
NIBE F110 er en varmtvannsbereder med innebygd
varmepumpe for energieffektiv varmtvannsproduk-
sjon.

NIBE F110 henter energi fra uteluft eller ved å gjen-
vinne energi i ventilasjonsluften, og gir store bespa-
relseer i hus med direktevirkende strøm.

NIBE F110 har en skjermmed lett forståeligemenyer
som gjør det enkelt å stille inn behagelig varmtvanns-
komfort. Varmtvann og ventilasjon kan planlegges
for hver ukedag eller for lengre perioder.

• Energieffektiv varmtvannsproduksjonmed varme-
pumpeteknologi.

• Høye besparelser med energigjenvinning for hus
med direktevirkende strøm.

• Henter energi fra ventilasjonsluft eller uteluft.

IT'S IN OUR NATURE NIBE.

Varmtvannspumpe
NIBE F110



Prinsipp
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F110 er en avtrekksvarmepumpe med innebygd like-
strømvifte og varmtvannsbereder som er utstyrt med
korrosjonsbeskyttelse av kobber eller rustfritt stål. Den
har en innebygd elkolbe som tilleggsvarme.

Energi gjenvinnes fra ventilasjonsluften og tilføres
varmepumpen, noe som medfører en vesentlig reduk-
sjon av energikostnadene. Enheten ventilerer huset og
bereder varmtvann.

F110 er beregnet for både nyinstallasjon og utskifting i
eneboliger eller tilsvarende.

Den varme romluften tas inn i kanalsystemet.A
Den varme romluften ledes til F110.B
Romluften slippes ut når den har passert F110. Luf-
tens temperatur har da blitt senket, fordi F110 har
utnyttet energien i romluften.

C

F110 forsyner huset med varmtvann.D
Uteluft tas inn i huset.E
Luft transporteres fra rom med uteluftsventil til rom
med avtrekksventil.

F
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Konstruksjon
Styringen av F110 er konstruert for å gi enkel bruk,
samtidig som varmepumpen alltid utnyttes så effektivt
som mulig. F110 avgjør selv hva som er beste drifts-
måte. Displayet viser aktuelle temperaturer og innstilte
verdier i klartekst.

Utformingen av ventilasjonsdelen gir høy ventilasjonska-
pasitet. Viften, som kan reguleres trådløst, kan enkelt
forseres eller reduseres via displayenheten.

F110 har en effektiv kompressor med intelligent styring
som arbeider med det temperaturforholdet som til en-
hver tid er mest gunstig, noe som gir store besparelser.

Isolasjonen består av formstøpt neopor (miljøvennlig
celleplast) for å redusere varmetapet til et minimum.

Ytterdekselet er laget av hvitt, pulverlakkert stål. Front-
luken kan enkelt demonteres for optimal tilgjengelighet
ved installasjon og eventuell service.

Funksjonsprinsipp,
kjølekrets
Når luften passerer fordamperen, fordamper kuldemedi-
et på grunn av sitt lave kokepunkt. Luften avgir dermed
energi til kuldemediet.

Kuldemediet komprimeres deretter i en kompressor,
der temperaturen økes kraftig.

Det varme kuldemediet ledes til kondensatoren. Her
avgir kuldemediet sin energi til varmtvannet, og kulde-
mediet går over fra gassform til væske.

Deretter ledes kuldemediet videre via filter til ekspan-
sjonsventilen, der trykk og temperatur senkes.

Kuldemediet har nå fullbyrdet kretsløpet sitt og passerer
igjen fordamperen.

XL3XL4

KaldtvannstilkoplingXL3
VarmtvannstilkoplingXL4

Dette er et funksjonsprinsipp, forskjeller kan forekomme
i den aktuelle installasjonen.
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Transport og lagring
F110 skal transporteres og oppbevares stående og tørt.
Ved transport inn i bygningen kan imidlertid F110 legges
forsiktig på rygg. Tyngdepunktet er i den øvre delen.

R

0

R0

Medfølgende
komponenter

LEK

FilterkassettLyddemper

Luftestuss

PLASSERING
Medfølgende utstyr er plassert i produktets underdel.
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Plassering
• Plasser F110 på et fast underlag innendørs som tåler
tyngden av varmepumpen.

Fordi det kommer vann fra F110, er gulvbelegget vik-
tig. Et vanntett gulv eller gulvlag anbefales.

• Fordi det kommer vann fra F110, bør stedet der
varmepumpen plasseres være utstyrt med avløp.

• Plasser ryggsiden mot yttervegg i et rom som ikke er
lydfølsomt, for å eliminere forstyrrelser. Hvis det ikke
er mulig, skal veggmot soverom eller annet lydfølsomt
rom unngås.

• Uansett plassering skal vegg mot lydfølsomt rom lyd-
isoleres.

• Rørtrekking skal utføres uten klemring i innvervegg
som sove- eller oppholdsrom.

• Varmepumpens oppstillingsrom skal alltid ha en tem-
peratur på minst 10 °C og maks. 30 °C.

Det skal ved jevne mellomrom kontrolleres at spill-
vannskoppen og eventuelle avløp ikke er tettet igjen;
vann skal kunne renne gjennom uhindret. Rengjøring
skal utføres ved behov.

LYDEFFEKTNIVÅ

Lydeffektnivå iht. EN 12102
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Mer utførlige lyddata, inkludert lyd til kanal, finner du på
nibe.no.

INSTALLASJONSPLASS
La det være en ledig plass på 800 mm foran produktet.
La det være ledig plass mellom F110 og vegg/andre
maskiner/innredningsdetaljer/kabler/rør m.m. For å redu-
sere faren for lyd og forplantning av eventuelle vibrasjo-
ner anbefales en klaring på minst 10 mm.

800

10-50*10-50*

*Avhengig av om platene skal kunne demonteres eller
ikke.

Pass på at det er nok plass (300 mm) over F110 for
montering av ventilasjonsslanger.
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Utstyr
F110 er utstyrt med komplett ventilutstyr som består
av stenge-, blande-, vakuum-, lufte- og sikkerhetsventil.

Rørinstallasjon
TILKOPLING AV KALDT- OG VARMTVANN
Ventilkoblingen skal ikke brukes til ekstern montering,
flyttes ut eller deles.

For mer informasjon, se nibe.no.

Installasjonsalternativ
INSTALLASJONSALTERNATIV

Avtrekksluft

Tilkobling av avtrekksluft

Ved tilkobling av avtrekksluft utnyttes varmen som fin-
nes i husets ventilasjonsluft til å varme opp varmtvannet,
samtidig som huset ventileres.

Den varme luften føres fra rommene til varmepumpen
via husets ventilasjonssystem.
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Uteluft

Tilkobling av uteluft

Ved tilkobling av uteluft utnyttes varmen som finnes i
uteluften til å varme opp varmtvannet.

• Trykkfallet i systemet må ikke overstige 60 Pa. Trykk-
fallet påvirkes av faktorer som luftkanalenes dimen-
sjon, antall bend og lengden på kanalene. Eksempel:
I et system med 160 mm luftkanaler og 7 bend kan
kanalene være maksimalt 8 m lange.

• F110 bør helst plasseres på den siden av huset som
er vendt mot det minst lydfølsomme nabolaget.

Omgivende luft
Hente innkommende luft fra ett rom og slippe ut
utgående luft i samme rom.

Tilkobling av omgivende luft

Ved tilkobling med omgivende luft utnyttes varmen som
finnes i rommet til oppvarming av varmtvannet. Den
utgående luften kan brukes til kjøling av et rom.

Ved installasjon der man henter luft i et rom og slipper
ut i et annet, oppstår det overtrykk hvis ikke rommet
ventileres korrekt. Dette kan føre til fuktskader i bygnin-
gen.

Ventilasjon
• Koble til F110 slik at all avtrekksluft unntatt utløpskanal
(kjøkkenvifte) passerer gjennom fordamperen i
varmepumpen.

• Ventilasjonsvolumstrømmen skal oppfylle gjeldende
nasjonale normer.

• For at varmepumpen skal arbeide på best mulig måte,
bør ikke ventilasjonsvolumstrømmen være lavere enn
20 l/s (73 m³/h) ved normal avtrekkstemperatur. Ved
lavere temperatur på avtrekksluft kreves høyere vo-
lumstrøm.

• Hvis avtrekksluften er under 10 °C eller uteluften un-
derstiger -10 °C, blokkeres kompressoren og eltilskud-
det kan settes inn. Når kompressoren er blokkert,
gjenvinnes det ikke energi fra avtrekksluften/uteluften.

• Tilkobling skal gjøresmed fleksible slanger som legges
slik at de lett kan byttes.

• Kanalsystemet skal minst ha tetthetsklasse B.

• For å unngå viftelyd i anlegget bør det monteres en
lyddemper nærmest mulig viftene. Ved ventilasjons-
ventiler i lydfølsomme rom skal lyddemper monteres.

Ved installasjon med omgivende luft monteres den
vedlagte lyddemperen i F110.

• Kanaler som kan bli kalde, skal isoleres diffusjonstett
(minst PE30 eller tilsvarende) i hele sin lengde.

• Avtrekkskanal som legges i kalde rom skal isoleres.

• Alle kanalskjøter skal være tette for å unngå lekkasje-
volumstrøm.

• Ved installasjon med uteluft skal luften ledes inn i
uteluftkanalen via et ytterveggsgitter på fasaden. Yt-
terveggsgitteret monteres værbeskyttet og skal være
utformet slik at vann og/eller snø ikke kan trenge inn
i fasaden eller følge med luften inn i kanalen.

• Ved plassering av utelufts- og avkasthette/-gitter ved
uteluftsinstallasjon tas det hensyn til at de to luftvo-
lumstrømmene ikke kortsluttes, for dermed å unngå
at avkastet suges inn i F110 igjen.

• Ved plassering av avtrekkslufts- og avkastkanaler ved
installasjon med omgivende luft tas det hensyn til at
de to luftvolumstrømmene ikke kortsluttes, for dermed
å unngå at avkastet suges inn i F110 igjen.
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• Varmepumpen skal utstyres med vedlagt luftfilter.

• Kanal i murt skorstein må ikke brukes til avtrekksluft.

• Hvis det installeres vedovn eller tilsvarende, må den
ha dører som sitter tett. Den må også ha mulighet til
å hente forbrenningsluft utenfra.

• Feil ventilasjonsjustering kanmedføre dårligere utbytte
fra installasjonen og dermed forårsake en dårligere
driftsøkonomi samt føre til fuktskader i huset.

INNSTILLING AV VIFTEKAPASITET
Valg av ventilasjonskapasitet foretas trinnløst i displayet.

Viftekapasitet
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VENTILASJONSTILKOBLINGER

Luft inn

Luft ut

El-tilkopling
F110 kobles til jordet uttak med den fabrikkmonterte
tilkoblingskabelen (lengde ca. 2,8 m) med støpsel.

Ved fast installasjon skal varmtvannsvarmepumpen
kobles til via allpolet bryter med minst 3 mm bryterav-
stand.

Annet elektrisk utstyr er ferdigkoblet fra fabrikk.
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Varmtvannsproduksjon
Start av varmtvannsoppvarming skjer når tem-
peraturen har sunket til innstilt starttemperatur.
Varmtvannsoppvarmingen stoppes når vanntem-

peraturen ved varmtvannsføleren er nådd.

Ved midlertidig større varmtvannsbehov finnes det en
funksjon som gjør at temperaturen midlertidig kan økes
til en høyere temperatur i opptil 12 timer eller gjennom
en engangsøkning (velges i menysystemet).

Det er også mulig å sette F110 i feriestilling, noe som
gjør at laveste mulige temperatur oppnås uten fare for
frost.

Kun tilleggsvarme
F110 kan brukes med kun tilleggsvarme (elkjele) for å
produsere varmtvann for eksempel før ventilasjonssys-
temet er klart.

Alarmindikeringer
I displayet vises informasjon avhengig av feil. Ved hver
alarm opprettes det en alarmlogg som viser de siste 10
alarmene og informasjon om varmepumpen ved alarm-
tilfellet.

F110 styres ved hjelp av et tydelig og brukervennlig
display.

I displayet vises instruksjoner, innstillinger og driftsinfor-
masjon. Du kan enkelt navigere mellom ulike menyer
og alternativer for å stille inn den komforten eller få den
informasjonen du ønsker.

Ekstrautstyr

Alle tilbehør er ikke tilgjengelige på alle markeder.

Mer informasjon om tilbehør og fullstendig liste over
tilgjengelig tilbehør finner du på nibe.no.

Delbar ventilkobling
For ekstern montering, utflytting eller deling.

Forhøyningsfot EF 45

LE
K

Dette ekstrautstyret kan brukes til å ska-
pe et større koblingsrom under F110.

Overskap TOC 40

L
E
K

Overskap som skjuler eventuelle
rør/ventilasjonskanaler.
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XL4XL3 WM1

AVSETNINGSMÅL

CBATilkopling
435295125(mm)XL3 Kaldtvann
435350125(mm)XL4 Varmtvann
68450140(mm)WM1 Spillvannskopp

RØRDIMENSJONER

Tilkopling
22(mm)XL3 Kaldtvann utv. Ø
22(mm)XL4 Varmtvann utv. Ø
32(mm)WM2 Spillvannavledning
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Tekniske data
Omgivende luftUteluftAvtrekksluftType

Effektdata iht. EN 16 147
1,32 / 3,2731,08 / 2,3621,32 / 2,891kW/-Avgitt effekt (PH) / COP

Tilleggsvarmeeffekt
1,3kWEffekt el-element

Energimerking, gjennomsnittsklima
A+AAProduktets effektivitetsklasse varmtvannsbered-

ning.4

XLDeklarert tappeprofil
Elektriske data

230 V ~ 50 HzVMerkespenning
9,1AMaks. driftsstrøm
10AMin. sikring
IP21Kapslingsgrad

Kuldemediekrets
R134AType kuldemedium
1430GWP kuldemedium
0,38kgPåfyllingsmengde
0,54tonnCO2-ekvivalent

Krav til luftstrøm
-83-l/sMinste luftstrøm ved avtrekkstemperatur under 10

°C
254225l/sMin. luftstrøm ved avtrekkstemperatur minst 10

°C
10 - 37-10 - 3710 - 37°CTemperaturområde for kompressordrift

Lyd
47,0dB(A)Lydeffektnivå iht. EN 12 102 (LW(A))5

43,0dB(A)Lydtrykknivå i oppstillingsrom i henhold til EN ISO
11 203 (LP(A))6

1 A20(12), luftflöde 50 l/s (180 m3/h)
2 A7(6), luftflöde 70 l/s (250 m3/h)
3 A20(12), luftflöde 50 l/s (180 m3/h)
4 Skala for effektivitetsklasse varmtvann: A+ til F.
5 Verdien varierer med valgt viftehastighet. Mer utførlige lyddata, inkludert lyd til kanal, finner du på nibe.no.
6 Verdien kan variere med rommets dempeevne. Disse verdiene gjelder ved en demping på 4 dB.
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RustfrittKobberØvrig 1x230 V
Varmtvannsberedere

265literVolum varmtvannsbereder
1,0 / 10,0MPa/barMaks. trykk i varmtvannsbereder

1,0 / 10,00,9 / 9,0MPa/barSikkerhetsventil utløses ved
56°CMaks. temperatur med kompressor
95°CMaks. temperatur med tilleggsvarme

Kapasitet varmtvannsberedning
365literTappevolum 40 °C iht. EN 16 147(Vmax)1

Øvrig
2.110mmNødvendig oppstillingshøyde

127144kgVekt
Bly i messingdetaljerEmne i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, artikkel 33 (Reach)

066 025066 083Art. nr.

1 A20(12), luftstrøm 50 l/s (180 m3/h). Komfortstilling normal.
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Dette produktbladet er en publikasjon fra NIBE Energy Systems. Alle produktillustrasjoner,
fakta og data er basert på aktuell informasjon ved tidspunktet for godkjennelse av publika-
sjonen. NIBE Energy Systems tar forbehold om eventuelle fakta- eller trykkfeil i dette pro-
duktbladet.
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