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Hladiny akustického tlaku
F2040 se obvykle umisťuje ke stěně domu, která přímo
rozvádí zvuk, což je třeba vzít v úvahu. Při umisťování se
proto vždy musíte pokusit najít takové místo u stěny, je-
hož okolí je nejméně citlivé na hluk.

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

F2040upravuje rychlost ventilátoru v závislosti na okolní
teplotě a výparné teplotě.

2 m

6 m

10 m

2 m
L
E
K

F2040-16F2040-12F2040-8F2040-6Tepelné čerpadlo vzduch-voda

61575450LW(A)Hladina akustického výkonu* podle EN 12102 při 7/45 (jme-

novitá)

47434036dB(A)Hladina akustického tlaku volně stojící jednotky ve vzdálenosti

2 m.*

37,533,530,526,5dB(A)Hladina akustického tlaku volně stojící jednotky ve vzdálenosti

6 m.*

33292622dB(A)Hladina akustického tlaku volně stojící jednotky ve vzdálenosti

10 m.*

* Volné místo

F2040Kapitola 11 | Technické údaje58



Technické specifikace

IP 21

F2040-16F2040-12F2040-8F2040-6Tepelné čerpadlo vzduch-voda

Údaje o výkonu

JmenovitýJmenovitýJmenovitýJmenovitýVenkovní te-

pl./výstupní te-

pl.

Vytápění

7,03/1,45/4,855,21/1,09/4,783,86/0,83/4,652,67/0,5/5,327/35 °C (podla-

ha)
Údaje o výkonu podle EN 14511 ∆T 5 K

Výkon/příkon/COP (kW/kW/-)
9,33/2,38/3,926,91/1,79/3,865,11/1,36/3,762,32/0,55/4,22/35 °C (podla-

ha)

6,75/1,74/3,885,00/1,31/3,823,70/1,00/3,702,28/0,63/3,627/45 °C

9,18/2,98/3,086,80/2,24/3,045,03/1,70/2,961,93/0,67/2,882/45 °C

Max.Venk. tepl. /vý-

stupní tepl.

Chlazení

13,30/3,99/3,339,87/3,16/3,137,52/2,37/3,175,87/1,65/3,5627/7 °CÚdaje o výkonu podle EN 14511 ∆T 5 K
17,70/4,52/3,9111,70/3,32/3,5211,20/3,20/3,507,98/1,77/4,5227/18 °C

Výkon/příkon/EER
13,04/4,53/2,889,45/3,41/2,777,10/2,65/2,684,86/1,86/2,6135/7 °C

15,70/5,04/3,1211,20/3,58/3,129,19/2,98/3,087,03/2,03/3,4535/18 °C

Údaje o napájení

230 V ~50 Hz, 230 V 2 stř. ~50 HzJmenovité napětí

25231615AefMax. pracovní proud, tepelné čerpadlo

24221514AefMax. pracovní proud, kompresor

5AefRozběhový proud

2 x 86868650WJmenovitý výkon, ventilátor

25251616AefPojistka 1)

Okruh chladiva

R410ATyp chladiva

2 088Chladivo GWP

Dvojitý rotačníTyp kompresoru

M-MA68Kompresorovy olej

4,02,92,551,5kgObjem

8,356,065,323,13tEkvivalent CO2

4,15 (41,5 bar)-MPaVypínací hodnota presostatu VT

-4,15 (41,5
bar)

Vypínací hodnota VT

0,079 (0,79 bar)-MPaVypínací hodnota presostatu NT

Primární okruh

6 0004 3803 0002 530m3/hPrůtok vzduchu

-20 / 43°CMin./max. tepl. vzduchu

Reverzní cyklusOdmrazovací systém

Topné médium

0,05/0,25 (0,5/4,5 bar)MPaMin./max. tlak v systému topného média

150805020lMin. objem, klimatizační systém, vytápě-
ní/chlazení
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F2040-16F2040-12F2040-8F2040-6Tepelné čerpadlo vzduch-voda

1501008050lMin. objem, klimatizační systém, podlahové
chlazení

0,790,570,380,29l/sMax. průtok, klimatizační systém

0,390,290,190,19l/sMin. průtok klimatizačním systémem při
100% rychlosti oběhového čerpadla (průtok
při odmrazovaní)

0,250,150,120,09l/sMin. průtok, vytápění

0,320,200,150,11l/sMin. průtok, chlazení

25 / 58°CMin./max. Teplota TM, nepřetržitý provoz

G1"Připojení topného média, vnější závit

Rozměry a hmotnost

114511451035993mmŠířka

452452422364mmHloubka

1450
(+50/-0)

995 (+50/-0)895 (+50/-0)791 (+50/-0)mmVýška včetně stojanu

1351059066kgHmotnost (bez obalového materiálu)

Různé

IP 24Třída krytí

064 108064 092064 109064 206Č. dílu

1)Jmenovitý výkon je omezen nižším jištěním.

SCOP a Pkonstr.

SCOP a Pkonstr. F2040 podle EN 14825

161286F2040

SCOPPkonstr.SCOPPkonstr.SCOPPkonstr.SCOPPkonstr.

4,4814,54,4311,54,388,24,84,8SCOP 35, průměrné
podnebí

3,43143,38103,257,03,465,3SCOP 55, průměrné
podnebí

3,68153,6311,53,5593,654,0SCOP 35, chladné pod-
nebí

2,9162,85132,78102,975,6SCOP 55, chladné pod-
nebí

5,95155,8125,786,454,2SCOP 35, teplé podne-
bí

4,8154,7124,5884,584,76SCOP 55, teplé podne-
bí
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Pracovní rozsah, provoz kompresoru - vytápění

F2040-6 , -8 , -12 , -16

65

58

55

40

60

50

45

35

25

30

20

15
4340302520100-10-20-30 50

Teplota vody °C

Teplota venkovního vzduchu °CVýstupní teplota

Teplota vratné vody

Krátkodobě, např. během spouštění, jsou přípustné nižší pracovní teploty na straně vody.
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Pracovní rozsah, provoz kompresoru - chlazení

F2040-6 , -8 , -12 , -16
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Výkon a COP (topný faktor) při různých výstupních teplotách

Maximální výkon včetně odmrazování.

Max. výkon F2040-6
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Max. jmenovitý výkon F2040-8
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Max. jmenovitý výkon F2040-12

Utomhustemperatur (°C)
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Max. jmenovitý výkon F2040-16
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Výkon při nižším než doporučeném jmenovitém proudu pojistky

Dodávaný výkon F2040-12 , jmenovitý proud pojistky16A
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Energetické značení

Informační list

NIBEDodavatel

F2040-16F2040-12F2040-8F2040-6Model

35 / 5535 / 5535 / 5535 / 55°CAplikace teploty

A++ / A++A++ / A++A++ / A++A++ / A++Třída účinnosti vytápění místností, průměrné podnebí

15 / 1412 / 108 / 75 / 5kWJmenovitý topný výkon (Pdesignh), průměrné podnebí

6 702 / 8 4315 382 / 6 1363 882 / 4 4472 089 / 3 091kWhRoční spotřeba energie na vytápění místností, průměr-
né podnebí

176 / 134174 / 132127188 / 138%Sezónní průměrná účinnost vytápění místností, prů-
měrné podnebí

35353535dBHladina akustického výkonu LWA v místnosti

15 / 1612 / 139 / 104 / 6kWJmenovitý topný výkon (Pdesignh), chladné podnebí

15 / 1512 / 128 / 84 / 5kWJmenovitý topný výkon (Pdesignh), teplé podnebí

10 040 / 13 6297 798 / 11 1976 264 / 8 8442 694 / 4 610kWhRoční spotřeba energie na vytápění místností, chladné
podnebí

3 370 / 4 1832 759 / 3 4191 879 / 2 333872 / 1 398kWhRoční spotřeba energie na vytápění místností, teplé
podnebí

144 / 113142 / 111139 / 108143 / 116%Sezónní průměrná účinnost vytápění místností,
chladné podnebí

235 / 189229 / 185225 / 180252 / 179%Sezónní průměrná účinnost vytápění místností, teplé
podnebí

61575450dBHladina akustického výkonu LWA venku

Údaje pro energetickou účinnost sestavy

F2040-16F2040-12F2040-8F2040-6Model

SMOSMOSMOSMOModel řídicího modulu

35 / 5535 / 5535 / 5535 / 55°CAplikace teploty

VIŘídicí jednotka, třída

4,0%Řídicí jednotka, podíl na účinnosti

180 / 138178 / 136176 / 131192 / 142%Průměrná roční energetická účinnost sestavy při vytá-
pění prostorů, průměrné podnebí

A+++ / A++A+++ / A++A+++ / A++A+++ / A++Průměrná roční třída energetické účinnosti při vytápění
prostorů, průměrné podnebí

148 / 117146 / 115143 / 112147 / 120%Průměrná roční energetická účinnost sestavy při vytá-
pění prostorů, chladné podnebí

239 / 193233 / 189229 / 184256 / 183%Průměrná roční energetická účinnost sestavy při vytá-
pění prostorů, teplé podnebí

Uváděná účinnost systému bere v úvahu také řídicí jednotku. Pokud se do systému přidá externí doplňkový kotel nebo solární kolektor,
celková účinnost systému se musí přepočítat.
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Technická dokumentace

F2040-6Model

Vzduch-voda

Ventilační

Země-voda

Voda-voda

Typ tepelného čerpadla

Ano NeNízkoteplotní tepelné čerpadlo

Ano NeVestavěný elektrokotel jako přídavný zdroj

Ano NeKombinovaný ohřívač tepelného čerpadla

Průměrné Chladné TepléPodnebí

Průměrná (55 °C) Nízká (35 °C)Aplikace teploty

EN14825 / EN14511 / EN12102Použité normy

%138sPrůměrná roční energetická účinnost při vy-

tápění prostorů

kW5,3PratedJmenovitý tepelný výkon

Deklarovaný topný faktor pro vytápění prostorů při částečném zatížení a ven-

kovní teplotě Tj

Deklarovaný výkon pro vytápění prostorů při částečném zatížení a venkovní

teplotě Tj

-1,88COPdTj = -7 °CkW4,7PdhTj = -7 °C

-3,59COPdTj = +2 °CkW2,8PdhTj = +2 °C

-4,72COPdTj = +7 °CkW1,8PdhTj = +7 °C

-6,47COPdTj = +12 °CkW2,7PdhTj = +12 °C

-1,88COPdTj = bivkW4,7PdhTj = biv

-1,77COPdTj = TOLkW4,1PdhTj = TOL

-COPdTj = -15 °C (pokud TOL < -20 °C)kWPdhTj = -15 °C (pokud TOL < -20 °C)

°C-10TOLMin. teplota venkovního vzduchu°C-7TbivBivalentní teplota

-COPcycÚčinnost v cyklickém intervalukWPcychVýkon v cyklickém intervalu

°C58WTOLMax. výstupní teplota-0,99CdhKoeficient ztráty energie

Přídavné teploPříkon v jiných režimech než v aktivním režimu

kW1,2PsupJmenovitý tepelný výkonkW0,007POFFVypnutý stav

kW0,012PTOVypnutý stav termostatu

ElektrickýTyp energetického příkonukW0,012PSBPohotovostní režim

kW0PCKRežim zahřívání skříně kompresoru

Ostatní položky

m3/h2 526Jmenovitý průtok vzduchu (vzduch-voda)ProměnlivýRegulace výkonu

m3/hJmenovitý průtok topného médiadB35 / 50LWAHladina akustického výkonu, uvnitř budovy/ven-
ku

m3/hPrůtok v primárním okruhu tepelných čerpadel
typu země-voda nebo voda-voda

kWh3 091QHERoční spotřeba energie

NIBE Energy Systems – Box 14 – Hannabadsvägen 5 – 285 21 Markaryd – SwedenKontaktní informace
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F2040-8Model

Vzduch-voda

Ventilační

Země-voda

Voda-voda

Typ tepelného čerpadla

Ano NeNízkoteplotní tepelné čerpadlo

Ano NeVestavěný elektrokotel jako přídavný zdroj

Ano NeKombinovaný ohřívač tepelného čerpadla

Průměrné Chladné TepléPodnebí

Průměrná (55 °C) Nízká (35 °C)Aplikace teploty

EN14511 / EN14825 / EN12102Použité normy

%127sPrůměrná roční energetická účinnost při vy-

tápění prostorů

kW7PratedJmenovitý tepelný výkon

Deklarovaný topný faktor pro vytápění prostorů při částečném zatížení a ven-

kovní teplotě Tj

Deklarovaný výkon pro vytápění prostorů při částečném zatížení a venkovní

teplotě Tj

-1,94COPdTj = -7 °CkW6,3PdhTj = -7 °C

-3,11COPdTj = +2 °CkW3,9PdhTj = +2 °C

-4,42COPdTj = +7 °CkW2,6PdhTj = +7 °C

-5,93COPdTj = +12 °CkW3,7PdhTj = +12 °C

-1,83COPdTj = bivkW6,6PdhTj = biv

-1,86COPdTj = TOLkW5,9PdhTj = TOL

-COPdTj = -15 °C (pokud TOL < -20 °C)kWPdhTj = -15 °C (pokud TOL < -20 °C)

°C-10TOLMin. teplota venkovního vzduchu°C-9TbivBivalentní teplota

-COPcycÚčinnost v cyklickém intervalukWPcychVýkon v cyklickém intervalu

°C58WTOLMax. výstupní teplota-0,97CdhKoeficient ztráty energie

Přídavné teploPříkon v jiných režimech než v aktivním režimu

kW1,1PsupJmenovitý tepelný výkonkW0,0027POFFVypnutý stav

kW0,01PTOVypnutý stav termostatu

ElektrickýTyp energetického příkonukW0,015PSBPohotovostní režim

kW0,03PCKRežim zahřívání skříně kompresoru

Ostatní položky

m3/h3 000Jmenovitý průtok vzduchu (vzduch-voda)ProměnlivýRegulace výkonu

m3/h0,6Jmenovitý průtok topného médiadB35 / 54LWAHladina akustického výkonu, uvnitř budovy/ven-
ku

m3/hPrůtok v primárním okruhu tepelných čerpadel
typu země-voda nebo voda-voda

kWh4 447QHERoční spotřeba energie

NIBE Energy Systems – Box 14 – Hannabadsvägen 5 – 285 21 Markaryd – SwedenKontaktní informace
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F2040-12Model

Vzduch-voda

Ventilační

Země-voda

Voda-voda

Typ tepelného čerpadla

Ano NeNízkoteplotní tepelné čerpadlo

Ano NeVestavěný elektrokotel jako přídavný zdroj

Ano NeKombinovaný ohřívač tepelného čerpadla

Průměrné Chladné TepléPodnebí

Průměrná (55 °C) Nízká (35 °C)Aplikace teploty

EN14825 / EN14511 / EN12102Použité normy

%132sPrůměrná roční energetická účinnost při vy-

tápění prostorů

kW10PratedJmenovitý tepelný výkon

Deklarovaný topný faktor pro vytápění prostorů při částečném zatížení a ven-

kovní teplotě Tj

Deklarovaný výkon pro vytápění prostorů při částečném zatížení a venkovní

teplotě Tj

-1,99COPdTj = -7 °CkW8,9PdhTj = -7 °C

-3,22COPdTj = +2 °CkW5,5PdhTj = +2 °C

-4,61COPdTj = +7 °CkW3,5PdhTj = +7 °C

-6,25COPdTj = +12 °CkW5,0PdhTj = +12 °C

-1,90COPdTj = bivkW9,2PdhTj = biv

-1,92COPdTj = TOLkW8,1PdhTj = TOL

-COPdTj = -15 °C (pokud TOL < -20 °C)kWPdhTj = -15 °C (pokud TOL < -20 °C)

°C-10TOLMin. teplota venkovního vzduchu°C-8TbivBivalentní teplota

-COPcycÚčinnost v cyklickém intervalukWPcychVýkon v cyklickém intervalu

°C58WTOLMax. výstupní teplota-0,98CdhKoeficient ztráty energie

Přídavné teploPříkon v jiných režimech než v aktivním režimu

kW1,9PsupJmenovitý tepelný výkonkW0,002POFFVypnutý stav

kW0,014PTOVypnutý stav termostatu

ElektrickýTyp energetického příkonukW0,015PSBPohotovostní režim

kW0,035PCKRežim zahřívání skříně kompresoru

Ostatní položky

m3/h4 380Jmenovitý průtok vzduchu (vzduch-voda)ProměnlivýRegulace výkonu

m3/h0,86Jmenovitý průtok topného médiadB35 / 57LWAHladina akustického výkonu, uvnitř budovy/ven-
ku

m3/hPrůtok v primárním okruhu tepelných čerpadel
typu země-voda nebo voda-voda

kWh6 136QHERoční spotřeba energie
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F2040-16Model

Vzduch-voda

Ventilační

Země-voda

Voda-voda

Typ tepelného čerpadla

Ano NeNízkoteplotní tepelné čerpadlo

Ano NeVestavěný elektrokotel jako přídavný zdroj

Ano NeKombinovaný ohřívač tepelného čerpadla

Průměrné Chladné TepléPodnebí

Průměrná (55 °C) Nízká (35 °C)Aplikace teploty

EN14825 / EN14511 / EN12102Použité normy

%134sPrůměrná roční energetická účinnost při vy-

tápění prostorů

kW14PratedJmenovitý tepelný výkon

Deklarovaný topný faktor pro vytápění prostorů při částečném zatížení a ven-

kovní teplotě Tj

Deklarovaný výkon pro vytápění prostorů při částečném zatížení a venkovní

teplotě Tj

-2,01COPdTj = -7 °CkW12,5PdhTj = -7 °C

-3,29COPdTj = +2 °CkW7,6PdhTj = +2 °C

-4,68COPdTj = +7 °CkW4,9PdhTj = +7 °C

-6,51COPdTj = +12 °CkW6,8PdhTj = +12 °C

-1,95COPdTj = bivkW12,7PdhTj = biv

-1,95COPdTj = TOLkW11,0PdhTj = TOL

-COPdTj = -15 °C (pokud TOL < -20 °C)kWPdhTj = -15 °C (pokud TOL < -20 °C)

°C-10TOLMin. teplota venkovního vzduchu°C-8TbivBivalentní teplota

-COPcycÚčinnost v cyklickém intervalukWPcychVýkon v cyklickém intervalu

°C58WTOLMax. výstupní teplota-0,98CdhKoeficient ztráty energie

Přídavné teploPříkon v jiných režimech než v aktivním režimu

kW3,0PsupJmenovitý tepelný výkonkW0,002POFFVypnutý stav

kW0,016PTOVypnutý stav termostatu

ElektrickýTyp energetického příkonukW0,015PSBPohotovostní režim

kW0,035PCKRežim zahřívání skříně kompresoru

Ostatní položky

m3/h6 000Jmenovitý průtok vzduchu (vzduch-voda)ProměnlivýRegulace výkonu

m3/h1,21Jmenovitý průtok topného médiadB35 / 61LWAHladina akustického výkonu, uvnitř budovy/ven-
ku

m3/hPrůtok v primárním okruhu tepelných čerpadel
typu země-voda nebo voda-voda

kWh8 431QHERoční spotřeba energie

NIBE Energy Systems – Box 14 – Hannabadsvägen 5 – 285 21 Markaryd – SwedenKontaktní informace

F2040Kapitola 11 | Technické údaje72


