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Artyku  promocyjny

Dwa lata temu wprowadzi am si

do nowego domu, w którym za-

instalowa am pomp  ciep a. Po 

nied ugim czasie zapuka a do 

mnie s siadka z ciastem „powi-

talnym” i okaza o si , e ma dom 

o powierzchni 330 m2 ogrzewany 

kot em olejowym poprzez grzej-

niki, a roczne rachunki za olej 

wynosz  16 000 z . Pomy la am 

wtedy, e to idealny dom do mon -

ta u powietrznej pompy ciep a. 

Dosy  d ugo zaj o mi przeko-

nywanie s siadów do monta u

pompy ciep a, poniewa  s  dosy

zamo ni i rachunki za olej nie 

doskwiera y im zbytnio. Jednak 

po g bokiej analizie moich ra-

chunków, oraz udowodnieniu e

zarówno ogrzewanie jak i ch o-

dzenie pomp  ciep a jest mo li-

we, uda o si . Zdecydowali si

na monta  powietrznej pompy 

ciep a NIBE SPLIT o modulowa-

nej mocy 16 kW z wbudowan  funkcj  ch o-

dzenia, która sk ada si  z jednostki zewn trz-

nej AMS 10-16, jednostki wewn trznej HBS 

z wbudowanym sterownikiem oraz zbiorni-

ka HEV 300 o pojemno ci c.w.u. 300 l. Monta

powietrznej pompy ciep a zosta  zlecony auto-

ryzowanemu instalatorowi pomp ciep a NIBE 

i trwa  tylko 2 dni poniewa  pompa ciep a

wspó pracuje z istniej c  instalacj  grzejniko-

w . Pi kny ogród pozosta  nietkni ty, a wn -

trze gara u raczej zyska o na estetyce (rys. 1). 

Roczne rachunki za ogrzewanie budynku spa-

d y do 6500 z  (koszt energii elektrycznej i ole-

ju zu ywanego w kilku lub kilkunastu naj-

zimniejszych dniach w roku). wiadomo ,

e inwestycja zwróci si  po 3–4 latach oraz 

kultura pracy urz dzenia, a tak e mo liwo

ch odzenia domu w okresie letnim, sprawi y

e obecnie s  „promotorami” technologii po-

wietrznych pomp ciep a i marki NIBE.

Skorzystaj z promocji pomp 
ciep a NIBE „Zgarnij 3000 z
z powietrza”
Nibe oferuje obecnie najwi kszy na rynku wy-

bór powietrznych pomp ciep a dostosowa-

nych do pokrycia ró nego rodzaju potrzeb 

grzewczych, niezale nie czy jest to ma y do-

mek, blok mieszkalny czy du y budynek z ba-

senem. Urz dzenia te jako ród o ciep a wy-

korzystuj  powietrze zewn trzne, w zwi zku 

z czym wykonywanie dolnego ród a w po-

staci sond pionowych lub kolektora gruntowe-

go jest zb dne, a produkcja ciep a jest mo li-

wa nawet, gdy temperatura na zewn trz spa-

da do -25°C. Oferta powietrznych pomp ciep a

NIBE w 2013 r. przesz a rewolucj . W segmen-

cie pomp ciep a typu monoblok, NIBE oferuje 

aktualnie pompy powietrze/woda NIBE F2030 

o mocy 7 i 9 kW o niewiarygodnie 

wysokim wspó czynniku spraw-

no ci, porównywalnym z pompa-

mi gruntowymi (COP pompy cie-

p a NIBE F2030-7 kW wynosi a

4,81 dla A7/W35 wg EN14511). Do 

oferty pomp powietrznych dedy-

kowanych dla budownictwa jed-

norodzinnego, do czy y równie

pompy ciep a typu monoblok, 

z modulowan  moc  grzewcz

i wbudowan  funkcj  ch odze-

nia, NIBE F2040 o mocy do 8, do 

12 i do 16 kW, które z kolei ciesz

inwestorów nisk  cen  (NIBE 

F2040-8 kW b d ca aktualnie 

w promocji „Zgarnij 3000 z

z powietrza” kosztuje tylko 

15 000 z  netto!). Pompy ciep a

NIBE F2040 w po czeniu ze ste-

rownikiem SMO 20 i zbiorni-

kiem multiwalentnym BUZ s

wietnym rozwi zaniem rów-

nie  do budynków modernizo-

wanych. Powietrzna pompa ciep a umo -

liwia w tym przypadku obni enie kosztów 

ogrzewania do 60% przy jednocze nie ni-

skim koszcie instalacji. Do tego typu obiek-

tów NIBE oferuje gotowe rozwi zania do 

pod czenia pompy ciep a z kot em sta opal-

nym, kominkiem z p aszczem wodnym, ko-

lektorami s onecznymi, kot em olejowym 

(rys. 2) czy gazowym.

NIBE wprowadzi o równie  nowe monobloki 

o wi kszej mocy grzewczej NIBE F2300-14, 

20 kW oraz NIBE AP-AW30 o mocy 35 kW, 

osi gaj cych w kaskadzie do 180 kW (przy A7/

W35 wg EN14511), polecane do obiektów o du-

ym zapotrzebowaniu na ciep o, które ju  zna-

laz y swoich fanów w ród zarz dców spó -

dzielni mieszkaniowych.

Obni  koszty ogrzewania z powietrzn  pomp  ciep a NIBE
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Rysunek 1. Instalacja powietrznej pompy ciep a

NIBE SPLIT 16 kW wykonana przez 4 ENERGY 

TOMIKA z Pabianic. Na zewn trz jednostka AMS 

10-16 a wewn trz jednostka wewn trzna HBS 10-16, 

zbiornik c.w.u. HEV 300 i zbiornik buforowy BU 200

ledz c fora internetowe bardzo cz sto spotykam si  z pytaniem: 

czy warto zainwestowa  w pomp  ciep a w istniej cym budynku? 

Moim zdaniem warto. A Twoim?

Rysunek 2. Schemat pod czenia pompy ciep a NIBE F2040, zbiornika 

multiwalentnego BIAWAR BUZ i sterownika NIBE SMO w instalacji z kot em 

olejowym


