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GDZIE SIÊ STOSUJE?
NIBE oferuje kompletne systemy na bazie pompy ciep³a:

ogrzewanie, ch³odzenie, przygotowanie ciep³ej wody oraz

wentylacja mechaniczna z odzyskiem energii; szeroki asorty-

ment produkowanych urz¹dzeñ umo¿liwia optymalny dobór

do wielkoœci i przeznaczenia budynków.

JAKIE MAJ¥ ZALETY?
n wysoki wspó³czynnik wydajnoœci grzewczej (COP nawet 5,0

przy B0/W35) zapewniaj¹cy bardzo niskie koszty ogrzewania

n temperatura na zasilaniu systemu grzewczego nawet 65 °C

n wieloletnia niezawodna praca bez utraty sprawnoœci

n ³atwy monta¿, prosta obs³uga, cicha praca, praktyczny design

n zaawansowana automatyka z menu w jêz. polskim

n mo¿liwoœæ zdalnego sterowania przez sieæ GSM lub

Internet

n mo¿liwoœæ pod³¹czenia modu³u ch³odniczego PKM, kli-

matyzacyjnego HPAC, wentylacyjnego FLM, ogrzewania

wody basenowej POOL 11

CHARAKTERYSTYKA

Wyposa¿enie: wbudowana automatyka pomp ciep³a steruje ogrze-

waniem dwoma obiegami grzewczymi w uk³adach mieszanych, pro-

dukcj¹ ciep³ej wody u¿ytkowej, ch³odzeniem, ogrzewaniem wody

basenowej, dodatkowym urz¹dzeniem grzewczym; gruntowe pompy

ciep³a s¹ wyposa¿one we wbudowane pompy obiegowe dolnego

i górnego Ÿród³a ciep³a oraz modu³ elektryczny

INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: Szwecja

Dystrybucja: przez wyspecjalizowane firmy instalacyjne

Gwarancja: 2 lata z mo¿liwoœci¹ przed³u¿enia do 5 lat

Pozosta³a oferta: systemy wentylacji z odzyskiem energii na

bazie pomp ciep³a, podgrzewacze c.w.u., systemy solarne
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infolinia 0801 003 066

www.biawar.com.pl, e-mail: sekretariat@biawar.com.pl

OGRZEWANIE –– PPOMPY CCIEP£A, KKOLEKTORY

Pompy ciep³a
P R E Z E N T A C J A

FIGHTER 1140 FIGHTER 1240 FIGHTER 1330 FIGHTER 2020

Moc: 6-17 kW
System: glikol/woda, woda/woda
Budowa: 1-sprê¿arkowa, z wbudowanym modu³em
elektrycznym (ETS 12) 3x3 kW, zaprogramowane,
4 opcje pod³¹czenia: z kot³em elektrycznym, gazowym,
olejowym i na paliwo sta³e

Moc: 5-12 kW
System: glikol/woda, woda/woda
Budowa: 1-sprê¿arkowa z wbudowanym
zbiornikiem c.w.u. o poj. 160 litrów oraz modu³em
elektrycznym 3x3 kW

Moc: 22-40 kW
System: glikol/woda, woda/woda
Budowa: 2-sprê¿arkowa z mo¿liwoœci¹ ³¹czenia
w kaskady do 9 jednostek

Moc: 8-14 kW
System: powietrze/woda
Budowa: 1-sprê¿arkowa do ustawienia
zewnêtrznego – dedykowana do modernizowanych
kot³owni olejowych, mo¿liwoœæ pracy pompy ciep³a
przy temperaturze zewnêtrznej -20°C
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