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NIBE™  F2120
Επανάσταση την αποδοτικότητα

Αντλία θερµότητας αέρα / νερού µε τιµή SCOP µεγαλύτερη από 5,0!

 

Πρωτοποριακό εύρος λειτουργίας

Θερµοκρασία εισαγωγής µέχρι 65 °C και  63 °C 
σε πολύ χαµηλές θερµοκρασίες περιβάλλοντος έως -25 °C 

 

Εξαιρετικά φιλική προς τον εγκαταστάτη

Το αυτορυθµιζόµενο σύστηµα ελέγχου σηµαίνει πραγµατική 
εγκατάσταση plug-and-play 

Τριφασική σύνδεση για όλα τα διαθέσιµα µεγέθη

∆εν χρειάζεται να αναβαθµίσετε τις ασφάλειες ή να ανανεώσετε 
το ηλεκτρολογικό σας δίκτυο

Λιγότερος θόρυβος όπου έχει σηµασία

Ο αθόρυβος ανεµιστήρας µε τον έξυπνο ρυθµιστή διατηρεί το θόρυβο 
στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο - ακόµη και υπό πλήρες φορτίο.

•  Συµπιεστής ελεγχόµενος από inverter  µε τεχνολογία EVI, προσα-
ρµόζει την ισχύ για να καλύψει την τρέχουσα ζήτηση θερµότητας.

• Παρέχει ψύξη µε θερµοκρασία ροής έως + 7 ° C.

•  H NIBE F2120 µπορεί να συνδυαστεί µε οποιοδήποτε από 
τις εσωτερικές µονάδες VVM ή τις µονάδες ελέγχου NIBE SMO.

 A+++
Ενεργειακή σήµανση 
NIBE F2120

Οι νέες αντλίες θερµότητας αέρα / νερού σειράς F2120 αντιπροσω-
πεύουν µια πραγµατική επανάσταση στην οικιακή θέρµανση µε τιµή 
SCOP πάνω από 5,0. Ή µε άλλα λόγια, οι αντλίες παρέχουν πάνω από 
πέντε φορές περισσότερη θερµότητα, σε ετήσια βάση, σε σύγκριση 
µε έναν ηλεκτρικό θερµαντήρα χρησιµοποιώντας την ίδια ενέργεια.

Και επιπλέον, έχουν ένα κορυφαίο εύρος λειτουργίας µε θερ-
µοκρασία προσαγωγής  µέχρι 65 ° C και αποδίδουν την εκπλη-
κτική θερµοκρασία των 63 °C σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος έως 
και -25 ° C. Όλα αυτά διατηρώντας ταυτόχρονα τον θόρυβο σε  
επίπεδα εξαιρετικά χαµηλά. Αυτό είναι που εµείς ονοµάζουµε µια 
πραγµατική επανάσταση στην οικιακή θέρµανση.

Γνωρίζουµε καλά ότι αυτά ακούγονται πολύ καλά για να είναι αλη-
θινά. Μιλήστε λοιπόν µε τον αντιπρόσωπο της NIBE για µια πιο εµπε-
ριστατωµένη εξήγηση ή ρίξτε µια µατιά στο  www.thermogea.gr

* *Συνδυασµός F2120 και ελεγκτή SMO ή VVM για χαµηλές θερµοκρασίες νερού (350 C). 
F2120 χωρίς ελεγκτή: Α++



Περισσότερα στο www.thermogea.gr
∆ιατηρείται το δικαίωµα αλλαγών

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
NIBE™  F2120 

-

-

VVM 310 VVM 320 VVM 325 VVM 500 SMO 20 SMO 40

F2120-8 X X X X X X

F2120-12 X X X X X X

F2120-16 X X X X X X

F2120-20 X — — X X X

F2120–8 F2120–12 F2120–16 F2120-20

SCOP
EN14825

Μεσαία κλιµατική ζώνη 35/55°C 4,8/3,75 4,83/3,78 5,1/3,9 5,1/3,9

Απόδοση P
designh

 35 / 55 °C kW/kW 5,9/6,3 8/8,3 11/11,5 11/11,5

Εύρος απόδοσης θέρµανσης Α7W35 kW/kW 2,9/6,3 3,5–9,2 5,1–13 5,1–16

Εύρος απόδοσης θέρµανσης A-7W45 kW/kW 2,7/5,5 3,5–8,5 5,1–12 5,1–14,5

Απόδοση θέρµανσης / COP, EN14511, µερικό φορτίο Α7W35 3,57/4,57 3,54/5,12 5,17/5,11 5,17/5,11

Απόδοση θέρµανσης / COP, EN14511, µερικό φορτίο Α7W45 3,66/3,74 3,64/4,00 5,49/4,14 5,49/4,14

Απόδοση θέρµανσης / COP, EN14511, µερικό φορτίο Α2W35 4,03/4,43 5,21/4,27 7,80/4,36 9,95/4,22

Απόδοση ψύξης / EER, EN14511, µεγ. Α35W18 5,1/3,73 5,44/3,15 8,19/2,90 9,26/2,54

Ηχητική στάθµη ισχύος (L
WA

), σύµφωνα µε ΕΝ12102 στους 7/45, µερικό φορτίο dB(A) 53

Ηλεκτρικές συνδέσεις 230V~50Hz / 400V 3N~50Hz 400V 3N~50Hz

Μέγιστη ένταση ρεύµατος
A

rms

14 16

7

– –

Προστασία από νερό/σκόνη IP 24

Συµπιεστής Inverter EVI scroll 

Ποσότητα ψυκτικού µέσου (R410A) kg 2,4 2,6 3,0 3,0

Συνδέσεις σωληνώσεων Ø G1 1/4" αρσενικό σπείρωµα (Ø35 mm)

Μέγιστη πίεση κυκλώµατος θέρµανσης MPa 0,45 (4,5bar)

Μεγ./Ελάχ. θερµοκρασία νερού θέρµανσης °C 65 / 25

Ελάχ./Μεγ. Θερµοκρασία περιβάλλοντος °C –25 / 43

Ύψος mm 1070 1165 1165 1165

Πλάτος mm 1130 1280 1280 1280

Βάθος mm 610 612 612 612

Βάρος (εκτός συσκευασίας) kg 150 160

Κωδικός προϊόντος 
064134

064135

064136

064137 064139 064141

NIBE F2120 - µέρος του συστήµατος κλιµατισµού σας
H NIBE F2120 έχει σχεδιαστεί για να συνδυαστεί µε 
οποιεσδήποτε από τις εσωτερικές µονάδες VVM ή τις 
µονάδες ελέγχου NIBE SMO. 

Μια εσωτερική µονάδα / ελεγκτής µαζί µε µία NIBE 
F2120 αποτελούν ένα ολοκληρωµένο σύστηµα 
θέρµανσης / ψύξης και παραγωγής ζεστού νερού 
χρήσεως. Οι ευέλικτες εσωτερικές µονάδες µας  
παρέχουν αποτελεσµατική θέρµανση / ψύξη και ζεστό 
νερό µε υψηλές επιδόσεις. Οι εσωτερικές µονάδες VVM 
είναι all-in-one µονάδες συµπεριλαµβανοµένου ενός 
έξυπνου και φιλικού προς το χρήστη συστήµατος 
ελέγχου, θερµαντήρα νερού, ηλεκτρικής  υποβοήθησης, 
αυτορυθµιζόµενης ανακυκλοφορίας, κυκλοφορητή, κλπ.

Οι µονάδες ελέγχου, NIBE SMO, παρέχουν µία ευέλικτη 
λύση που µπορεί εύκολα να προσαρµοστεί σε κάθε 
εγκατάσταση. Για λύσεις µε το σύστηµα NIBE SMO, 
παρελκόµενα όπως οι θερµαντήρες νερού, επιπλέον 
πηγές θερµότητας και άλλα παρελκόµενα επιλέγονται 
κατά περίπτωση. Έως 8 NIBE F2120 µπορούν να 
συνδεθούν σε ένα NIBE SMO40.

Οι εσωτερικές µονάδες NIBE και οι µονάδες ελέγχου 
προσφέρουν µια µεγάλη ποικιλία λύσεων συστήµατος 
και µία ευρεία γκάµα παρελκοµένων.

1X230V

A
rms

 3x400V 9,5 116

1X230V

3x400V

-/-

kW/-

kW/-

kW/-

kW/-


