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Nowy typoszereg powietrznych 
pomp ciep a marki NIBE F2120 
stanowi prze om w technologii, 

osi gaj c sezonowy wspó czynnik efek-
tywno ci SCOP powy ej warto ci 5,0!. 
Ponadto, charakteryzuje si  niezwykle sze-
rokim zakresem pracy, osi gaj c 65°C na 
zasilaniu systemu grzewczego i a  63°C 
gdy temperatura na zewn trz spadnie do 
-25°C. Co wi cej, pompa ciep a jest w sta-
nie osi gn  to wszystko pracuj c niezwy-
kle cicho.

Nazywamy to PRAWDZIW
REWOLUCJ  W OGRZEWANIU domów.

Rewolucja w ogrzewaniu domów za po-
moc  pomp ciep a nast pi a ju  kilka lat 

temu, kiedy firma NIBE wprowadzi a na 
rynek inwerterowe modele z intuicyjnym 
kolorowym wy wietlaczem i mo liwo ci
sterowania przez Internet. W bie cym 
roku konstruktorzy NIBE podj li kolej-
ne wyzwanie, jakim by o zaprojektowanie 
wyj tkowej pompy ciep a powietrze/woda 
ze sterowaniem inwerterowym, zapew-
niaj cej wysok  temperatur  zasilania na-
wet wtedy, gdy na zewn trz panuje bardzo 
niska temperatura, o sprawno ci osi gal-
nej do tej pory wy cznie dla pomp grunto-
wych, a ponadto z mo liwo ci  aktywnego 
ch odzenia w okresie letnim.

W ten sposób powsta  nowy model 
NIBE F2120 o modulowanej mocy do 8, 
12, 16 i 20 kW, zaprojektowany dla u yt-
kowników, wymagaj cych od pomp cie-
p a efektywnej pracy i utrzymania kom-
fortowych warunków cieplnych, nawet 
w bardzo trudnych warunkach klimatycz-
nych. Wysoko na li cie oczekiwa  by  te
efektywny proces rozmra ania parownika 
i odprowadzenia skroplin oraz ekonomicz-
na praca. Nowoczesna technologia zasto-
sowana w urz dzeniu pozwoli a osi gn
najwy szy w rodzinie powietrznych pomp 
ciep a wspó czynnik sprawno ci o warto-
ci przekraczaj cej 5,0, co oznacza e pom-

pa ciep a jest wstanie wyprodukowa  pi
razy wi cej energii ni  sama pobiera.

Przy wysokim zapotrzebowaniu na cie-
p o, istnieje mo liwo  pod czenia a
8 jednostek w uk adzie kaskadowym uzy-
skuj c wydajno  grzewcz  przekraczaj c
100 kW. S  to istotne korzy ci nie tylko dla 
u ytkowników wi kszych obiektów, ale 
równie  dla mieszka ców krajów o ch od-
nym klimacie, takich jak Polska. 

Bardzo pomocne przy projektowaniu ty-
poszeregu F2120 by o nowoczesne labo-
ratorium NIBE, w którym wykonano sze-
reg eksperymentów, badaj cych parametry 
pracy nowej pompy, w zasymulowanych 
zmiennych warunkach klimatycznych. 
Urz dzenie by o mi dzy innymi testowane 
podczas d ugotrwa ego dzia ania powie-
trza o temperaturze -25°C, opadów, a tak-
e upa ów, aby zobaczy  co tak napraw-

d  dzieje si  z pompami ciep a w skrajnych 
warunkach pogodowych. W wyniku bada

dokonano optymalizacji automatyki i uzy-
skano doskona e efekty procesu rozmra a-
nia i odprowadzania skroplin.

Modu  sterowania pompy ciep a NIBE 
F2120 posiada du y, kolorowy i niezwykle 
intuicyjny panel sterowania. Prosty w ob-
s udze panel nawigacyjny, u atwia porusza-
nie si  po menu sterownika i zmian  para-
metrów pracy w celu dostosowania komfortu 
cieplnego do swoich potrzeb oraz umo liwia 
pod czenie dodatkowych akcesoriów posze-
rzaj cych funkcjonalno  systemu np. o wen-
tylacj , ogrzewanie basenu, integracj  z sys-
temem zarz dzania budynkiem. Automatyka 
umo liwia programowanie czasowe, stero-
wanie kilkoma obiegami grzewczymi i inteli-
gentne sterowanie dodatkowymi urz dzenia-
mi grzewczymi oraz zdalne sterowanie przez 
Internet w systemie NIBE UPLINK. W menu 
pomocy znajduje si  wyja nienie wszystkich 
terminów i poszczególnych funkcji.

W po czeniu z modu em sterowania 
SMO lub kompaktow  central  wewn trz-
n , pompa ciep a NIBE F2120 tworzy kom-
pletny ekologiczny i ekonomiczny system 
komfortu cieplnego w budynku, co czy-
ni firm  NIBE jednym z liderów w bran y
grzewczej.

Pompa ciep a NIBE F2120 jest dost p-
na w sprzeda y w NIBE-BIAWAR od wrze-
nia 2016. 

Nowa powietrzna POMPA CIEP A NIBE F2120
z efektywno ci  pompy gruntowej (SCOP> 5,0!)

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

tel. 85 662 84 84, 85 662 84 90 
www.biawar.com.pl

 Obejrzyj fi lm prezentuj cy
now  powietrzn  pomp

ciep a NIBE F2120
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