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Artyku  promocyjny

Zu ycie energii potrzebnej do przygotowania 

ciep ej wody u ytkowej w typowym budynku 

mieszkalnym w Polsce stanowi dzi  oko o 14% 

energii zu ywanej w tym budynku. Warto zazna-

czy , e udzia  kosztów zu ycia energii potrzeb-

nej do przygotowania CWU wynosi ju  prawie 

23% rocznych wydatków na energi  w budyn-

ku. Zrozumia e wi c, e szukamy dzi  alterna-

tywnych i ekonomicznych róde  energii, które 

mog  w wyra ny sposób poprawi  ten bilans. Do 

takich urz dze  nale  systemy solarne i pom-

py ciep a, produkowane w firmie NIBE-BIAWAR 

pod mark  BIAWAR. 

Systemy solarne BIAWAR
na miar  potrzeb
NIBE-BIAWAR oferuje szerok  ofert  kolekto-

rów s onecznych skomponowanych w zesta-

wy do monta u na dachu p askim, sko nym, 

lub jako konstrukcje wolno stoj ce, dostosowa-

ne pod wzgl dem ilo ci p yt kolektora, wielko-

ci zbiornika i potrzebnych akcesoriów, do in-

dywidualnego zapotrzebowania na ciep  wod

u ytkow . Dzi ki takiemu systemowemu podej-

ciu producenta, inwestor i instalator w prosty 

sposób mo e wybra  z oferty zestaw ze zbiorni-

kiem o pojemno ci od 120 l a  do 400 l, na bazie 

kolektorów p askich SIRIUS lub SIRIUS PLUS 

z pow ok  TINOX lub kolektorów pró niowych 

15- lub 20-rurowych HEVELIUS SCM 58/1800. 

Ze wzgl du na bogat  ofert  akcesoriów i zbior-

ników BIAWAR, produkowanych specjalnie na 

potrzeby instalacji solarnych, producent jest 

w stanie zaproponowa  system dostosowany 

do niemal ka dej aplikacji, zarówno do obiek-

tów ma ych jak i du ych obiektów u yteczno-

ci publicznej, obiektów turystycznych czy prze-

mys owych. 

Wysoka jako  i sprawno  kolektorów 

BIAWAR potwierdzona jest d ugim okresem 

gwarancji (5–10 lat) oraz certyfikatem Solar 

Keymark, który umo liwia ubieganie si  o 45% 

dotacj  z NFO iGW.

Instalacja solarna s u y przede wszystkim 

do wst pnego podgrzewu ciep ej wody u ytko-

wej i dlatego zawsze powinna wspó pracowa

z g ównym ród em energii cieplnej (np. pom-

p  ciep a, kot em c.o. czy grza k  elektryczn ). 

Jednak kolektory s oneczne o wysokiej sprawno-

ci i du ej czynnej powierzchni absorbera mog

równie  wspomaga  system centralnego ogrze-

wania przy za o eniu, e jest to ogrzewanie ni-

skoparametrowe (np. ogrzewanie pod ogowe). 

Przy w a ciwym skonfigurowaniu poszczegól-

nych elementów systemu solarnego, mo liwe 

jest pokrycie do 60% rocznego zapotrzebowania 

na energi  niezb dn  do przygotowania c.w.u. 

Wa ny jest te  wybór typu kolektorów, aby za-

spokoi  on optymalnie indywidualne potrzeby 

u ytkowników.

NIBE-BIAWAR oferuje zarówno kolektory 

p askie jak i pró niowe rurowe. Kolektory p a-

skie, ze wzgl du na korzystn  relacj  ceny do 

jako ci przynosz  szybki zwrot kosztów in-

westycji i wietnie sprawdzaj  si  w domkach 

jednorodzinnych zaopatrzonych w kocio  c.o., 

którego domownicy nie maj  ochoty odpa-

la  w okresie letnim, a tak e, a mo e przede 

wszystkim w obiektach sezonowych takich jak 

np. domki letniskowe, czy inne obiekty rekre-

acyjno-turystyczne. Ze wzgl du na swoj  bu-

dow  kolektory rurowe osi gaj  wi ksz  spraw-

no  w okresach przej ciowych, kiedy niebo 

jest cz ciowo zachmurzone – wczesn  wio-

sn , jesieni  i zim . Dzieje si  tak dlatego, po-

niewa  kolektory rurowe – inaczej ni  p askie 

– umo liwiaj  uzysk energii tak e z promie-

niowania rozproszonego. W przypadku kolek-

torów Hevelius promienie s oneczne, niezale -

nie od k ta padania, obejmuj  ca y czas tak

sam  powierzchni  kolektora. Z tego wzgl du 

polecamy je do zastosowa  w obiektach u y-

teczno ci publicznej o du ym, ca orocznym 

zapotrzebowaniu na ciep  wod  (hotele, pen-

sjonaty, obiekty sportowe itp.).

Pompa ciep a do produkcji 
ciep ej wody u ytkowej 
BIAWAR
Wysoka efektywno  oraz du a op acalno  sto-

sowania odnawialnych róde  energii powoduje, 

e pompy ciep a do produkcji ciep ej wody u yt-

kowej podobnie jak systemy solarne staj  si  dzi

w Polsce coraz bardziej popularne. 

W zwi zku z powy szym firma NIBE-

BIAWAR poszerzy a ofert  pomp ciep a NIBE 

wprowadzaj c na rynek pomp  ciep a do przy-

gotowania ciep ej wody u ytkowej BIAWAR 

OW-PC 270, która jest ciekaw  alternatyw

dla kolektorów s onecznych. Jej zasada dzia-

ania opiera si  na pracy typowej spr arko-

wej pompy ciep a, która do produkcji c.w.u. 

wykorzystuje ciep o zakumulowane w powie-

trzu. Sprawno  pompy ciep a BIAWAR wynosi 

a  COP=3,33 (dla A7/W45), w zwi zku z czym 

koszt zu ycia energii elektrycznej potrzebnej 

do przygotowania ciep ej wody w typowym 

budynku jednorodzinnym wynosi mniej ni

1 z  dziennie.

Istotn  zalet  pompy ciep a OW-PC 270 jest 

mo liwo  korzystania z powietrza o tempe-

raturze a  do –10°C. Dzi ki temu, urz dzenie 

mo e prawie przez ca y rok korzysta  z darmo-

wego ród a energii, jakim jest powietrze ze-

wn trzne. Atrakcyjna cena (9500 z  netto), a-

two  obs ugi, prosta instalacja, tanie ród o

ciep ej wody, wentylacja mechaniczna oraz 

mo liwo  wykorzystania ch odnego powie-

trza powoduje, e pompy ciep a s u ce przy-

gotowaniu ciep ej wody u ytkowej staj  si

dzi  coraz bardziej popularne zast puj c sys-

temy solarne.
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