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Pompy ciep a NIBETM nale  do najcz ciej 

wybieranych urz dze  spo ród innych ma-

rek dost pnych w Polsce. Dlaczego? Przede 

wszystkim dlatego, e w koncernie NIBETM

nie mówi si  ju  o 75% redukcji zu ycia 

energii, ale o 80% oszcz dno ciach, które 

mo na osi gn , instaluj c pomp  ciep a

NIBETM najnowszej generacji. Znaczenie ma 

równie  nowoczesny design, funkcjonalno

i… pozytywna opinia s siadów, wynikaj ca

z profesjonalnego doradztwa, wykonawstwa 

i serwisu, a tak e – a mo e przede wszyst-

kim, z niskiej awaryjno ci.

„designed for earth” – nowa 
generacja gruntowych pomp 
ciep a NIBETM

Now  generacj  pomp ciep a NIBETM repre-

zentuj  gruntowe pompy ciep a, przeznaczo-

ne do ogrzewania domów jednorodzinnych 

z serii NIBETM F1145 i F1245. S  to obecnie 

jedyne na rynku pompy ciep a z mo liwo-

ci  regulacji wydajno ci pomp obiegowych 

w zakresie 0–100% (klasa energooszcz dno-

ci A) i programowaniem czasowym w trzech 

okresach na dob . To wszystko przek ada si

na jeszcze wy szy sezonowy wspó czynnik 

sprawno ci.

Jednak najwy sza sprawno  to jeszcze nie 

wszystko. Zaprojektowanie pomp ciep a no-

wej generacji NIBETM mia o wznie  koncepcj

pompy ciep a „przyjaznej dla u ytkownika” na 

zupe nie nowy, wy szy poziom. Jednym z kil-

ku czynników umo liwiaj cych osi gni cie 

tego celu by o zaprojektowanie nowoczesnego, 

kolorowego wy wietlacza, z czytelnym menu 

sterowania w j zyku polskim, które mo e by

aktualizowane przez port USB. Nowy, du y wy-

wietlacz pokazuje pe ne informacje o statusie 

pompy, czasie pracy, wszystkich temperaturach 

odczytywanych w urz dzeniu. Na komfort u yt-

kowania pomp ciep a NIBETM wp ywa te  ich 

cicha praca. Nat enie d wi ku podczas pracy 

pomp ciep a NIBETM F1145 i NIBETM F1245 wy-

nosi 43 dB(A),  co sprawia,  e ludzkie ucho nie 

jest w stanie okre li , czy pompa pracuje.

Pompy ciep a NIBETM daj  ogromne mo li-

wo ci poszerzania funkcji systemu, a tak e

jego konfiguracji z dodatkowymi urz dzenia-

mi grzewczymi, jak np. kot y, kolektory s o-

neczne lub ogrzewacz wody. Oprócz ogrze-

wania domu i wody, pompa mo e pe ni

funkcj  ch odzenia budynku w okresie let-

nim oraz wentylacji z odzyskiem ciep a. Ma 

te  mo liwo  sterowania dwoma obiegami 

grzewczymi, ogrzewaniem wody basenowej, 

systemem solarnym itp. Do zdalnego sterowa-

nia systemem z pomp  ciep a NIBETM mo na 

zastosowa  modu  SMS 40, który umo liwia 

bie c  zmian  parametrów pracy urz dze-

nia przez telefon komórkowy. 

NIBETM SPLIT
Jednak NIBETM to nie tylko pompy grunto-

we. Strza em w dziesi tk  okaza a si  pompa 

ciep a NIBETM SPLIT o modulowanej mocy 

grzewczej. Jest to urz dzenie typu powietrze/

woda sk adaj ce si  z jednostki zewn trznej 

i wewn trznej, które utrzymuje komfort ciepl-

ny w budynku przez ca y rok. Zim  grzeje, 

latem ch odzi powietrze w pomieszczeniach, 

a ciep  wod  zapewnia ka dego dnia.

NIBETM SPLIT oparta jest na technolo-

gii inwerterowej, zapewniaj cej wy sz  ni

w przypadku tradycyjnych pomp efektyw-

no  pracy, dzi ki dostosowywaniu mocy 

spr arki (w zakresie 3–12 kW) do aktualne-

go zapotrzebowania budynku na ciep o. Brak 

konieczno ci wykonywania kolektora grun-

towego, cicha praca, szeroki zakres tempera-

tury pracy (od -20°C do +43°C), zintegrowany 

wymiennik ciep ej wody, prostota instalacji 

(dwie jednostki po czone s  ze sob  syste-

mem rur wype nionych czynnikiem ch od-

niczym) i atwo  obs ugi to dodatkowe za-

lety pompy ciep a NIBETM SPLIT.
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Co nowego w NIBETM?
SKORZYSTAJ Z PROMOCJI NIBETM

W 2010 roku pompa ciep a nowej generacji NIBETM F1245 z wbudowanym zbiornikiem c.w.u. 

o poj. 180 litrów jest ta sza o 2010 z  netto! Oferujemy równie  2 kolektory p askie SIRIUS w ce-

nie 1 z  netto przy zakupie pompy ciep a NIBETM F1245 w cenie katalogowej.

Oszcz dzi  mo na tak e, decyduj c si  na zakup pompy ciep a na powietrze zewn trzne NIBETM 

SPLIT. Przygotowali my cztery kompletne zestawy przeznaczone do ogrzewania, ch odzenia i przy-

gotowania c.w.u. Ka dy w cenie 29 990  z . To nawet o 3390 z  taniej!

Szczegó y promocji na stronie www.biawar.com.pl
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