW

Č. dílu 069 022 Přepínací ventil, Ø 28
mm, kompresní krou-

žek

Č. dílu 418 801Č. dílu 089 423
KVR 10-10, 1 m
Č. dílu 067 171

Max. doporučený pří-
kon 17 kW

KVR 10-30, 2,5 m
Č. dílu 067 172

Č. dílu 089 152KVR 10-60, 5 m
Č. dílu 067 173

37Kapitola 10 | PříslušenstvíNIBE™ F2030

Příslušenství

VVM 310, 320

Vnitřní systémová jednotka
Č. dílu 069 084 (VVM 310)
Č. dílu ??? ??? (VVM 320) 
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VPBVPAVVM 500VVM 310

Ohřívač teplé vody s plnicí spirálouOhřívač na teplou vo-
du sdvojitýmpláštěm

Flexibilní vnitřní mo-
dul pro F20XX a

F2300

Flexibilní vnitřní mo-
dul pro F20XX a

F2300
VPB 500* Č. dílu 083 220

VPB 750-2 Č. dílu 083 231VPA 300/200

Č. dílu 088 710Č. dílu 069 400Č. dílu 069 084
VPB 1000 Č. dílu 083 240

VPA 450/300

Č. dílu 088 660

VPAS 300/450 Měď

Č. dílu 087 720

VPAS 300/450 Smalt
Č. dílu 087 710

L
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Varmtvandstemp.

Brauchwassertemp

Hotwatertemperature

13.431.0

13.431.0

13.431.0

13.431.0

13.431.0

tyska

LEK

L
E

K

SMO 40SMO 20SMO 10SMO 05

Řídicí modulŘídicí modulŘídicí regulace systé-
mu

Řídicí modul

Č. dílu 067 155 Č. dílu 067 225Č. dílu 067 224
Č. dílu 089 638
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Poznámky

Poznámky
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NIBE – Haato OY,  Valimotie 27,  01510 Vantaa

3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG

Puh: 09-274 697 0  Fax: 09-274 697 40  E-mail: info@haato.com  www.haato.fi

NIBE-BIAWAR Sp. z o. o.  Aleja Jana Pawła II 57,  15-703  BIAŁYSTOK

Tel: 085 662 84 90  Fax: 085 662 84 14  E-mail: sekretariat@biawar.com.pl  www.biawar.com.pl

NIBE AB,  Jerikoveien 20,  1067 Oslo

Tel: 22 90 66 00  Fax: 22 90 66 09  E-mail: info@nibe.se  www.nibe-villavarme.no

NIBE Energietechniek B.V., Postbus 2, NL-4797 ZG  WILLEMSTAD (NB)

Tel: 0168 477722  Fax: 0168 476998  E-mail: info@nibenl.nl  www.nibenl.nl

Vølund Varmeteknik,  Filial af NIBE AB,  Brogårdsvej 7,  6920 Videbæk

Tel:  97 17 20 33  Fax: 97 17 29 33  E-mail: info@volundvt.dk  www.volundvt.dk

NIBE Systemtechnik GmbH,  Am Reiherpfahl 3,  29223 Celle

Tel: 05141/7546-0  Fax: 05141/7546-99  E-mail: info@nibe.de  www.nibe.de

Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ - 294 71 Benatky nad Jizerou

Tel: +420 326 373 801  Fax: +420 326 373 803  E-mail: nibe@nibe.cz  www.nibe.cz

CH
NIBE Wärmetechnik AG,  Winterthurerstrasse 710,  CH-8247 Flurlingen

Tel: (52) 647 00 30  Fax: (52) 647 00 31  E-mail: info@nibe.ch  www.nibe.ch

AT
KNV Energietechnik GmbH,  Gahberggasse 11,  4861 Schörfling

Tel: +43 (0)7662 8963-0  Fax: +43 (0)7662 8963-44  E-mail: mail@knv.at  www.knv.at

NIBE AB Sweden,  Box 14,  Järnvägsgatan 40,  SE-285 21 Markaryd

Tel: +46-(0)433-73 000  Fax: +46-(0)433-73 190  E-mail: info@nibe.se  www.nibe.eu

GB
NIBE Energy Systems Ltd,

Tel: 0845 095 1200  Fax: 0845 095 1201  E-mail: info@nibe.co.uk  www.nibe.co.uk


