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1 Viktig information

Anläggningsdata
F2040Produkt

Serienummer

Installationsdatum

Installatör

Serienummer ska alltid anges

Härmed intygas att installationenär gjord enligt anvisningar i NIBEs instal-
latörshandbok samt enligt gällande regler.

_________________________Sign__________________Datum
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Säkerhetsinformation

Apparaten får användas av barn över 8 år och av per-
sonermed fysisk, sensorisk ellermental funktionsned-
sättning samt av personer som saknar erfarenhet eller
kunskap under förutsättning att de får handledning
eller instruktioner om hur man använder apparaten
på ett säkert sätt och informeras så att de förstår
eventuella risker. Barn får inte leka med apparaten.
Låt inte barn rengöra eller underhålla apparaten utan
handledning.
Med förbehåll för konstruktionsändringar.
©NIBE 2013.

Symboler

OBS!

Denna symbol betyder fara för maskin eller människa.

TÄNK PÅ!

Vid denna symbol finns viktig information om vad du ska tänka på när du
sköter din anläggning.

TIPS!

Vid denna symbol finns tips om hur du kan underlätta handhavandet av
produkten.

Märkning

CE-märkningen innebär att NIBE visar en försäkran att produktenuppfyller
alla bestämmelser som ställs på den utifrån relevanta EU-direktiv. CE-
märket är obligatoriskt för de flesta produkter som säljs inom EU, oavsett
var de är tillverkade.
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Serienummer
Serienumret på F2040 hittar du nere på sidan av foten.

F2040-8

L
E
K

DATA

Serienummer
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F2040-12
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DATA

Serienummer
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F2040-16

L
E
K

DATA

Serienummer

TÄNK PÅ!

Uppge alltid produktens serienummer när du gör en felanmälan.
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Landspecifik information

Sverige

Garanti- och försäkringsinformation

Mellandig somprivatpersonoch företaget du köpt F2040avgäller konsu-
mentlagarna. För fullständiga villkor sewww.konsumentverket.se.Mellan
Nibe och det företag som sålt produkten gäller AA VVS. I enlighet med
denna lämnarNibe tre års produktgaranti till företaget somsålt produkten.
Produktgarantin ersätter inte höjd energiförbrukning eller skada som
uppkommit p.g.a. yttre omständigheter som t.ex. felaktig installation, låg
vattenkvalité eller elektriska spänningsvariationer.

I F2040 ingår NIBEs 6-åriga trygghetsförsäkring och är ett komplement till
hem-, villa- eller fritidshusförsäkringen. Trygghetsförsäkringen kandärefter
förlängas årsvis.

För fullständiga villkor se www.nibe.se/forsakring.

Försäkringsblanketten är bipackad produkten och måste skickas in i sam-
band med installationen för att försäkringen ska gälla.

Det är du som ägare som har huvudansvaret för anläggningen. För att du
ska kunna känna dig trygg med att produkten fungerar som det är tänkt
är det en bra idé att regelbundet läsa av bostadens energimätare. Om du
misstänker att produktenpånågot sätt inte fungerar somden ska anmäler
du detta omgående till den du köpte produkten av.
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Kontaktinformation
KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 SchörflingAT

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

NIBE Wärmetechnik AG, Winterthurerstrasse 710, CH-8247 FlurlingenCH

Tel: (52) 647 0030 Fax: (52) 647 0031 E-mail: info@nibe.chwww.nibe.ch

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

CZ

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

NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, 29223 CelleDE

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

Vølund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej 7,
6920 Videbæk

DK

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

NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, 01510 VantaaFI

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

AIT France, 10 rue des Moines, 67000 HaguenauFR

Tel : 03 88062410 Fax : 03 88069015 E-mail: info@nibe.frwww.nibe.fr

NIBE Energy Systems Ltd, 3C BroomBusiness Park, BridgeWay, Chester-
field S41 9QG

GB

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

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

Tel: 0168477722Fax: 0168476998E-mail: info@nibenl.nlwww.nibenl.nl

ABKAS, Brobekkveien80, 0582Oslo, Postadresse: Postboks 64Vollebekk,
0516 Oslo

NO

Tel. sentralbord: +47 23 17 05 20 E-mail: post@abkklima.no www.nibe-
energysystems.no

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

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

© "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny NovgorodRU

Tel./fax +7 831 419 57 06 E-mail: info@evan.ru www.nibe-evan.ru
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NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvägen 5, SE-285 21 MarkarydSE

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

För länder som inte nämns i denna lista, kontakta NIBE Sverige eller kontrollera
www.nibe.eu för mer information.

9NIBE™ F2040Kapitel 1 | Viktig information



F2040 - Ett bra val
F2040 är en luft/vatten-värmepump, speciellt framtagen för nordiskt kli-
mat, somutnyttjar utomhusluften vilket gör att varkenborrhål eller slingor
i marken behövs.

Värmepumpen är avsedd att anslutas till vattenburna värmesystem och
kan både värma varmvatten effektivt vid hög utomhustemperatur och ge
hög effekt vid lägre utomhustemperatur till värmesystemet.

Sjunker utomhustemperaturen ner till en nivå under stopptemperaturen
måste all uppvärmning ske med extern tillsatsvärme.

Utmärkande egenskaper för F2040:
Effektiv twin rotary kompressor

Effektiv twin rotary kompressor som arbetar ner till -20 °C.

Intelligent styrning

F2040kopplas till intelligent styrning för optimal kontroll av värmepum-
pen.

Fläkten

F2040 har en automatisk kapacitetsreglering av fläkten.

Lång livslängd

Material har valts för lång livslängd och stor tålighet mot nordiska ut-
omhusförhållanden.

Material har valts för lång livslängd.

Många möjligheter

F2040 kan tillsammansmed enNIBE varmvattenmodul användasmed
de flesta elpannor, oljepannor eller motsvarande.

Tyst drift

F2040 har tyst drift-funktionen som tillåter schemaläggning av när
F2040 ska arbeta på en ännu lägre ljudnivå.
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2 Värmepumpen –husets hjärta

Värmepumpens funktion

Förångare

Kondensor 80 °C

2 °C-3 °C

 5 °C 0 °C

55 °C45 °C

Expansionsventil Kompressor

A

D
F

H

I

B

C

E

G

Temperaturerna är endast exempel och kan varieramellan olika installationer och årsti-
der.
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En luft/vatten-värmepump kan utnyttja utomhusluften till att värma upp
en bostad. Omvandlingen av energin i utomhusluften till bostadsvärme
sker i tre olika kretsar. I köldbärarkretsen (1) hämtas gratis värmeenergi
frånomgivningenoch transporteras till värmepumpen. I köldmediekretsen
(2) höjer värmepumpendenhämtadevärmens låga temperatur till enhög
temperatur. I värmebärarkretsen (3) distribueras värmen ut i huset.

Uteluften
Uteluften sugs in i värmepumpen.A

Fläkten leder sedan luften till värmepumpens förångare. Här avger luften
värmeenergi till köldmediet och luftens temperatur sjunker. Därefter blåses
den kalla luften ut ur värmepumpen.

B

Köldmediekretsen
I ett slutet system i värmepumpen cirkulerar en gas, ett köldmedium, som
också passerar förångaren. Köldmediet harmycket låg kokpunkt. I förångaren
tar köldmediet emot värmeenergi från uteluften och börjar koka.

C

Gasen som bildas vid kokningen leds in i en eldriven kompressor. När gasen
komprimeras höjs trycket och gasens temperatur ökar kraftigt, från ca 5°C till
ca 80°C.

D

Från kompressorn trycks gasen in i en värmeväxlare, kondensor, där den lämnar
ifrån sig värmeenergi till husets värmesystem, varvid gasen kyls ned och kon-
denserar till vätska igen.

E

Eftersom trycket fortfarande är högt får köldmediet passera en expansions-
ventil, där trycket sänks så att köldmediet återfår sin ursprungliga temperatur.
Köldmediet har nu gått ett varv. Det leds in i förångaren igen och processen
upprepas.

F

Värmebärarkretsen
Den värmeenergi som köldmediet avger i kondensorn upptas av klimatsyste-
mets vatten, värmebäraren, som värms upp till ca 55 °C (framledningstempe-
ratur).

G

Värmebäraren cirkulerar i ett slutet system och transporterar det uppvärmda
vattnets värmeenergi in till husets varmvattenberedareoch radiatorer/värmes-
lingor.

H

Temperaturerna är endast exempel och kan varieramellan olika installationer och årsti-
der.

NIBE™ F2040Kapitel 2 | Värmepumpen – husets hjärta12



Kontakt med F2040
F2040 har ett inbyggt styrsystem som kontrollerar och övervakar värme-
pumpens drift. Vid installationen gör installatören de nödvändiga inställ-
ningarna av styrsystemet på inomhusmodulen, för att värmepumpen ska
arbeta optimalt i just ditt system.

Värmepumpen styrs på olika sätt beroende på hur ditt system ser ut. Har
du en innemodul, t.ex. VVM310eller VVM320 , kandu kontrollera värme-
pumpens drift från dessa. Se respektive manual för mer information.
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Skötsel av F2040

Regelbundna kontroller

Då din värmepump är placerad utomhus måste ett visst yttre underhåll
utföras.

OBS!

Bristande översyn kan medföra allvarliga skador på F2040 som ej täcks
av garantin.

Kontroll av galler och bottenplatta

Du ska regelbundet under hela året se till att gallren inte blockeras av löv,
snö eller annat.

Du bör hålla extra uppsikt vid kraftig vind och/eller snöfall då detta föror-
sakar att gallren sätts igen.

Kontrollera även att avrinningshålen i bottenplattan (tre stycken) är fria
från smuts och löv.

LEK

Undvik uppbyggnad av snö som täcker för gallren på F2040.
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LEK

Håll fritt från snö och/eller is.

Rengöring av ytterhölje

Vid behov kan du rengöra ytterhöljet med en fuktad trasa.

Du bör iakttaga försiktighet så värmepumpen inte repas vid rengöringen.
Undvik att spola med vatten in i gallerna eller på sidorna på ett sådant
sätt att vatten kan tränga in i F2040. Undvik även att F2040 kommer i
kontakt med alkaliska rengörningsmedel.

Vid längre strömavbrott

Vid längre strömavbrott är det att rekommendera tömning av den del av
värmesystemet som finns utomhus. Din installatör har monterat en av-
stängnings- och en avtappningsventil för att underlätta detta. Fråga din
installatör om du är osäker.

Spartips

Din värmepumpsinstallation ska ge värme eller kyla och/eller varmvatten.
Det kommer den att göra utifrån de styrinställningar som gjorts.

Faktorer som inverkar på energiåtgången är t.ex. inomhustemperatur,
varmvattenförbrukning, hur välisolerat huset är samt omhuset harmånga
stora fönsterytor. Husets läge, t.ex. om det är mycket vindutsatt påverkar
också.

Tänk också på att:

Öppna termostatventilerna helt (med undantag av de i rum som av
olika anledningar önskas svalare t.ex. sovrum). Termostaterna bromsar
upp flödet i värmesystemet vilket värmepumpen vill kompenseramed
ökad temperatur.Denkommerdåatt jobbameroch förbrukardärmed
också mer elenergi.
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Sänka eller justera inställningarna för värme i eventuellt externt styrsy-
stem.

Elförbrukning

jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Att höja inomhustemperaturen engradgör att elförbrukningenökarmed
ca 5%.

Hushållsel

Man har länge räknat med att en genomsnittlig svensk bostad har en un-
gefärlig årsförbrukning på ca. 5000 kWh hushållsel/år. I dagens samhälle
ligger det ofta mellan 6000-12.000 kWh/år.

Ungefär-
lig års-
förbruk-
ning
(kWh)

Normal Effekt (W)Apparat

Stand byDrift
3802200Platt-TV (Drift: 5 h/dygn, Stand by: 19

h/dygn)

901011Digitalbox (Drift: 5 h/dygn, Stand by: 19
h/dygn)

45515DVD (Drift: 2 h/vecka)

672160TV-spel (Drift: 6 h/vecka)

50140Radio/stereo (Drift: 3 h/dygn)

1202100Dator inkl. skärm (Drift: 3 h/dygn, stand by
21 h/dygn)
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Ungefär-
lig års-
förbruk-
ning
(kWh)

Normal Effekt (W)Apparat

175-60Glödlampa (Drift 8 h/dygn)

55-20Spotlight, Halogen (Drift 8 h/dygn)

165-100Kyl (Drift: 24 h/dygn)

380-120Frys (Drift: 24 h/dygn)

365-1500Spis, plattor (Drift: 40 min/dygn)

310-3000Spis, ugn (Drift: 2 h/vecka)

730-2000Diskmaskin, kallvattenansluten (Drift 1
ggr/dygn)

730-2000Tvättmaskin (Drift: 1 ggr/dygn)

730-2000Torktumlare (Drift: 1 ggr/dygn)

100-1000Dammsugare (Drift: 2 h/vecka)

50-400Motorvärmare (Drift: 1 h/dygn, 4 månader
om året)

100-800Kupévärmare (Drift: 1 h/dygn, 4 månader
om året)

Dessa värden är ungefärliga exempelvärden.

Exempel: En familj med 2 barn bor i en villa med 1 st platt-TV, 1 st digital-
box, 1 stDVD-spelare, 1 TV-spel, 2 datorer, 3 stereoapparater, 2 glödlampor
på toaletten, 2glödlampor i badrummet, 4glödlampor i köket, 3glödlam-
por utomhus, tvättmaskin, torktumlare, diskmaskin, kyl, frys, spis, damm-
sugare, motorvärmare = 6240 kWh hushållsel/år.

Energimätare

Ta till vana att kontrollera bostadens energimätare regelbundet, gärna en
gång i månaden. På så sätt upptäcker du snabbt om elförbrukningen
ändras.

Nybyggdahus har ofta dubbla energimätare, utnyttja gärnamellanskillna-
den till att räkna ut din hushållsel.

Nybyggnation

Nybyggda hus går det första året igenom en uttorkningsprocess. Huset
kandå förbruka väsentligtmycketmer energi ändet kommergöradärefter.
Efter 1-2 år bör man åter igen justera in värmekurva, förskjutning av vär-
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mekurva samt bostadens termostatventiler, då värmesystemet i regel
kräver en lägre temperatur när uttorkningsprocessen är avslutad.
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3 Komfortstörning

Felsökning

OBS!

Ingrepp bakom fastskruvade luckor får endast göras av eller under över-
inseende av behörig installatör.

OBS!

Eftersom F2040 kan anslutas till ett stort antal externa enheter skall även
dessa kontrolleras.

OBS!

Om driftsstörningen inte kan åtgärdas med hjälp av detta kapitel bör in-
stallatör kontaktas.

OBS!

Vid åtgärd avdriftstörning somkräver ingreppbakom faststruvade luckor
ska inkommande el brytas på säkerhetsbrytaren.

Följande tips kan användas för att åtgärda komfortstörningen:

Grundläggande åtgärder

Börja med att kontrollera följande möjliga felkällor:

Att värmepumpenär i drift alt. attmatningskabel till F2040 är ansluten.

Bostadens grupp- och huvudsäkringar.

Bostadens jordfelsbrytare.

Låg temperatur på varmvattnet, eller uteblivet varmvatten

Dennadel av felsökningskapitlet gäller endastomvärmepumpenärdockad
till varmvattenberedare.

Stor varmvattenåtgång.

Vänta tills varmvattnet hunnit värmas upp.

Felaktiga inställningar i NIBE innemodul.
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Se manualen för innemodulen.

Låg rumstemperatur
Stängda termostater i flera rum.

Sätt termostaterna på max i så många rum sommöjligt.

Extern kontakt för ändring av rumsvärme aktiverad.

Kontrollera eventuella externa kontakter.

Felaktiga inställningar i NIBE SMO eller NIBE innemodul.

Se manualen för innemodulen.

Hög rumstemperatur
Extern kontakt för ändring av rumsvärme aktiverad.

Kontrollera eventuella externa kontakter.

Felaktiga inställningar i NIBE SMO eller NIBE innemodul.

Se manualen för innemodulen.

F2040 ej i drift

F2040 kommunicerar alla larm till innemodulen.

Tillse att F2040 är spänningssatt.

Kontrollera innemodulen. Se motsvarande kapitel "Komfortstörning"
i installationshandboken för innemodulen.

F2040 kommunicerar ej
Kontrollera att adressering av F2040 är korrekt.

Kontrollera att kommunikationskabeln har anslutits.
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4 Tekniska uppgifter

Detaljerade tekniska data för denna produkt hittar du i installatörshand-
boken (www.nibe.se).
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5 Ordlista

Balanstemperatur

Balanstemperatur är denutomhustemperatur då värmepumpens avgivna
effekt är lika stor somhusets effektbehov. Detta innebär att värmepumpen
täcker hela husets effektbehov ner till denna temperatur.

Cirkulationspump

Pump som cirkulerar vätska i ett rörsystem.

COP

Om det står att en värmepump har COP 4 så betyder det i princip att om
el för en krona matas in i värmepumpen får man ut värme motsvarande
ett värde av 4 kronor. Detta är alltså värmepumpens verkningsgrad. Denna
mäts fram vid olikamätvärden, t.ex.: 7/45 där 7 står för utomhustempera-
turen och där 45 står för hur många grader framledningstemperaturen
håller.

Dubbelmantlad tank

En beredare med tappvarmvatten (kranvatten) omsluts av ett yttre kärl
med pannvatten (till husets radiatorer/element). Värmepumpen värmer
pannvattnet som, förutomatt det går ut till husets alla radiatorer/element,
värmer tappvarmvattnet i det inre kärlet.

Eltillsats

Detta är den el som t.ex. en elpatron skjuter till under årets absolut kallaste
dagar för att täckadet uppvärmningsbehov som inte värmepumpenklarar.

Expansionskärl

Kärlmed värmebärarvätska vars uppgift är att jämna ut trycket i värmebä-
rarsystemet.

Expansionsventil

Ventil som sänker trycket på köldmediet, vilket gör att köldmediets tem-
peratur sjunker.
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Framledning

Den ledning i vilkendet uppvärmda vattnet transporteras från värmepum-
pen ut till husets värmesystem (radiatorer/värmeslingor).

Framledningstemperatur

Temperaturen på det uppvärmda vatten som värmepumpen skickar ut till
värmesystemet.

Förångare

Värmeväxlare där köldmedievätskan förångas genom att uppta värmee-
nergi från luften som då kyls ned.

Klimatsystem

Klimatsystem kan även kallas värmesystem. Med hjälp av radiatorer (ele-
ment), slingor i golvet eller fläktkonvektorer värms bostaden.

Komfortstörning

Komfortstörning innebäroönskadeändringar i varmvatten-/inomhuskom-
forten, t.ex. att temperaturen på varmvattnet är för låg eller om inomhus-
temperaturen inte är på önskad nivå.

En driftstörning i värmepumpen kan ibland märkas i form av en komfort-
störning.

I de allra flesta fallen märker värmepumpen av en driftstörning och visar
detta med larm i displayen.

Kompressor

Komprimerar (trycker ihop) det gasformiga köldmediet. När köldmediet
trycks ihop ökar trycket och temperaturen.

Kondensor

Värmeväxlare där det heta gasformiga köldmediet kondenserar (kyls ned
och blir vätska) och då avger värmeenergi till husets värme- och varmvat-
tensystem.

Köldmedium

Ämne som cirkulerar i en sluten krets i värmepumpen och som genom
tryckförändringar växelvis förångas och kondenseras. Vid förångningen
upptar köldmediet värmeenergi och vid kondensationen avges värmee-
nergi.
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Laddpump

Se "Cirkulationspump".

Laddslinga

Med en laddslinga värms tappvarmvattnet (kranvatten) i beredaren med
värmevatten från F2040.

Omgivningstemperaturgivare

En givare som är placerad utomhus på eller i närheten av värmepumpen.
Denna givare talar om för värmepumpen vilken temperatur det är där gi-
varen är placerad.

Pressostat

Tryckvakt som ger larm och/eller stoppar kompressorn om otillåtna tryck
uppstår i systemet. Enhögtryckspressostat löser ut omkondenseringstryc-
ket är för högt. En lågtryckspressostat löser ut om förångningstrycket är
för lågt.

Radiator

Ett annat ord för element. För att kunnaanvändas tillsammansmedF2040
måste de vara vattenfyllda.

Returledning

Den ledning i vilken vattnet transporteras tillbaka till värmepumpen från
husets värmesystem (radiatorer/värmeslingor).

Returledningstemperatur

Temperaturen på det vatten som återvänder till värmepumpen efter ha
avgett värmeenergi till radiatorer/värmeslingor.

Slingtank

Enberedaremed slinga i. Vattnet i slingan värmer upp vattnet i beredaren.

Säkerhetsventil

En ventil som öppnar och släpper ut lite vätska om trycket blir för högt.

Tappvarmvatten

Det vatten man t.ex. duschar i.
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Tillsatsvärme

Tillsatsvärme är den värme som produceras utöver det som kompressorn
i din värmepump levererar. Tillsatsvärme kan vara t.ex. elpatron, elkassett,
solanläggning, gas-/olja-/pellets-/vedpanna eller fjärrvärme.

Varmvattenberedare

Kärl där tappvattnet värms.Ärplaceradnågonstansutanför värmepumpen.

Verkningsgrad

Ett mått på hur effektiv värmepumpen är. Ju högre värde desto bättre.

Värmebärare

Varmvätska, ofta vanligt vatten, som skickas från värmepumpen till husets
klimatsystem och gör att det blir varmt i bostaden. Värmebäraren värmer
även varmvattnet.

Värmebärarsida

Rör till husets klimatsystem utgör värmebärarsidan.

Värmefaktor

Mått på hur mycket värmeenergi värmepumpen avger i förhållande till
den elenergi den behöver för sin drift. Ett annat ord för detta är COP.

Värmeväxlare

Anordning som överför värmeenergi från ett medium till ett annat utan
att medierna blandas. Exempel på olika värmeväxlare är förångare och
kondensor.

Växelventil

En ventil som kan skicka vätska åt två olika håll. Det är en växelventil som
gör att vätska skickas till klimatsystemet när värmepumpen gör husvärme
och till varmvattenberedaren när värmepumpen gör varmvatten.
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