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CharakterystykaCharakterystyka 
ogólnaogólna
NIBE to jeden z najwi kszych 

producentów pomp ciep a na 

wiecie. Ten szwedzki koncern 

oferuje zarówno gruntowe, jak 

i powietrzne pompy ciep a, 

wykorzystuj ce energi  zaku-

mulowan  w rodowisku, s u-

ce do ogrzewania nowych, 

a tak e modernizowanych bu-

dynków. Wyposa enie pompy 

ciep a w podgrzewacz ciep ej 

wody u ytkowej, modu  wen-

tylacyjny, modu  pasywnego 

ch odzenia pozwala na roz-

szerzenie mo liwo ci pracy 

systemu. Innowacyjna tech-

nologia zapewnia wysok  sprawno , d ug ywotno  oraz 

przyjazn  obs ug . Pompy ciep a NIBE maj  2-letni  gwaran-

cj  z mo liwo ci  przed u enia do 5 lat.

Opis technicznyOpis techniczny
Pompa ciep a FIGHTER 1240 jest kompletnie wyposa onym 

urz dzeniem o mocy 6, 8, 10 lub 12 kW, przeznaczonym do 

ogrzewania domów jednorodzinnych i przygotowania ciep ej 

wody u ytkowej. FIGHTER 1240 jako ród o ciep a wykorzy-

stuje grunt, ska  lub wod  gruntow  z wydajno ci  grzew-

cz , osi gaj c  warto  nawet 5,0 (dla temperatur B0/W35). 

FIGHTER 1240 ma wbudowany modu  elektryczny 9 kW, któ-

ry mo e by  w czony przy zapotrzebowaniu mocy grzewczej 

wy szym, ni  moc samej pompy ciep a. Urz dzenie to mo e

wspó pracowa  z ka dym rodzajem niskotemperaturowej in-

stalacji grzewczej, np. grzejnikami, konwektorami, ogrzewa-

niem pod ogowym lub ciennym. Sterownik z wy wietlaczem 

i menu w j zyku polskim zapewnia prost  obs ug  urz dzenia, 

oferuj c przy tym zaawansowane funkcje sterowania dwoma 

obiegami grzewczymi, ogrzewaniem basenu, ch odzeniem. 

FIGHTER 1240 mo e zapewni  u ytkownikom:

niezwykle tanie ogrzewanie, zw aszcza przy wspó -

pracy z niskoparametrowym ogrzewaniem pod o-

gowym 

wysok  temperatur  na zasilaniu systemu grzew-

czego, która mo e by  wymagana przy systemie 

z grzejnikami

produkcj  ciep ej wody u ytkowej, wbudowany zbior-

nik c.w.u. o pojemno ci 160 l

wentylacj  mechaniczn  z odzyskiem energii przy 

wspó pracy z modu em FLM zamiast wentylacji gra-

witacyjnej lub systemu z rekuperatorem

bardzo tani w instalacji i eksploatacji system ch odze-

nia dzi ki zastosowaniu modu ów PKM lub HPAC

sta  kontrol  nad pomp  ciep a, nawet podczas nie-

obecno ci domowników, dzi ki zastosowaniu modu-

u RCU 10
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Pompy ciep a NIBE BIAWAR

Koszty inwestycyjne:

Cena produktu: Pompa ciep a FIGHTER 1240-8kW- koszt 

urz dzenia: 25 500 z  netto

Cena wykonania kolektora gruntowego poziomego: za-

lecana d ugo  500 m, ca kowity koszt wykonania metra 

bie cego kolektora poziomego wynosi oko o 20 z /mb,

co daje czny koszt wykonania poziomego kolektora 

gruntowego oko o 12 000 z  netto

Koszty eksploatacji 

(obliczenia wykonane w programie VP DIM 2.2.2, NIBE):

Roczne zu ycie energii elektrycznej potrzebnej na ogrza-

nie domu i przygotowanie ciep ej wody u ytkowej wynosi 

4913 kWh/a co przy cenie energii elektrycznej na poziomie 

0,40 z /kWh daje roczny koszt 1965 z  brutto (z czego 2025 

kWh/a, czyli 810 z  brutto to roczny koszt przygotowania 

ciep ej wody u ytkowej).

Kosztorys inwestycji z pomp  ciep a

dla domu o pow. u ytkowej 150 m2


