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Artyku  promocyjny

Poszukuj c energooszcz dnych i najta -
szych w u ytkowaniu systemów grzewczych, 
nasz wybór powinien pa  na pomp  ciep a. 
Dlaczego? Poniewa  pompa ciep a jest naj-
ta sza w eksploatacji w porównaniu do kon-
wencjonalnych róde  ciep a, a ponadto jest 
komfortowym urz dzeniem grzewczym, wy-
posa onym w funkcjonalny system sterowa-
nia, umo liwiaj cy optymaln  prac , w zale -
no ci od warunków pogodowych i preferencji 
u ytkownika (np. sterowanie ogrzewaniem 
zgodnie z okresami obowi zywania ta szej 
energii). W trakcie u ytkowania jest urz -
dzeniem nie wymagaj cym obs ugi, a system 
z pomp  ciep a jest najmniej awaryjnym sys-
temem grzewczym. ywotno  pompy ciep a
szacowana jest na oko o 20–25 lat, a koszt in-
westycji jest ju  porównywalny z innymi roz-
wi zaniami grzewczymi.

Powietrzne pompy ciep a
Powietrze jest darmowe wi c warto wykorzy-
sta  zakumulowane w nim ciep o. Idealne do 
tego celu s  powietrzne pompy ciep a, które 
jako ród o ciep a wykorzystuj  powietrze 
zewn trzne, w zwi zku z czym wykonywa-
nie dolnego ród a w postaci sond pionowych 
lub kolektora gruntowego jest zb dne. Koszt 
inwestycji w powietrzn  pomp  ciep a, sta-
nowi g ównie koszt urz dzenia, którego cena 
jest ju  porównywalna z konwencjonalnymi 
kot ami grzewczymi. Aktualnie najbardziej 
popularnym rozwi zaniem s  pompy ciep a
z modulowan  moc  grzewcz  i wbudowa-

n  funkcj  ch odzenia NIBE SPLIT lub NIBE 
F2040 o mocy do 8, do 12 i do 16 kW, które 
ciesz  inwestorów nisk  cen  (NIBE F2040-
8kW kosztuje tylko 18 000 z  netto!).

Co wi cej, powietrzne pompy ciep a w ostat-
nich latach przechodz  rewolucj  technolo-
giczn  i aktualnie mog  pracowa  tak efek-
tywnie, jak pompy typu solanka/woda. Dzi ki 
nowej wysokowydajnej spr arce spiralnej, 
pracuj cej w oparciu o technologi  EVI, po-
wietrzne pompy ciep a NIBE MONOBLOK za-
pewniaj  temperatur  63°C nawet przy tem-
peraturze -25°C!!!  W powietrznych pompach 
ciep a, NIBE uzyska o sprawno  si gaj c
poziomu pomp gruntowych (COP powietrz-
nej pompy ciep a NIBE F2030-7kW wynosi 
a  4,81 dla A7/W35 wg EN14511), a niski po-
ziom ha asu (37 dB w odleg o ci 2 m) stawia 
pompy ciep a NIBE na najwy szej pó ce, po-
ród najlepszych pomp ciep a dost pnych na 
wiecie. Inwerterowe, powietrzne pompy cie-

p a NIBE, p ynnie dostosowuj  moc grzew-
cz  do aktualnego zapotrzebowania na cie-
p o i utrzymuj  100% nominalnej wydajno ci 
grzewczej nawet przy -15°C, w zwi zku z czym 
tylko w kilku najzimniejszych dniach w roku, 
ich prac  wspomaga wbudowany w jednostce 
wewn trznej modu  elektryczny. Efektem tego 
jest niski koszt ogrzewania domu. Na przyk ad, 
dla domu o pow. 160 m2 zamieszkanego przez 
3-osobow  rodzin , redniomiesi czny koszt 
ogrzewania i produkcji ciep ej wody u ytko-
wej przez pomp  ciep a NIBE F2040-12kW, 
wyniesie jedynie 250 z /m-c.

Same zalety
Dodatkowym atutem pomp ciep a typu po-
wietrze/woda NIBE SPLIT i NIBE F2040, jest 
wbudowana funkcja ch odzenia aktywnego 
budynku (rewersyjna praca pompy ciep a), co 
jest coraz cz ciej po dane w okresie letnim 
i sprawdza si  zarówno w systemach z klima-
konwektorami jak i w systemach ogrzewania 
p aszczyznowego (pod ogowe, cienne, sufi-
towe). Za sterowanie powietrzn  pomp  cie-
p a, któr  montuje si  na zewn trz budynku, 
odpowiedzialny jest zaawansowany technicz-
nie i jednocze nie bardzo przyjazny i intuicyj-
ny w obs udze, sterownik NIBE SMO, którego 
interfejs, jest znany, ceniony i lubiany przez 
u ytkowników pomp ciep a. Umo liwia on 
równie  zdalne sterowanie systemem z pom-
p  ciep a, przez witryn  www.nibeuplink.com 
lub aplikacj  NIBE UPLINK. 

Powietrzne pompy ciep a NIBE F2040, NIBE 
F2300 mo na czy  w systemy kaskadowe 
uzyskuj c moc a  do 160 kW, co sprawia, e
znajduj  one zastosowanie, równie  w wi k-
szych obiektach mieszkalnych, komercyjnych 
i przemys owych. 

Potwierdzeniem wysokiej sprawno ci i ja-
ko ci powietrznych pomp ciep a NIBE, jest 
znak jako ci EHPA (Europejskiej Organizacji 
Pomp Ciep a) przyznany przez niezale ne la-
boratoria badawcze. 

Powietrzne pompy ciep a – rewolucja technologiczna i cenowa

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 
e-mail: pompyciepla@biawar.com.pl 

www.biawar.com.pl

biawar promocyjny bd6.indd 180biawar promocyjny bd6.indd   180 2015-05-30 15:30:022015-05-30   15:30:02


