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Artyku  promocyjny

Powietrze jest darmowe. 
Dlaczego tego nie 
wykorzysta ?
Nibe oferuje obecnie najwi kszy na rynku wy-

bór powietrznych pomp ciep a dostosowanych 

do pokrycia ró nego rodzaju potrzeb grzew-

czych, niezale nie czy jest to ma y domek, 

blok mieszkalny czy du y budynek z basenem. 

Urz dzenia te jako ród o ciep a wykorzystuj

powietrze zewn trzne, w zwi zku z czym wy-

konywanie dolnego ród a w postaci sond pio-

nowych lub kolektora gruntowego jest zb d-

ne, a produkcja ciep a jest mo liwa nawet, gdy 

temperatura na zewn trz spada do -25°C. 

Oferta powietrznych pomp ciep a NIBE w 

2013 r. przesz a rewolucj . W segmencie pomp 

ciep a typu monoblok, NIBE oferuje aktualnie 

pompy powietrze/woda 

NIBE F2030 o mocy 7 

i 9 kW o niewiarygodnie 

wysokim wspó czynni-

ku sprawno ci, porówny-

walnym z pompami grun-

towymi. COP pompy cie-

p a NIBE F2030-7kW wy-

nosi a 4,81 dla A7/W35 

wg EN14511. Do oferty 

pomp powietrznych do -

czy y równie  pompy cie-

p a typu monoblok z mo-

dulowan  moc  grzew-

cz  i wbudowan  funkcj

ch odzenia NIBE F2040 

o mocy do 8, do 12 i do 

16 kW, które z kolei ciesz

inwestorów nisk  cen

(NIBE F2040-8kW kosztu-

je tylko 18 000 z  netto!). 

Pompy ciep a NIBE F2040 

w po czeniu ze sterownikiem SMO 20 i zbior-

nikiem multiwalentnym BUZ s wietnym roz-

wi zaniem do budynków modernizowanych, 

przyczyniaj c si  do redukcji kosztów ogrze-

wania do 60%. W tym przypadku NIBE oferuje 

gotowe rozwi zania do pod czenia pompy cie-

p a z kot em sta opalnym, kominkiem z p asz-

czem wodnym, kolektorami s onecznymi, ko-

t em olejowym (Rys.1) 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  znala-

z y swoich fanów w ród zarz dców spó dzielni 

mieszkaniowych. 

Powietrzne pompy ciep a NIBE zapewniaj

a  65°C na zasilaniu systemu grzewczego, co 

czyni je idealnym rozwi zaniem do termomo-

dernizacji budynków, w których u ytkowni-

cy chc  zachowa  istniej cy system grzejniko-

wy. Pompy ciep a NIBE instalowane s  na ze-

wn trz budynku i dzi ki nowej wysokowydaj-

nej spr arce spiralnej, pracuj cej w oparciu 

o technologi  EVI, zapewniaj  temperatur  63°C 

nawet przy temperaturze -25°C!!!  Wy sza efek-

tywno  w stosunku do poprzednich mode-

li i niski poziom ha asu (37/45 dB w odleg o ci 

2 m odpowiednio przy wysokiej/niskiej pr d-

ko ci wentylatora) stawia pompy ciep a NIBE 

MONOBLOK na najwy szej pó ce, po ród naj-

lepszych pomp ciep a dost pnych na wiecie. 

Nowo ci w ofercie 
gruntowych pomp ciep a NIBE
Pompa ciep a NIBE F1155 (bez zbiornika c.w.u.) 

oraz NIBE F1255 (z wbudowanym zbiornikiem 

c.w.u.) to ca kowicie nowy produkt w segmen-

cie gruntowych pomp ciep a NIBE. Jest to in-

teligentne urz dzenie, wyposa one w inwer-

terowo sterowan  spr ark  i elektroniczne 

pompy obiegowe z p ynn  regulacj  pr dko ci. 

Urz dzenie dopasowuje si  automatycznie do 

zmiennego zapotrzebowania na ciep o w ci gu 

roku, bez skoków poboru energii, co powodu-

je jeszcze ni sze rachunki za ogrzewanie i cie-

p  wod . Nowa budowa i zastosowana tech-

nologia sprawi a e pompa ciep a NIBE F1155 

i F1255 osi ga bardzo wysoki rednioroczny 

wspó czynnik sprawno ci SCOP, który zgodnie 

z now  norm  EN 14825, przy 0/35 dla klimatu 

zimnego i mocy obliczeniowej 12 kW, wynosi 

a  5,5!!! Oznacza to, e rachunki za ogrzewa-

nie przeci tnego domu mog  wynosi  nawet 

poni ej 150 z  miesi cznie.

Wolno  – zawsze 
i wsz dzie, czyli zdalne 
sterowanie 

Pompa ciep a jest jedynym na wiecie rozwi -

zaniem, w którym za pomoc  jednego kompak-

towego urz dzenia uzyskuje si  ogrzewanie, 

ch odzenie, ciep  wod  i wentylacj  z odzy-

skiem ciep a, którego prac  mo na sterowa  za 

pomoc  systemu zarz dzania budynkiem BMS, 

Internetu czy sieci GSM. Do zdalnego sterowa-

nia systemem z pomp  ciep a NIBE, mo na za-

stosowa  modu  komunikacyjny NIBE SMS40, 

który umo liwia sterowanie komfortem grzew-

czym przez telefon komórkowy. Jeszcze lepsz

kontrol  osi gniemy w domu wyposa onym 

w inteligentny system zarz dzania budynkiem, 

z którym pompa ciep a NIBE wspó pracuje za 

pomoc  modu u NIBE MODBUS 40. Nowo ci

w zakresie systemów zdalnego sterowania, jest 

nowy portal internetowy NIBE Uplink, przez 

który mo na w przyjemny sposób monitorowa

i zarz dza  pomp  ciep a NIBE przez Internet, 

z dowolnego miejsca na Ziemi. 

dr in . Ma gorzata Smuczy ska

NIBE – najwi ksza oferta pomp ciep a

NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.

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

tel. 85 662 84 90, infolinia 0801 003 066

faks 85 662 84 09

www.biawar.com.pl

pompyciepla@biawar.com.pl
Rys. 2. Pompa ciep a NIBE MONOBLOK F 

2030/2300

Rys. 1. Schemat pod czenia pompy ciep a NIBE F2040 w instalacji 

z kot em olejowym


