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Czyste ibtanie ogrzewanie domów energiÈ zawartÈ wbpowietrzu
Zanieczyszczenia pochodzÈce zbogrzewania
domów wÚglem ibdrewnem powodujÈ
wbPolsce ponad 44 tys. zgonów rocznie. ChcÈc
wiÚc przestaÊ byÊ lokalnym trucicielem, do
ogrzewania domu powinniĂmy wybraÊ pompÚ
ciepïa, przy pracy której nie wystÚpuje proces
spalania i emisji zanieczyszczeñ do powietrza.
NOWE ZESTAWY POWIETRZNYCH POMP
CIEPA NIBE WbCENIE KOTA
Powietrze jest darmowe wiÚc warto wykorzystaÊ zakumulowane wbnim ciepïo. Idealne do tego celu sÈ powietrzne pompy ciepïa, które jako ěródïo ciepïa wykorzystujÈ powietrze zewnÚtrzne,
wbzwiÈzku zbczym wykonywanie dolnego ěródïa wbpostaci sond
pionowych lub kolektora gruntowego jest zbÚdne. Koszt inwestycji wbpowietrznÈ pompÚ ciepïa, stanowi gïównie koszt urzÈdzenia,
którego cena jest juĝ porównywalna zbkonwencjonalnymi kotïami
grzewczymi. Aktualnie najbardziej popularnym rozwiÈzaniem sÈ
inwerterowe pompy ciepïa zbwbudowanÈ funkcjÈ chïodzenia NIBE
SPLIT lub NIBE F2040 obmodulowanej mocy grzewczej do 8, do 12
ibdo 16 kW, które cieszÈ inwestorów niskÈ cenÈ. Nowe zestawy powietrznych pomp ciepïa wprowadzonych do oferty firmy NIBEBIAWAR wbstyczniu 2016 r. moĝna kupiÊ juĝ od 15 000 zï netto!
Nawet przy ujemnych temperaturach, powietrze zawiera ciepïo,
które moĝna odebraÊ dziÚki pompie ciepïa typu powietrze/woda,
abnastÚpnie wykorzystaÊ je do ogrzania domu oraz do produkcji
ciepïej wody uĝytkowej. Ta sama pompa ciepïa moĝe byÊ wykorzystana jako jednostka klimatyzacyjna, chïodzÈc dom wbokresie letnim. Powietrzne pompy ciepïa NIBE sÈ wbstanie produkowaÊ ciepïo nawet wtedy, gdy temperatura na zewnÈtrz budynku spada do
-25°C. SÈ to urzÈdzenia wbpeïni automatyczne zbmoĝliwoĂciÈ zaprogramowania komfortu cieplnego dostosowanego do indywidualnych upodobañ mieszkañców, abtakĝe maksymalnego wykorzystania tañszej energii elektrycznej wbtaryfie nocnej ibweekendowej.
WbpoïÈczeniu zbnajnowszÈ centralÈ wewnÚtrznÈ HK 200 ibsterownikiem SMO 40 oprócz ogrzewania majÈ moĝliwoĂÊ produkcji
c.w.u., podïÈczenia rekuperatora, licznika energii, kilku obiegów
grzewczych, kotïa gazowego ibsterowania przez Internet.
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POWIETRZNE POMPY CIEPA-REWOLUCJA
TECHNOLOGICZNA
Nowy typoszereg NIBE F2120 stanowi przeïom wbtechnologii
pomp ciepïa typu powietrze/woda, osiÈgajÈc sezonowy wspóïczynnik efektywnoĂci SCOP powyĝej wartoĂci 5,0! Oznacza to, ĝe
pompa ciepïa jest wstanie wyprodukowaÊ piÚÊ razy wiÚcej energii niĝ sama pobiera. Ta wyjÈtkowa pompa ciepïa powietrze/woda
obsprawnoĂci osiÈgalnej do tej pory wyïÈcznie dla pomp gruntowych, dostÚpna jest wbczterech typach 8, 12, 16, 20 kW ibposiada
moĝliwoĂÊ aktywnego chïodzenia wbokresie letnim. Tak wysoka
wydajnoĂÊ pracy powietrznych pomp ciepïa, czyni NIBE jednym
zbliderów wbbranĝy grzewczej.
Nazywamy to PRAWDZIWk REWOLUCJk WbOGRZEWANIU
domów. }

JAKI JEST KOSZT OGRZEWANIA DOMU
POMPk CIEPA?
Oprócz tego ĝe pompa ciepïa jest najbardziej ekologicznym, bezpiecznym ibkomfortowym ěródïem ciepïa jest teĝ niezwykle tania wbeksploatacji, poniewaĝ spoĂród wszystkich urzÈdzeñ grzewczych osiÈga najwyĝszÈ klasÚ efektywnoĂci A++. Efektem tego jest
niskie zuĝycie energii elektrycznej potrzebnej gïównie do napÚdu sprÚĝarki pompy ciepïa, abkoszt ogrzewania przeciÚtnego domu
wbPolsce (powierzchnia 130 m2) wynosi okoïo 200 zï/m-c.
Wbbudynkach istniejÈcych, powietrzne pompy ciepïa pozwalajÈ
na redukcjÚ kosztów energii cieplnej nawet do 75%, wbzaleĝnoĂci
od lokalizacji, wielkoĂci domu, rodzaju ogrzewania oraz od ewentualnego korzystania zbfunkcji chïodzenia.
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