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FIGHTER 100P 

 
 
Firma NIBE dzi ękuje za zaufanie, dzi ęki któremu mo Ŝe 
dostarczy ć Państwu pomp ę ciepła i jednocze śnie chcia-
łaby Państwu pogratulowa ć wyboru pompy FIGHTER 
100P, produktu o najwy Ŝszej jako ści i długim czasie 
uŜytkowania, zaprojektowanym i wyprodukowanym w 
Szwecji z my ślą o warunkach panuj ących w północnej 
Europie. 
 
Aby jak najlepiej wykorzystywa ć pomp ę ciepła FIGHTER 
100P, naleŜy najpierw dokładnie przeczyta ć rozdział "Dla 
właściciela domu" niniejszej instrukcji monta Ŝu i obsługi. 
 
FIGHTER 100P jest tzw. pomp ą ciepła zasilan ą powie-
trzem wentylacyjnym. Oznacza to, Ŝe wykorzystuje ener-
gię wywiewnego powietrza do ogrzewania wody. 
 
FIGHTER 100P uŜywa przyjaznego dla środowiska czyn-
nika chłodniczego R290 (propan). 
 
Pompa ciepła FIGHTER 100P jest tak skonstruowana, 
aby mo Ŝna ją było instalowa ć w domach jednorodzin-
nych lub podobnych. 
 
 
 
 
 
Informacje, które podaje instalator po in-

stalacji pompy ciepła: 
 

Data instalacji 
 
Numer producenta 
 
Instalatorzy 
 
 
 
Moc wentylatora 
 
Wybrana krzywa wentylatora 
 
Ustawiony kąt przepustnic 
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Zasada działania  
 

FIGHTER 100P to pompa ciepła ze zbiornikiem ciepłej 
wody zabezpieczonym płaszczem miedzianym, która od-
zyskuje energię z powietrza wentylacyjnego. Tak odzy-
skana energia jest doprowadzana do podgrzewacza wo-
dy uŜytkowej za pomocą wmontowanej śruby kondensa-
torowej. Pompę ciepła naleŜy instalować w systemie 
wentylacyjnym o mechanicznym wywiewie. 
Moc grzałki zanurzeniowej wynosi 1,5 kW. 
Zbiornik ciśnieniowy w pompie FIGHTER 100P jest do-
stosowany do maksimum 9,0 bar. 
Kiedy powietrze wywiewne o temperaturze pokojowej 
przechodzi przez parownik, czynnik chłodniczy paruje z 
powodu niskiej temperatury wrzenia. Przy tym powietrze 
z pomieszczenia oddaje ciepło do czynnika chłodniczego. 
Następnie czynnik chłodniczy jest spręŜany w spręŜarce, 
przy czym temperatura znacznie się podwyŜsza. 
W ten sposób podgrzany czynnik chłodniczy jest kiero-
wany do kondensatora, umieszczonego w wodzie uŜyt-
kowej. Tutaj czynnik przekazuje ciepło do wody, przy 
czym temperatura czynnika obniŜa się i przechodzi on ze 
stanu gazowego w ciekły. 
Potem jest kierowany przez filtr do zaworu rozpręŜnego, 
gdzie jeszcze raz obniŜa się zarówno ciśnienie, jak i 
temperatura. Tutaj czynnik chłodniczy kończy pierwszy 
obieg i moŜe ponownie wejść do parownika. 

 
 

Schemat działania systemu  
 

 

Powietrze 
usuwane  

Powietrze 
wywiewne 

Po przejściu przez pompę 
ciepła powietrze z po-
mieszczenia wydostaje się 
na zewnątrz. 
Jego temperatura spada, 
gdyŜ pompa ciepła wyko-
rzystała energię powietrza 
z pomieszczenia. 
 

Polecamy okap cyrkula-
cyjny z filtrem. 

 

Ciepłe powietrze z pomiesz-
czenia wpływa do kanałów 
wentylacji. 
 

Z pomieszczeń z zaworami 
zewnętrznymi powietrze jest 
kierowane do pomieszczeń z 
zaworami wywiewu. 

 

Ciepłe powietrze z 
pomieszczenia jest 
kierowane do pompy 
FIGHTER 100P. 

 

FIGHTER 100P zaopatruje 
dom w wodę uŜytkową. 

 
Powietrze z zewnątrz jest zasysane 
do domu. 
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Lampka kontrolna Przeł ącznik wyboru trybów 

 
 
 
Wszystkie regulatory do sterowania urządzeniem znajdują się na pulpicie obsługi: 

 
Lampka kontrolna 
Pali się, gdy grzałka zanurzeniowa jest w uŜyciu. 
 
 
 

Przełącznik trybów 
o 4 poziomach: 0 - 1 - 2 - 3: 

0 urządzenie wyłączone. 
1 poziom normalny – pracuje wentylator i 

pompa ciepła. 
2 Pracuje wentylator, pompa ciepła i grzał-

ka zanurzeniowa. Ten poziom naleŜy 
włączyć, kiedy sama spręŜarka nie wy-
starcza do podgrzania wody uŜytkowej. 

3 poziom rezerwowy – pracuje wentylator i 
grzałka zanurzeniowa. 
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FIGHTER 100P 

Pompa ciepła i system wentylacyjny wymagają 
regularnej konserwacji, przy czym naleŜy po-
stępować zgodnie z poniŜszymi punktami. 

Liczby w nawiasach odnoszą się do rozdziału 
„Wykaz części”. 
 
 

 

Czyszczenie filtra powietrza  
 

 

Filtr powietrza w pompie ciepła naleŜy regular-
nie (cztery razy do roku) czyścić, wyjmując go i 
wytrzepując do czysta. Przy silnym zabrudze-
niu naleŜy połoŜyć filtr górną stroną do dołu i 
ostroŜnie oczyścić wodą. 
■ Ustawić trójpoziomowy przełącznik na „0“. 
■ Otworzyć górny frontowy właz, wysuwając 

go za dolną krawędź i potem podnosząc. 
■ Poluzować kasetę z filtrem, obracając 

obie czarne dźwignie o ćwierć obrotu w 
lewo. 

■ Wyjąć kasetę, zdemontować filtr i wytrze-
pać do czysta. Upewnić się, Ŝe filtr nie jest 
uszkodzony. W przeciwnym razie trzeba 
zamówić nowe filtry. 

■ Zamontować ponownie w odwrotnej ko-
lejności. 

Odstępy pomiędzy czyszczeniami zmieniają 
się i są zaleŜne od ilości kurzu w powietrzu 
wywiewnym. 

 

Czyszczenie wentylatora  
 

 

Wentylator naleŜy czyścić przynajmniej raz w 
roku, wyjmując go z pompy ciepła i czyszcząc 

ostroŜnie szczotką koło napędowe. 
■ Ustawić przełącznik trybów na „0“. 
■ Otworzyć górny frontowy właz, wysuwając 

go za dolną krawędź i potem podnosząc 
do góry. 

■ Otworzyć wewnętrzny właz przez poluzo-
wanie śrub, znajdujących się na ze-
wnętrznej krawędzi oraz w środku włazu. 

■ Po wykręceniu czterech śrub oraz usunię-
ciu wtyczki kabla (zgodnie z rysunkiem) 
zdemontować wentylator. 

■ Po zdemontowaniu wentylatora skontro-
lować równieŜ wannę pod parownikiem do 
wyłapywania skroplin. Sprawdzić, czy wąŜ 
do odpływu kondensatu nie jest zatkany. 

■ Potem ponownie zamontować w odwrot-
nej kolejności. 

 
 UWAGA! 

Nie deformowa ć koła nap ędowego, w 
przeciwnym razie wentylator straci 
wywa Ŝenie. Nie u Ŝywać wody ani 

środków czyszcz ących! 
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Czyszczenie zaworu wywiewu  
 

 
 
Domowe zawory wywiewu naleŜy regularnie 
czyścić małą szczoteczką, aby zapewnić pra-
widłową wentylację. Nie wolno przy tym zmie-
niać ustawienia zaworów. 
Uwaga! W przypadku jednoczesnego demon-
taŜu kilku zaworów nie wolno ich zamieniać 
miejscami. Skontrolować, czy otwór wentyla-
cyjny (84) za dolnym frontowym włazem nie 
jest zatkany. W razie potrzeby wyczyścić. 
 

Kontrola zaworu bezpiecze ń-
stwa  

 

 
Zawór bezpieczeństwa zbiornika (47) po po-
braniu wody od czasu do czasu spuszcza tro-
chę wody. 
Zimna woda, wpływająca do zbiornika wody, 
przy ogrzaniu rozpręŜa się, a powstałe przy 
tym ciśnienie otwiera zawór bezpieczeństwa. 
Zawór bezpieczeństwa naleŜy kontrolować 
około cztery razy w roku w następujący sposób: 
■ Otworzyć zawór. 
■ Skontrolować, czy woda płynie przez za-

wór. 
■ Ponownie zamknąć zawór. 

 

Pozostała konserwacja  
 
Skontrolować, czy w kondensatorze nie pojawił 
się wyciek. Nieszczelne miejsca moŜna zoba-
czyć w szczelinie (105) między obiema rurkami 
kondensatora. 
W przypadku wystąpienia wody lub oleju, nale-
Ŝy skontaktować się z instalatorem. 
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FIGHTER 100P 

Przy wadliwym funkcjonowaniu albo zakłóceniach w ek sploatacji nale Ŝy w pierwszej 
kolejno ści sprawdzi ć nast ępujące punkty: 

 
 

Brak wody u Ŝytkowej albo zbyt 
niska temperatura  

 
■ Przepalone bezpieczniki grupowe albo 

bezpiecznik główny. 
■ Wyłącznik trójpoziomowy (8) znajduje się 

w pozycji „0”. 
■ Zamknięty lub przykręcony zawór wlewu 

(46) w zbiorniku na ciepłą wodę. 
■ DuŜe zapotrzebowanie na wodę uŜytkową. 

NaleŜy poczekać kilka godzin i skontrolo-
wać, czy temperatura rośnie. 

■ Poluzowany presostat (49). MoŜna prze-
suwać tylko pod nadzorem elektryka. 

■ Poluzowany ogranicznik temperatury (6). 
MoŜna przesuwać tylko pod nadzorem 
elektryka. 

 

Słaba wentylacja lub brak 
wentylacji  

 
■ Filtr (63) zatkany (ewentualnie wymienić). 
■ Zamknięty, zatkany lub za mocno przy-

kręcony zawór wywiewu. 
■ Przepalone bezpieczniki grupowe albo 

bezpiecznik główny. 
■ Zatkany wentylator. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeśli zakłócenia w eksploatacji nie mo Ŝna usun ąć post ępując w wy Ŝej wymie-

niony sposób, nale Ŝy skontaktowa ć się z konserwatorem. 



Dla instalatora 

8  Informacje ogólne  
 

 
FIGHTER 100P 

 

Transport i przechowywanie  
 
Pompę ciepła naleŜy transportować i przecho-
wywać w pozycji pionowej i w suchych warun-
kach. 
 

Manipulacje  
 
Czynnik chłodniczy w pompie cie-
pła jest łatwopalne. Dlatego przy 
manipulacjach, instalacji, konser-
wacji, czyszczeniu i wreszcie przy 
utylizacji naleŜy zachować ostroŜ-
ność, aby uniknąć uszkodzenia 
systemu chłodzenia i tym samym 
wyeliminować niebezpieczeństwo 
wycieku. 

 

Lokalizacja  
 
Pompę ciepła naleŜy ustawiać w pobliŜu spły-
wu w podłodze i aby uniknąć przenoszenia 
hałasu, w odległości ok. 10 mm od ściany ze-
wnętrznej domu. Jeśli nie jest to niemoŜliwe, 
naleŜy unikać ścian działowych, graniczących 
z sypialnią i z pokojem dziennym. 
 
Uwaga! NaleŜy uwzględnić przestrzeń, wyma-
ganą do demontaŜu górnej pokrywy frontowej 
(15 mm), zob. rozdział „Wymiary i współrzędne 
podłączenia”. 
 
Rurociągi naleŜy układać bez uchwytów na 
ścianach działowych, graniczących z sypialnią 
i z pokojem dziennym. 
 

Podł ączanie  
 
Uwaga! Nie wolno zmieniać pozycji „0“ prze-
łącznika poziomowego trybów (8) przed napeł-
nieniem zbiornika ciepłej wody. 
Skontrolować równieŜ, czy presostat ciśnie-
niowy nie został poluzowany. 
 

Ustawianie termostatu  
 
Przy ustawianiu termostatu powyŜej 65 °C 
wymagany jest zawór mieszania. Zawór ten 
jest dostępny jako wyposaŜenie dodatkowe. 
 

System chłodzenia  
 
Zgodnie z zarządzeniem o środkach chłodzą-
cych, uzupełnionym załącznikiem o gazach 
łatwopalnych, dotyczącym informacji o produk-
cie i instrukcji konserwacji systemów gazowych, 
napełnianych gazami łatwopalnymi, manipula-

cji przy systemach chłodzących mogą doko-
nywać tylko wykwalifikowane osoby. 
 

Cofanie ogranicznika tempera-
tury  

 
Uwaga! Ogranicznik temperatury (6) moŜe być 
przedstawiony tylko przez fachowca. 
 

 
 

Przestawienie presostatów  
 
Uwaga! Presostaty (49) i (41) moŜna przesta-
wiać tylko pod nadzorem wykwalifikowanego 
elektryka. 
Jednak presostat niskiego ciśnienia (41) ma 
automatyczny system przestawienia. 
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Podł ączanie rur  
 
Przewody do zimnej wody i do wody uŜytkowej 
podłączyć do rur (73) lub (74). W przypadku 
stosowania rur plastikowych lub z wyŜarzanej 
miedzi, naleŜy wewnątrz zamontować osłony 
wzmacniające. 
NaleŜy zamontować przewód przelewowy od 
zaworu bezpieczeństwa do odpowiedniego 
odpływu. Wymiary przewodu przelewowego 
muszą się zgadzać z wymiarami zaworu bez-
pieczeństwa. Przewód naleŜy chronić przed 
zamarznięciem i zamontować z takim spad-
kiem, aby nie zbierała się woda. 
Woda z lejka przelewowego parownika i z 
zaworów bezpieczeństwa jest kierowana przez 
zbiornik przelewowy (99) do odpływu, co po-
zwala uniknąć poparzeń bryzgami gorącej 
wody. 
Rury naleŜy instalować zgodnie z obowiązują-
cymi normami. 
 

Napełnianie zbiornika ciepłej 
wody 

 
Uwaga! NaleŜy pamiętać, Ŝe przełącznik try-
bów (8) musi być ustawiony na „0” przed i w 
trakcie napełniania. 
Przy uruchamianiu zbiornik napełnia się w 
następujący sposób: najpierw otworzyć kran 
wody uŜytkowej. 
Potem otworzyć całkowicie zawór zamykający 
(46), który następnie pozostaje otwarty, dopóki 
urządzenie pracuje. 
Kiedy woda wypływa z otwartego kranu wody 
uŜytkowej, moŜna go zakręcić. 
 

Opró Ŝnianie zbiornika ciepłej 
wody 

 
Odciąć dopływ prądu i zakręcić dopływ zimnej 
wody. 
Zbiornik opróŜnia się przez otwarcie zaworu 
bezpieczeństwa (47). Zapewnić dopływ powie-
trza poprzez otwarcie połoŜonego w pobliŜu 
kranu wody uŜytkowej. Jeśli to nie wystarczy, 
moŜna ostroŜnie poluzować zaciskowy pier-
ścień łączący (74). 

 

Pobieranie wody  
 
Wodę uŜytkową podłącza się w pozycji (74), a 
zimną wodę w pozycji (73). W przypadku insta-
lacji jacuzzi lub podobnego urządzenia, które 
zakłada opadające pobieranie wody uŜytkowej, 
naleŜy uzupełnić instalację pompy ciepła o 
dodatkowy podgrzewacz wody. 
 

 

Pompa ciepła  
FIGHTER 100P 

 

Zbiornik ciepł ej wod y 
COMPACT 

 

Zbiornik ciepłej wody z 
„podzielonym” przełą-

czaniem zaworów 

 

Podłączenie 
zimnej wody 

Uszczelka 

 
Zawór zwrotny 
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Podł ączenie do pr ądu 
 
Cała instalacja elektryczna została okablowana 
fabrycznie. 
Instalację naleŜy wykonać wg przepisów DIN 
VDE. 
Pompa ciepła jest wyposaŜona w kabel przyłą-
czeniowy z wtyczką i musi być podłączona do 
uziemionego gniazdka. Przy pracach pod bla-
chami, umocowanymi śrubami, naleŜy wycią-
gnąć wtyczkę lub wykręcić boczny bezpiecznik. 
Prace te wolno wykonywać tylko pod nadzo-
rem fachowca. Przy instalacji na stałe naleŜy 
przed urządzeniem zamontować wyłącznik. 
Aby sprawdzić izolację instalacji elektrycznej 
danego budynku, naleŜy wyłączyć pompę. 
 

 
 
Jeśli nie jest zainstalowany zawór mieszania, 
nie wolno ustawiać termostatu grzałki zanu-
rzeniowej powyŜej 65 °C. Fabrycznie jest on 
ustawiony na 60 °C. Ogranicznik temperatury 
(6) odcina dopływ prądu, gdy tylko temperatura 
w zbiorniku osiągnie ok. 95 °C. T ę funkcję 
przywraca się, naciskając klawisz ogranicznika. 
Zob. teŜ rozdział „Ogólne wskazówki dla insta-
latora“ – ”Przestawianie ogranicznika tempera-
tury”. 

 

Podł ączenie elektryczne przy 
instalacji na stałe 

 
Przy instalacji na stałe moŜna zamontować 
kabel, doprowadzający prąd, na prawej przed-
niej krawędzi pompy ciepła za pomocą znajdu-
jących się tam klamer mocujących. 
 

 
 
 

Ustawianie pojemno ści 
wentylatora 

 
Pojemność wentylatora wybiera się przez pod-
łączenie czarnego kabla wentylatora wywiewu 
do Ŝądanej pozycji na zacisku (22). Zob. rysu-
nek „Podłączenie wentylatora” - "Diagram wen-
tylatora”. Urządzenie dostarcza się z podłą-
czeniem do pozycji nr 10. 
 
Pozycja Napięcie (V) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

100 
110 
125 
140 
155 
170 
185 
200 
215 
230 

 
 

Uwaga! 
Nie wolno zmienia ć ustawienia prze-
łącznika trybów (8) z poziomu „0“, 

zanim zbiornik nie zostanie napełnio-
ny wod ą. W przeciwnym razie mo Ŝna 

uszkodzi ć spr ęŜarkę, ogranicznik 
temperatury, termostat i grzałk ę. 

 
 

Wprowadzanie kabla przy 
instalacji na stałe 

 

czarny 
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FIGHTER 100P 

 

Objętość przepływu powietrza  
 
FIGHTER 100P musi być tak podłączony, Ŝeby 
całe powietrze z wentylacji – z wyjątkiem wy-
trącającej się pary – przepływało przez parow-
nik (62) pompy ciepła. Minimalna objętość 
przepływu powietrza musi spełniać wymagania 
obowiązujących norm. 
Aby pompa ciepła mogła pracować ekono-
micznie, objętość przepływu powietrza nie 
powinna być mniejsza niŜ 72 m3/h (20 l/s). 
Przepływ powietrza przez pomieszczenie, w 
którym pompa ma być zainstalowana, musi 
wynosić przynajmniej 36m3/h (10 l/s). 
FIGHTER 100P jest zaopatrzony w wewnętrz-
ny otwór wentylacyjny (84). Oznacza to, Ŝe w 
pobliŜu podłogi pomieszczenia bezpośrednio 
jest odbierany przepływ powietrza o objętości 
ok. 5 m3/h (1,4 l/s). 
Przełączanie pojemności wentylatora jest opi-
sane w rozdziale „Podłączenie do prądu“ – 
„Ustawianie pojemności wentylatora”. Numera-
cja krzywych wskazuje przy tym na pozycje 
listwy zaciskowej (22). 
 

Justowanie 
 
Aby osiągnąć poŜądaną wymianę powietrza 
we wszystkich pomieszczeniach domu, ko-
nieczne jest właściwe usytuowanie i ustawienie 
zaworów wywiewu. Wadliwa instalacja wenty-
lacyjna moŜe nie tylko spowodować szkody w 
domu, ale równieŜ obniŜyć ekonomiczność 
pompy ciepła. 
 

 

UłoŜenie kanałów powietrz-
nych  

 
Aby uniknąć przenoszenia szumów pracujące-
go wentylatora przez zawory wywiewu warto 
zamontować tłumiki w kanałach. 
Dotyczy to szczególnie instalacji zaworów 
wywiewu w sypialni oraz wyŜszej pojemności 
wentylatora. 
PoniewaŜ pompa ciepła działa na łatwopalnym 
chłodziwie (propan R290), system kanałów 
powietrznych musi być uziemiony. Aby moŜna 
było zrobić to zgodnie z przepisami, naleŜy 
podłączyć kable uziemienia, wchodzące w 
zakres dostawy (2 szt.) – jeden do kanału wy-
wiewu, a drugi do nawiewu. 
W tym celu naleŜy kable umocować do kołków 
uziemieniowych na górnej blasze okrywającej 
pompę ciepła. 
Kanały powietrzne naleŜy podłączyć za pomo-
cą węŜy elastycznych, które muszą być dobrze 
wyciągnięte i łatwe do wymiany. Kanał nawie-
wu musi być na całej długości izolowany od 
dyfuzji. NaleŜy pamiętać o moŜliwości kontroli 
kanałów oraz o układaniu węŜy bez zaginania, 
przy czym nie moŜe być Ŝadnych poprzecz-
nych przewęŜeń. 
Skutkiem tego mogłoby być mianowicie obni-
Ŝenie pojemności wentylatora. Aby uniknąć 
nieszczelności w sieci kanałów, naleŜy stoso-
wać kształtki z podwójnym uszczelnieniem 
brzegów. System kanałów musi mieć co naj-
mniej klasę szczelności B. 
 

 
 

Diagram wentylatora  
 
PoniŜszy diagram przedstawia istniejącą pojemność wentylatora. 

 

Uwaga! 
Do nawiewu nie wolno u Ŝywać kana-

łu w murowanym kominie.  
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Objętość przepływu powietrza 
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FIGHTER 100P 
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FIGHTER 100P 

 
1 Grzałka zanurzeniowa, 1,5 kW 
3 Termostat, spręŜarka 
6 Termostat/ogranicznik temperatury, grzałka zanurzeniowa 
8 Przełącznik wyboru trybów, poziom 0 - 1 - 2 - 3 
9 Zacisk przyłączenia dopływu prądu 
10 Kabel podłączeniowy z wtyczką 
11 Zacisk 
13 Zacisk 
20 Podłączenie wentylatora 
22 Listwa zaciskowa pojemności wentylatora 
26 Ochrona silnika, spręŜarka 
27 SpręŜarka 
28 Kondensator startowy, spręŜarka 53 µF 
29 Przekaźnik startowy, spręŜarka 
36 Wentylator 
37 Lampka kontrolna „GRZAŁKA” 
41 Presostat niskiego ciśnienia 
45 Zawór mieszania (wyposaŜenie dodatkowe) 
46 Kombinowany zawór odcinający i zwrotny 
47 Kombinowany zawór bezpieczeństwa i odpływu 
48 Zawór rozpręŜania 
49 Presostat wysokiego ciśnienia 
54 Transformator wentylatora, przełącznik pojemności wentylatora 
57 Kondensator startowy, wentylator 4 µF 
61 Kondensator 
62 Parownik 
63 Filtr powietrza 
65 Filtr wilgotności ze zbiornikiem 
 
 
 Wymiary produktu, zob. rozdział „Zasada interpretac ji wymiarów” 
 
 Podł ączenie A B C 
73 Podłączenie zimnej wody  ................. Ześrub. pierścienia zaciskowego Ø 22 mm ........ 220 ....... 298 ....... 271 
74 Wylot wody uŜytkowej  ...................... Ześrub. pierścienia zaciskowego Ø 22 mm ........ 250 ....... 298 ....... 381 
78 Klapa filtra 
83 Przewód przelewowy do zaworu bezpieczeństwa 
84 Otwór wentylacyjny 
90 Podłączenie wentylacji, wywiew  ....... Ø 125 mm .......................................................... 1930 ..... 295 ....... 206 
91 Podłączenie wentylacji, nawiew  ....... Ø 125 mm .......................................................... 1930 ..... 295 ....... 485 
92 WąŜ do skroplin 
95 Wanna do skroplin 
96 Tabliczka znamionowa 
97 Podgrzewacz w obudowie wału korbowego 
99 Lejek odpływowy, odpływ 
103 Tabliczka z numerami seryjnymi 
105 Wskaźnik kontroli wycieku, kondensator 
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FIGHTER 100P 

 
 

Poziom 0 

Poziom 1 

Poziom 2 

Poziom 3 
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FIGHTER 100P 

 

Wymiary i współrz ędne podł ączenia  
 
Wymagana przestrzeń do demontaŜu górnej 
klapy frontowej 
 

 
 
 
 
 
A, B i C: Zob. „Wykaz części“. W obrębie po-
wierzchni zaznaczonych kropkami nie moŜna 
podłączać rur wychodzących z podłogi. 
 

 
 

 
 

 
Do celów konserwacji przed pompą ciepła 
wymagana jest wolna przestrzeń 0,5 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zasada interpretacji wymiarów 
 

 

Minimalny odstęp od ściany 
10 mm 
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Wywiew 

 
Nawiew 

 

Pierścień 
zaciskowy 
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FIGHTER 100P 

Dane techniczne  
 

 
 
Wysokość 1930 mm 
Szerokość 600 mm 
Głębokość 155 kg 
Waga bez wody 225 l 
Pojemność zbiornika 155 kg 
Wymagana wysokość ustawienia 2050 mm 
Napięcie sieciowe 320 V  1-fazowy + N 
Moc grzałki zanurzeniowej 1,5 kW 
Moc znamionowa wentylatora 170 W 
Moc znamionowa spręŜarka 350 W 
Klasa ochrony Ochrona kropelkowa IP21 
Maksymalne ciśnienie w zbiorniku 0,9 MPa (9 barów) 
Ilość chłodziwa 300 g 
Chłodziwo R290 (Propan) 
Ciśnienie włączania presostatu wysokiego ciśnienia 2,45 MPa (24,5 bara) 
Ciśnienie włączania presostatu niskiego ciśnienia  0,15 MPa (1,5 bara) 
Temperatura wyłączania spręŜarki ok. 51 °C 
Temperatura wyłączania grzałki zanurzeniowej ok. 60 °C 
 
 

Wyposa Ŝenie dodatkowe  
 
Schowek 
Aby zakryć kanały wentylacyjne nad pompą ciepła, 
moŜna zamówić jako wyposaŜenie dodatkowe 
schowek szafkowy. 
Schowek szafkowy 245 mm. Nr art. 089 424 
Schowek szafkowy 345 mm. Nr art. 089 426 
Schowek szafkowy 385 – 535 mm. Nr art. 089 428 
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