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F1145 aktiivisella/passiivisella jäähdytyksellä (vaihteleva lauhdutus)

Käyttökohteet
Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjes-
telmillä, joissa on jäähdytystarve.

HUOM! Tämä on periaatekaavio. Laitteisto 
on suunniteltava voimassaolevien määräys-
ten, asetusten ja standardien mukaisesti.
HUOM! NIBE ei toimita kaikkia tämän peri-
aatekaavion komponentteja. 
Lisätietoa on  
Asentajan käsikirjassa ja/tai Asennus- ja 
hoito-ohjeessa.

Liitäntäperiaate

Merkinnät standardien IEC 81346-1 ja 81346-2 mukaan.

-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  Puh 0433 - 73 000  Faksi 0433 - 73 190  www.nibe.se

ODM FI 1525-1
M11684 

SIVU 2 (4)

F1145 aktiivisella/passiivisella jäähdytyksellä (vaihteleva lauhdutus)Toiminto
Käyttötilat
Lämmöntuotanto
F1145 on varustettu ulkolämpötilaohjatulla 
lämpöautomatiikalla. Tämä tarkoittaa, että ta-
lon lämmitystä ohjaa säätökäyrän valittu asetus 
(lämpökäyrä ja sen muutokset). Säädön jälkeen 
taloon siirretään vallitsevan ulkolämpötilan vaa-
tima lämpömäärä. Lämpöpumpun menolämpö-
tila vaihtelee halutun arvon molemmin puolin. 
Alilämpötilan yhteydessä ohjausjärjestelmä laskee 
lämpöalimäärän asteminuutteina, mikä tarkoit-
taa, että lämmityksen kytkentää kiirehditään sen 
mukaan, mitä suurempi alilämpö sillä hetkellä on. 
Sisäinen sähkövastus kytketään automaattisesti 
päälle, kun energiatarve ylittää lämpöpumpun 
kapasiteetin.

Käyttöveden lämmitys
Jos lämminvesivaraaja on liitetty F1145:een 
käyttövesitarpeen ilmetessä, lämpöpumppu 
priorisoi sen ja alkaa lämmittää käyttövettä koko 
tehollaan. Tässä tilassa se ei lämmitä talon läm-
mitysjärjestelmää. Käyttövesituotannon mak-
simiaika voidaan asettaa valikkojärjestelmässä. 
Käyttövesituotanto käynnistyy, kun käyttövesian-
turin arvo on laskenut asetettuun käynnistysläm-
pötilaan. Käyttöveden lämmitys pysähtyy, kun 
käyttövesianturin (BT6) lämpötila on saavutettu. 
Tilapäistä käyttöveden suurta tarvetta varten on 
toiminto Lisä-kv, jonka avulla käyttöveden lämpö-
tilaa voidaan korottaa 3-12 tunnin ajaksi (valitaan 
valikoissa). Jaksoittainen käyttöveden lämpötilan 
korotus on tehtaalla asetettu tapahtuvaksi 14 
päivän välein.

Passiivinen/aktiivinen jäähdytys 
(4-putki)
Tämä toiminto vaatii vaihtoventtiilin jäähdytystä 
varten, kiertovesipumpun, shunttiventtiilin sekä 
lisävarusteen ACS 45.
Tämä toiminto mahdollistaa lämmön ja jäähdytyk-
sen tuotannon toisistaan riippumatta.
Jäähdytysjärjestelmään syötetään kylmää jäähdy-
tyspiiristä kiertovesipumpun avulla shunttiventtii-

lin kautta.
Passiivinen jäähdytys tuotetaan kompressoria 
käynnistämättä, kun taas aktiivisessa jäähdytyk-
sessä kompressori on käynnissä. Jotta laitteisto 
toimisi, lämmitysveden on voitava virrata vapaasti 
esim. UKV:n avulla.
Käyttötila aktivoidaan ulkolämpötila-anturin ja 
mahdollisen huoneanturin tai huoneyksikön läm-
pötilan perusteella.
Jäähdytystarpeen yhteydessä aktivoidaan vaihto-
venttiili ja kiertovesipumppu. Shunttia säädetään 
jäähdytysanturin ja valitun jäähdytyskäyrän ja 
siirtymän määrittämän jäähdytyksen asetusarvon 
mukaan. Jäähdytyksen asteminuutit lasketaan 
lämmönkeruunesteen menolämpötila-anturin 
arvon ja jäähdytyksen asetusarvon perusteella. 
Asteminuuttiarvo määrittää laitteiston jäähdytys-
käyttötilan valikkoasetusten mukaan.

Toiminnot/lisävarusteet
Lämpöpumppu
F1145:n kompressori on on/off-tyyppinen. 
Kompressorin koko teho käytetään lämmitys-
veden, käyttöveden tai mahd. altaan lämmityk-
seen. Jos teho ei riitä, lisälämmönlähde kytketään 
päälle.

AUX-tulot
F1145:ssa on ohjelmisto-ohjatut tulot kosketintoi-
minnon tai anturien kytkentään. Tämä tarkoittaa 
sitä, että kun ulkoinen kosketintoiminto tai anturi 
kytketään yhteen viidestä AUX-tulosta, liitännälle 
on valittava oikea toiminto. Lisätietoa on asenta-
jan käsikirjassa.
Seuraavia toimintoja voidaan ohjata:
• Lämpötila-anturi, käyttövesi yläosa
• Lämpötila-anturi, jäähdytys/lämmitys
• Lisälämmönlähteen ja/tai kompressorin esto
• Lämmityksen esto
• Tariffiesto
• “SG ready”-kosketin
• Lämmönkeruupumpun pakko-ohjaus

• Lisäkäyttöveden aktivointi
• Menolämpötilan ulkoinen säätö
• Puhallinnopeuden aktivointi (vaatii lisävarusteen 

NIBE FLM)
• NV10, paine-/taso-/virtausvahti lämmönkeruu-

liuos
Kaikki ohjaussignaalit pitää välittää potentiaaliva-
paalla releellä.

AUX-lähtö
Mahdollisuus ulkoiseen liitäntään reletoiminnolla 
potentiaalivapaalla vaihtoreleellä (maks. 2 A) tulo-
kortissa (AA3), liitin X7.
Ulkoiseen liitäntään valittavat toiminnot:
• Summahälytyksen ilmaisu (valittu tehtaalla).
• Pohjavesipumpun ohjaus.
• Jäähdytystilan ilmaisu (vain jos jäähdytyslisäva-

ruste on asennettu).
• Käyttövesikierron kiertovesipumpun ohjaus.
• Ulkoinen kiertovesipumppu (lämmitysvesi).
• Ulkoinen vaihtoventtiili käyttövedelle.
Jos jokin yllä mainituista kytketään liittimeen X7, 
se pitää valita ohjausjärjestelmässä.
Lisävarustekortti vaaditaan, jos kaksi tai useampi 
yllä mainituista toiminnoista kytketään liittimeen 
X5 samanaikaisesti.

Ulkoinen kiertovesipumppu GP10
Lisävarusteella AXC 40 (yksi AXC 40 jokaiselle 
lisävarustetoiminnolle, joka halutaan hyödyntää) 
voidaan ulkoinen kiertovesipumppu (lämmitys-
järjestelmä) liittää lämpöpumppuun, jos hälytys-
rele (AUX-lähtö) on aktivoitu toiselle toiminnolle. 
Toiminto sisältyy seuraaviin lisävarustetoimintoi-
hin:
• Porrasohjattu lisälämpö
• Shunttiohjattu lisälämpö
• Uima-allas
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Kohta Nimitys Tuotteen nimi Valmistaja Art nro Huom.
EB100 Lämpöpumppujärjestelmä

BT1 Ulkolämpötila-anturi NIBE Sisältyy F1145:een

EB100 Lämpöpumppu F1145 NIBE

FL3 Varoventtiili, keruuneste NIBE Sisältyy F1145:een

HQ1 Suodatin, lämmitysvesi NIBE Sisältyy F1145:een

QM31 Sulkuventtiili, lämmitysneste meno

QM32 Sulkuventtiili, lämmitysneste paluu

QM34 Sulkuventtiili, keruuneste meno

QM42 Sulkuventtiili, keruuneste paluu

CP1 Käyttövesi

BT6 Lämpötila-anturi, käyttövesituotanto NIBE Sisältyy F1145:een

BT7 Lämpötila-anturi, käyttövesi huippu NIBE Sisältyy F1145:een

CP1 Lämminvesivaraaja VPB 200/VPB 300/VPB 500 NIBE VPB 200/VPB 300, lämpöpumpun maks. teho 12 kW

CP5 UKV

CP5 Puskurisäiliö (UKV) UKV 100/200/300/500 NIBE Koko vaihtelee lämpöpumpun ja järjestelmätilavuuden 

mukaan.

EP25 Jäähdytysjärjestelmä

AA25 Kytkentärasia lisävarustekortilla ACS 45 NIBE 067195

BT57 Lämpötila-anturi, keräin Sisältyy ACS 45:een

BT64 Lämpötila-anturi, jäähdytys menojohto Sisältyy ACS 45:een

BT75 Lämpötila-anturi, menojohto lämmön dumppauksen jäl-

keen

Sisältyy ACS 45:een

CP21 Paisuntasäiliö NIBE UKV NIBE UKV-säiliön on oltava kondenssieristetty.

EP24 Lämmönsiirrin

EQ1 Passiivinen/aktiivinen jäähdytys, 4-putki

GP20 Kiertovesipumppu

QN12 Vaihtoventtiili, jäähdytys/lämmitys Suos. käyntiaika 30-120 s.

QN18 Shunttiventtiili, jäähdytys Suos. käyntiaika 60-120 s.

QN36 Shunttiventtiili, lämmön dumppaus Suos. käyntiaika 60-120 s.

Laitelista
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F1145 aktiivisella/passiivisella jäähdytyksellä (vaihteleva lauhdutus)

Kohta Nimitys Tuotteen nimi Valmistaja Art nro Huom.
RM22 Takaiskuventtiili

Muuta

BP6 Painemittari, keruuneste

CM1 Suljettu paisuntasäiliö, lämmitysneste

CM2 Paisuntasäiliö, keruuneste Paisuntasäiliö suljetussa järjestelmässä.

EP12 Kollektori, keruuneste

FL2 Varoventtiili, lämmitysneste

FL4 Varoventtiili, keruuneste

GP10 Kiertovesipumppu

QM12 Täyttöventtiili, keruuneste

QM21 Sulkuventtiili, keruuneste

XL15 Täyttöventtiilisarja, keruuneste KB R25/G32 NIBE 089368 / 089971 KB R25 (maks. 12 kW), KB G32 (maks. 30 kW)

Laitelista jatkuu


