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Artyku  promocyjny

Jak wynika z analiz BRG – firmy prowa-

dz cej ranking sprzeda y pomp ciep a, co 

dziewi ta pompa ciep a kupiona w 2012 r. 

w Polsce by a marki NIBE. W ostatnim cza-

sie coraz wi kszym zainteresowaniem ciesz

si  pompy ciep a NIBE typu powietrze-wo-

da, które w ci gu 2011 i 2012 roku prze-

sz y ca kowity „lifting” w Departamencie 

Innowacyjno ci NIBE. Urz dzenia te jako 

ród o ciep a wykorzystuj  powietrze ze-

wn trzne, w zwi zku z czym wykonywa-

nie dolnego ród a w postaci sond piono-

wych lub kolektora gruntowego jest zb dne, 

a produkcja ciep a jest mo liwa nawet, gdy 

temperatura na zewn trz spada do -25°C. 

Powietrzne pompy ciep a s  wi c znakomi-

t  alternatyw  i nierzadko jedynym rozs d-

nym rozwi zaniem w sytuacji, gdy dzia -

ka jest ma a i nie ma mo liwo ci wykonania 

wymiennika gruntowego, albo przy moderni-

zacji kot owni opalanych olejem b d  propa-

nem-butanem. 

Pompy ciep a NIBE silne jak Vikingowie

Do bogatej oferty gruntowych pomp ciep a

NIBE, w 2013 roku do czy y nowe pom-

py powietrze/woda typu monoblok: NIBE 

F2030 o mocy 7 i 9 kW  oraz pompa z mo-

dulowan  moc  grzewcz  i wbudowan

funkcj  ch odzenia F2040 o mocy do 8, do 

12 i do 16 kW polecane przede wszystkim 

do mniejszych budynków jednorodzin-

nych, a tak e nowe monobloki o wi kszej 

mocy grzewczej NIBE F2300-14,20 kW osi -

gaj cych w kaskadzie do 180 kW, poleca-

ne do obiektów o du ym zapotrzebowaniu 

na ciep o. Urz dzenia zapewniaj  a  65°C 

na zasilaniu systemu grzewczego, co czyni 

je idealnym rozwi zaniem do termomoder-

nizacji budynków, w których u ytkowni-

cy chc  zachowa  istniej cy system grzej-

nikowy. Pompy ciep a NIBE instalowane s

na zewn trz budynku i dzi ki nowej wyso-

kowydajnej spr arce spiralnej, pracuj cej 

w oparciu o technologi  EVI, zapewniaj

temperatur  63°C nawet przy temperatu-

rze -25°C!!! Wy sza efektywno  w stosun-

ku do poprzednich modeli (przyk adowo 

COP pompy ciep a NIBE F2030-7kW wy-

nosi a  4,81 dla A7/W35 wg EN14511) i ni-

ski poziom ha asu (37/45 dB w odleg o-

ci 2 m odpowiednio przy wysokiej/niskiej 

pr dko ci wentylatora) stawia pompy cie-

p a NIBE MONOBLOK na najwy szej pó -

ce, po ród najlepszych pomp ciep a do-

st pnych na wiecie. Systemy NIBE s

skonstruowane w taki sposób, aby zapew-

ni  prost  instalacj  i przyjemn  obs ug

urz dzenia. Przyk adem s  elastyczne z -

cza antywibracyjne, w które wyposa o-

ne s  jednostki zewn trzne NIBE oraz bo-

gata gama akcesoriów podnosz ca komfort 

u ytkowania pompy ciep a. Warto ci  do-

dan  pomp ciep a NIBE jest równie  wbu-

dowana taca ociekowa czy automatyczna 

regulacja wydajno ci pracy wentylato-

ra. Potwierdzeniem wysokiej sprawno ci 

i jako ci tego typoszeregu, jest przyzna-

ny przez niezale ne laboratoria badaw-

cze, znak jako ci EHPA (Europejskiej 

Organizacji Pomp Ciep a).  

Doskona ym rozwi zaniem do nowych 

budynków s  pompy ciep a typu split. Jest 

to urz dzenie typu powietrze/woda sk a-

daj ce si  z jednostki zewn trznej i we-

wn trznej, które utrzymuje komfort cieplny 

w budynku przez ca y rok, zapewniaj c jed-

nocze nie ogrzewanie, ch odzenie i ciep

wod  u ytkow  nawet przy temperaturze 

-20°C. NIBE SPLIT oparta jest na technolo-

gii inwerterowej, dzi ki czemu posiada mo-

dulowan  moc grzewcz  w zakresie 3–8 kW, 

3-12 kW i 4-16 kW (zgodnie z EN14511 dla 

A7/W45) w zale no ci od typu jednostki ze-

wn trznej AMS 10. 

Cicha praca, szeroki zakres temperatury 

pracy (od -20°C do +43°C), szeroki wybór 

jednostek wewn trznych ze zintegrowa-

nym sterownikiem oraz modu em elek-

trycznym, dobieranych w zale no ci od 

zapotrzebowania na c.w.u. i atwo  obs u-

gi to dodatkowe zalety pompy ciep a NIBE 

SPLIT, dzi ki którym nasze ulubione okre-

lenia „all inclusive” i „plug and play” ide-

alnie do niej pasuj . NIBE SPLIT spo ród 

innych pomp ciep a wyró nia elastycz-

no  lokalizacji, prostota instalacji (pom-

pa nape niona jest fabrycznie czynnikiem 

ch odniczym), a tak e „kompletno ” urz -

dzenia, które mo e stanowi  samodzielne 

ród o energii cieplnej potrzebnej do ogrze-

wania budynku i produkcji ciep ej wody 

u ytkowej. 
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Sterownik NIBE SMO 40 przeznaczony do pomp 

ciep a NIBE MONOBLOK

Pompa ciep a NIBE MONOBLOK F 2030/2300

Pompa ciep a NIBE SPLIT 

(jednostka zewn trzna AMS 

8 kW i 12 kW oraz jednostka 

wewn trzna ACVM 270)


