
BUDUJEMY DOM 1–2/2012 185

System wewn trznego komfortu na bazie pompy ciep a NIBE 

F1245 PC jest jedynym na wiecie rozwi zaniem, w którym 

za pomoc  jednego kompaktowego urz dzenia uzyskuje si  ogrze-

wanie, ch odzenie, ciep  wod  i wentylacj  z odzyskiem ciep a.

Sercem systemu wewn trznego komfortu jest pompa ciep a

NIBE F1245 PC z modu em wentylacyjnym NIBE FLM.

NIBE F1245 PC to pompa ciep a typu solan-

ka/woda lub woda/woda, o mocy grzewczej 

5, 6, 8, 10 kW, a wi c idealnie nadaj ca si  do 

wykorzystania w budynkach o powierzchni 

80–220 m2. Jako jedyne na polskim rynku, s  to 

pompy ciep a z mo liwo ci  regulacji wydajno-

ci wbudowanych pomp obiegowych w zakresie 

0–100% (klasa energooszcz dno ci A), progra-

mowaniem pracy pompy ciep a w trzech okre-

sach na dob  osobno dla ka dego dnia tygodnia, 

z wbudowanym zasobnikiem c.w.u., modu em 

pasywnego ch odzenia oraz zaworem trójdro-

gowym do sterowania produkcj  ciep ej wody 

u ytkowej, wyposa one fabrycznie w grza k

elektryczn , czujniki i cz ci niezb dne insta-

latorowi do wykonania instalacji z pomp  ciep a. 

W kwestii parametrów osi ganych przez system 

wewn trznego komfortu NIBE, wystarczy poda

kilka z nich, aby rozpozna  wysok  kultur  pra-

cy urz dzenia i jako  jego wykonania. Dla przy-

k adu wspó czynnik sprawno ci pompy NIBE 

F1245 PC 10 kW osi ga warto  COP = 5,03 

(zgodnie z EN 255), a poziom d wi ku pod-

czas pracy urz dzenia wynosi tylko 43 dB(A). 

Pompa mo e zapewni  wysok  temperatur  za-

silania systemu grzewczego 650C dzi ki pra-

cy spr arki (700C przy u yciu grza ki elek-

trycznej), w zwi zku z czym mo na j

pod czy  niemal do wszystkich rodzajów sys-

temów grzewczych. Optymalne dostosowa-

nie wydajno ci pomp obiegowych do zapotrze-

bowania na ciep o, programowanie czasowe, 

energooszcz dno  poszczególnych kompo-

nentów, wysoka izolacyjno  cieplna prze-

k ada si  na osi gni cie wy szego redniego 

wspó czynnika wydajno ci w ci gu roku, na-

wet o 15% w stosunku do pomp ciep a wypo-

sa onych w konwencjonalne pompy obiego-

we. Jednak najwy sza sprawno  to jeszcze nie 

wszystko. Jednym z kilku czynników przy-

czyniaj cych si  do osi gni cia pozycji lide-

ra w sprzeda y pomp ciep a na polskim rynku 

by o zaprojektowanie nowoczesnego, koloro-

wego wy wietlacza, z czytelnym menu stero-

wania w j zyku polskim z mo liwo ci  jego ak-

tualizacji i przekazywania danych przez port 

USB. Ponadto pompy ciep a NIBE daj  ogrom-

ne mo liwo ci poszerzania funkcji systemu, 

a tak e jego konfiguracji z dodatkowymi urz -

dzeniami grzewczymi jak np. kot y, kolektory 

s oneczne. Ch odzenie pasywne w pompie cie-

p a NIBE F1245 PC realizowane jest niemal za 

darmo, poniewa  urz dzenie bez udzia u spr -

arki dostarcza ch ód zakumulowany w grun-

cie do budynku poprzez p aszczyznowy system 

grzewczy. Rozwi zanie to jest nawet pi cio-

krotnie bardziej energooszcz dne ni  zastoso-

wanie klimatyzatorów. Wspó czynnik efektyw-

no ci ch odzenia EER dla pomp ciep a mie ci 

si  w zakresie 15–30, podczas gdy dla klima-

tyzatorów typu split wynosi maksymalnie ok. 

3,5. Przy wykorzystaniu modu u wentylacyjne-

go NIBE FLM, pompa ciep a jest w stanie wen-

tylowa  budynek zapewniaj c odzysk ciep a, co 

w efekcie zapewnia komfort cieplny bez dodat-

kowych kosztów eksploatacji sys-

temu. Przy zastosowaniu odpo-

wiednich akcesoriów system ma 

mo liwo  sterowania a  czte-

rema obiegami grzewczymi, 

ogrzewaniem wody basenowej, 

systemem solarnym itp., a wszystkie te funkcje 

mog  by  sterowane za pomoc  jednego sterow-

nika, tego w który wyposa ona jest pompa cie-

p a NIBE. Ponadto do zdalnego sterowania sys-

temem z pomp  ciep a NIBE, mo na zastosowa

modu  NIBE SMS 40, który umo liwia bie c

zmian  parametrów pracy urz dzenia przez te-

lefon komórkowy, za pomoc  komend SMS lub 

poprzez darmow  aplikacj  NIBE Mobile App 

dost pn  dla telefonów komórkowych z syste-

mem Android. Dzi ki temu sterowanie pomp

ciep a NIBE mo liwe jest w dowolnym czasie 

i z dowolnego miejsca na Ziemi. System mo e

by  sterowany za pomoc  inteligentnego stero-

wania budynkiem, co umo liwia z kolei modu

komunikacyjny NIBE MODBUS. 
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Aplikacja NIBE Mobile App umo li-

wia wygodne sterowanie pom-

p  ciep a przez telefon ko-

mórkowy

Modu  komunikacyjny NIBE MODBUS 40 umo -

liwia wygodne sterowanie pomp , systemem 

wewn trznego komfortu NIBE przez systemy in-

teligentnego zarz dzania budynkiem, np. przez 

Internet, panel dotykowy, czy te  tablet

Zastosowanie systemu wewn trznego kom-

fortu na bazie pompy ciep a NIBE F1245 PC:

 ogrzewanie budynków nowych i moderni-

zowanych,

 produkcja ciep ej wody u ytkowej,

 ch odzenie pasywne budynku,

 wentylacja z odzyskiem ciep a,

 ogrzewanie basenu,

 wspó praca z dodatkowym ród em ciep a

np. systemem solarnym.
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