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Prezentacja firmowa

Jednym ze sposobów zapewnienia komfortu 

cieplnego w okresie letnim jest wyposa enie 

pompy ciep a w system z klimakonwektora-

mi i modu  klimatyzacyjny NIBE HPAC. Zim ,

gdy wyst puje zapotrzebowanie na ogrzewa-

nie budynku, ciep o zostaje dostarczone przez 

klimakonwektory. Natomiast w sezonie letnim, 

zimny czynnik kolektora gruntowego przep y-

wa przez modu  HPAC i pomp  ciep a do kli-

makonwektorów, ch odz c pasywnie pomiesz-

czenia bez udzia u spr arki. Przy wi kszym 

zapotrzebowaniu na ch ód uruchamia si  pom-

pa ciep a, która aktywnie ch odzi budynek 

do zadanej temperatury, a odbieraj c energi

ciepln  i przekazuj c j  do kolektora gruntowe-

go, jednocze nie przyspiesza jego regeneracj .

Jeszcze bardziej ekonomicznym rozwi za-

niem, idealnym do ma ych i rednich domów 

jednorodzinnych z powierzchniow  instalacj

grzewcz , jest modu  pasywnego ch odzenia 

NIBE PKM. Jak sama nazwa wskazuje, zapew-

nia on ch odzenie pomieszcze  w okresie let-

nim bez udzia u spr arki, przy wykorzystaniu 

procesu wymiany ciep a. Ch odzenie jest reali-

zowane poprzez odbiór ch odu z dolnego ró-

d a i przekazywanie bezpo rednio do instalacji 

pod ogowej lub ciennej, przy wy cznej pracy 

pomp obiegowych.

Alternatyw  dla tych rozwi za  systemo-

wych mo e by  zastosowanie pompy ciep a

NIBE FIGHTER 1127 z rewersyjnym modu-

em ch odniczym. Jest to gruntowa pompa cie-

p a z wbudowanym zaworem czterodrogowym, 

umo liwiaj cym prze czanie mi dzy funkcj

ogrzewania i ch odzenia.

Z kolei doskona ym rozwi zaniem wentyla-

cji mechanicznej z odzyskiem ciep a jest modu

NIBE FLM, który z powodzeniem zast pi po-

pularne rekuperatory, podnosz c jednocze nie 

sprawno  pracy pomp ciep a. Ciep e powie-

trze, usuwane z wilgotnych pomieszcze , prze-

p ywa przez wbudowany w FLM wymiennik 

ciep a, w którym kr y czynnik kolektora grun-

towego. W ten sposób temperatura czynnika 

dolnego ród a na wej ciu do pompy wzrasta, 

co powoduje wy sz  wydajno  urz dzenia.

Innym sposobem na zapewnienie odpowied-

niej wentylacji s  pompy ciep a wykorzystuj -

ce powietrze wentylacyjne. Przyk adem mo e

by  NIBE FIGHTER 100P, który stanowi kom-

pletne urz dzenie zast puj ce konwencjonal-

ny zbiornik ciep ej wody i system wentyla-

cyjny z odzyskiem ciep a. Zasada dzia ania 

pompy FIGHTER 100P jest niezwykle prosta. 

Wentylator doprowadza ciep e powietrze z po-

mieszcze  przez kana y wywiewne do wy-

miennika w pompie ciep a. Odzyskiwane cie-

p o jest przekazywane do zbiornika c.w.u. 

o poj. 225 l, zabezpieczonego antykorozyjnie 

p aszczem miedzianym. W przypadku du ego 

zapotrzebowania na c.w.u. mo na dodatkowo 

w czy  zainstalowan  grza k  zanurzeniow

o mocy 1,5 kW. Model 100P zapewnia

wentylacj  powierzchni mieszkalnej rz du 

60–200 m2 w budynku o redniej wysoko ci 

2,5 m. Nawiew wie ego powietrza jest realizo-

wany przez nawiewniki umieszczone w cia-

nach zewn trznych (np. Fresh 90), bez ryzyka 

zanieczyszczenia i zmiany jego jonizacji w ka-

na ach nawiewnych. Ponadto model ten odzy-

skuje energi  z powietrza wentylacyjnego przez 

ca y rok, podczas gdy rekuperatory trac  sw

sprawno  wraz ze spadkiem ró nicy tempe-

ratur mi dzy powietrzem nawiewnym a wy-

wiewnym.

Rozwi zania systemowe NIBE pozwala-

j  równie  na zaprojektowanie systemu grzew-

czego w oparciu o indywidualne potrzeby 

u ytkownika, zarówno w nowych, jak i mo-

dernizowanych budynkach, daj c mo liwo

sprz enia istniej cego systemu grzewczego 

lub dodatkowych urz dze  grzewczych z pom-

p  ciep a.
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Aby sprosta  oczekiwaniom inwestorów, firmy instalacyjne poszukuj

coraz nowszych, kompleksowych rozwi za  w zakresie ogrzewania, kli-

matyzacji i wentylacji. Systemowe rozwi zania NIBE realizuj  wszystkie 

wymienione funkcje; zapewniaj  ogrzewanie domu (wspó pracuj c z in-

stalacj  grzewcz  powierzchniow  i grzejnikow ), przygotowanie ciep ej 

wody u ytkowej, kontrolowan  wentylacj , ch odzenie pasywne i aktyw-

ne pomieszcze  w okresie letnim, ogrzewanie wody basenowej, jacuzzi, 

sterowanie prac  systemu przez sie  GSM lub Internet.

Systemowe rozwi zania Nibe
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