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NOWE ZESTAWY POWIETRZNYCH POMP 
CIEP A NIBE W CENIE KOT A
Powietrze jest darmowe wi c warto wykorzysta  zakumulowa-
ne w nim ciep o. Idealne do tego celu s  powietrzne pompy cie-
p a, które jako ród o ciep a wykorzystuj  powietrze zewn trzne, 
w zwi zku z czym wykonywanie dolnego ród a w postaci sond 
pionowych lub kolektora gruntowego jest zb dne. Koszt inwesty-
cji w powietrzn  pomp  ciep a, stanowi g ównie koszt urz dzenia, 
którego cena jest ju  porównywalna z konwencjonalnymi kot ami 
grzewczymi. Aktualnie najbardziej popularnym rozwi zaniem s
inwerterowe pompy ciep a z wbudowan  funkcj  ch odzenia NIBE 
SPLIT lub NIBE F2040 o modulowanej mocy grzewczej do 8, do 12 
i do 16 kW, które ciesz  inwestorów nisk  cen . Nowe zestawy po-
wietrznych pomp ciep a wprowadzonych do oferty firmy NIBE-
BIAWAR w styczniu 2016 r. mo na kupi  ju  od 15 000 z  netto!

Nawet przy ujemnych temperaturach, powietrze zawiera ciep o,
które mo na odebra  dzi ki pompie ciep a typu powietrze/woda, 
a nast pnie wykorzysta  je do ogrzania domu oraz do produkcji 
ciep ej wody u ytkowej. Ta sama pompa ciep a mo e by  wykorzy-
stana jako jednostka klimatyzacyjna, ch odz c dom w okresie let-
nim. Powietrzne pompy ciep a NIBE s  w stanie produkowa  cie-
p o nawet wtedy, gdy temperatura na zewn trz budynku spada do 
-25°C. S  to urz dzenia w pe ni automatyczne z mo liwo ci  za-
programowania komfortu cieplnego dostosowanego do indywidu-
alnych upodoba  mieszka ców, a tak e maksymalnego wykorzy-
stania ta szej energii elektrycznej w taryfie nocnej i weekendowej. 
W po czeniu z najnowsz  central  wewn trzn  HK 200 i sterow-
nikiem SMO 40 oprócz ogrzewania maj  mo liwo  produkcji 
c.w.u., pod czenia rekuperatora, licznika energii, kilku obiegów 
grzewczych, kot a gazowego i sterowania przez Internet.

JAKI JEST KOSZT OGRZEWANIA DOMU 
POMP  CIEP A?
Oprócz tego e pompa ciep a jest najbardziej ekologicznym, bez-
piecznym i komfortowym ród em ciep a jest te  niezwykle ta-
nia w eksploatacji, poniewa  spo ród wszystkich urz dze  grzew-
czych osi ga najwy sz  klas  efektywno ci A++. Efektem tego jest 
niskie zu ycie energii elektrycznej potrzebnej g ównie do nap -
du spr arki pompy ciep a, a koszt ogrzewania przeci tnego domu 
w Polsce (powierzchnia 130 m2) wynosi oko o 200 z /m-c.

W budynkach istniej cych, powietrzne pompy ciep a pozwalaj
na redukcj  kosztów energii cieplnej nawet do 75%, w zale no ci 
od lokalizacji, wielko ci domu, rodzaju ogrzewania oraz od ewen-
tualnego korzystania z funkcji ch odzenia. 

POWIETRZNE POMPY CIEP A-REWOLUCJA 
TECHNOLOGICZNA 
Nowy typoszereg NIBE F2120 stanowi prze om w technologii 

pomp ciep a typu powietrze/woda, osi gaj c sezonowy wspó -
czynnik efektywno ci SCOP powy ej warto ci 5,0! Oznacza to, e
pompa ciep a jest wstanie wyprodukowa  pi  razy wi cej ener-
gii ni  sama pobiera. Ta wyj tkowa pompa ciep a powietrze/woda 
o sprawno ci osi galnej do tej pory wy cznie dla pomp grunto-
wych, dost pna jest w czterech typach 8, 12, 16, 20 kW i posiada 
mo liwo  aktywnego ch odzenia w okresie letnim. Tak wysoka 
wydajno  pracy powietrznych pomp ciep a, czyni NIBE jednym 
z liderów w bran y grzewczej.

Nazywamy to PRAWDZIW  REWOLUCJ  W OGRZEWANIU 
domów. 

Czyste i tanie ogrzewanie domów energi  zawart  w powietrzu

NIBE-BIAWAR
al. Jana Paw a II 57, 15-703 Bia ystok 

tel. 85 662 84 84, 85 662 84 90 
e-mail: pompyciepla@biawar.com.pl, www.nibe.pl

Zanieczyszczenia pochodz ce z ogrzewania 
domów w glem i drewnem powoduj
w Polsce ponad 44 tys. zgonów rocznie. Chc c
wi c przesta  by  lokalnym trucicielem, do 
ogrzewania domu powinni my wybra  pomp
ciep a, przy pracy której nie wyst puje proces 
spalania i emisji zanieczyszcze  do powietrza.
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