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11–12/2016 BUDUJEMY DOM

Wed ug najnowszego Raportu 
wiatowej Organizacji Zdrowia 

a  33 spo ród 50 europejskich 
miast o najwi kszym zanieczyszczeniu po-
wietrza znajduje si  w Polsce. Wiemy ju ,
e zanieczyszczone powietrze powodu-

je choroby uk adu oddechowego oraz no-
wotwory, co w skrajnych przypadkach 
jest przyczyn  zgonu. Szacuje si e rocz-
nie w Polsce z tego powodu umiera ponad 
44 tys. osób. G ówn  przyczyn  tego sta-
nu jest niska emisja zanieczyszcze  do po-
wietrza wydobywaj cych si  przez kominy 
do 40 m wysoko ci, pochodz cych z ogrze-
wania domów w glem i drewnem. Maj
one posta  gazow  lub sta  (py ) i ku-
muluj  si  w najbli szym otoczeniu ród a
emisji, truj c nas samych, naszych s sia-
dów i nasze dzieci. Normy tych substancji, 
w okresie od pa dziernika do kwietnia s
przekraczane w Polsce nawet kilkudziesi -
ciokrotnie, co ma cis y zwi zek z sezonem 
grzewczym i korzystaniem z nieefektyw-
nych kot ów sta opalnych, kominków, spa-

laniem z ej jako ci paliwa, a nawet mie-
ci. W przypadku instalacji pompy ciep a
niska emisja zanieczyszcze  do powietrza 
w miejscu jej zastosowania nie wyst puje. 
Chc c wi c przesta  by  lokalnym truci-
cielem, do ogrzewania domu powinni my
wybra  pomp  ciep a. 

Oprócz tego e pompa ciep a jest najbar-
dziej ekologicznym, bezpiecznym i kom-
fortowym ród em ciep a jest te  niezwy-
kle tania w eksploatacji, poniewa  spo ród 
wszystkich urz dze  grzewczych osi -
ga najwy sz  klas  efektywno ci A++. Do 
ogrzewania nowych domów polecane s
szczególnie gruntowe pompy ciep a np. 
NIBE F1245 i F1255 z mo liwo ci  ch odze-
nia pasywnego w okresie letnim, które cha-
rakteryzuj  si  najwy sz  efektywno ci ,
a co si  z tym wi e najni szym kosztem 
eksploatacji (ok. 1600 z  dla domu o pow. 
130 m2). Urz dzenie czerpie energi  ciepl-
n  zakumulowan  w gruncie i wykorzystu-
je j  do ogrzewania budynku. Pomp  ciep a
instaluje si  wewn trz budynku, a energia 
pozyskiwana jest przez poziomy lub piono-
wy kolektor gruntowy, wype niony nieza-
marzaj cym p ynem. Pompa ciep a pracu-
je niezale nie od warunków pogodowych 
przez ca y rok. 

Do budynków istniej cych warto zasta-
nowi  si  nad zastosowaniem ta szej po-
wietrznej pompy ciep a np. NIBE SPLIT, 
która zapewni komfort cieplny, równie
z mo liwo ci  wykorzystania wbudowa-
nej funkcji ch odzenia, przyniesie nawet do 

75% oszcz dno ci kosztów energii i mo e
wspó pracowa  z istniej cym ród em cie-
p a. Pompa ciep a czerpie energi  z powie-
trza zewn trznego, dlatego urz dzenie in-
staluje si  przy lub na cianie zewn trznej 
budynku (jednostka zewn trzna), a powie-
trze zasysane jest przez wentylator wbudo-
wany w pompie ciep a. NIBE SPLIT pracuje 
do -20°C, wi c w ci gu kilku najzimniej-
szych dni w roku, jej praca wspomagana 
jest szczytowym ród em grzewczym, np. 
grza k  elektryczn  wbudowan  w jednost-
ce wewn trznej lub innym istniej cym ró-
d em ciep a. Dla bardziej wymagaj cych 
osób polecamy najnowsz  powietrzn  pom-
p  ciep a NIBE F2120, która nawet przy 
-25°C ma wysok  wydajno  i osi ga spraw-
no  porównywaln  do pomp gruntowych 
(SCOP=5,0).

Pompy ciep a NIBE mo na czy  w sys-
temy kaskadowe uzyskuj c moc a  do 
640 kW, co sprawia e znajduj  one zasto-
sowanie, równie  w wi kszych obiektach 
mieszkalnych, komercyjnych i przemys o-
wych. Potwierdzeniem wysokiej sprawno-
ci i jako ci pomp ciep a NIBE, jest znak ja-

ko ci EHPA (Europejskiej Organizacji Pomp 
Ciep a) przyznany przez niezale ne labora-
toria badawcze. 

Czym ogrzewa  dom eby nie tru  w asnych dzieci?

ród o: PIE/ Polski Alarm Smogowy

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
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