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PREZENTACJA FIRMOWA

Naszym klientom oferujemy szereg sys-

temowych rozwi¹zañ zapewniaj¹cych

ogrzewanie domu, zarówno 

z instalacj¹ grzewcz¹ powierzch-

niow¹ jak i grzejnikow¹, przy-

gotowanie ciep³ej wody u¿yt-

kowej, kontrolowan¹ wenty-

lacjê, ch³odzenie pasywne

i aktywne pomieszczeñ

w okresie letnim, ogrzewa-

nie wody basenowej, jacuz-

zi, sterowanie prac¹ syste-

mu przez sieæ GSM lub In-

ternet. Ponadto pompy cie-

p³a NIBE mo¿emy ³¹czyæ

z systemem solarnym przy wy-

korzystaniu, specjalnie do tego

celu zaprojektowanego, zbiornika

akumulacyjnego VPAS.

Decyduj¹c siê na system grzewczy

z pomp¹ ciep³a bêdziemy przede wszyst-

kim cieszyæ siê z niskich kosztów ogrzewa-

nia domu i wody u¿ytkowej, poniewa¿

przeciêtny roczny koszt ogrzewania i przy-

gotowania ciep³ej wody u¿ytkowej, przy

wykorzystaniu pompy ciep³a NIBE,

w domu o powierzchni u¿ytkowej 200 m2

wynosi oko³o 1800 z³. Dlaczego tak ma³o?

Poniewa¿ pompy ciep³a NIBE maj¹ bardzo

wysok¹ wydajnoœæ grzewcz¹ okreœlan¹

mianem wspó³czynnika sprawnoœci COP,

który dla normatywnych warunków

B0/W35 (temperatura 0°C odebrana z grun-

tu i 35°C – temperatura zasilania systemu

grzewczego) osi¹ga wartoœæ 5,03, co ozna-

cza ¿e z 1 kW energii elektrycznej otrzy-

mujemy a¿ 5 kW energii cieplnej.

Zastosowane rozwi¹zania technologiczne

daj¹ mo¿liwoœæ pracy pompy ciep³a przy

wysokiej temperaturze zasilania/powrotu

65°/58°C, zapewniaj¹ cich¹ pracê sprê¿arki

(modu³ ch³odniczy zainstalowany jest

w osobnej, dŸwiêkoszczelnej obudowie),

prostotê obs³ugi (menu w jêzyku polskim).

Pompa ciep³a jest komfortowym urz¹dze-

niem grzewczym, wyposa¿onym w funkcjo-

nalny system sterowania, umo¿liwiaj¹cy

optymaln¹ pracê pompy ciep³a w zale¿no-

œci od warunków pogodowych i preferencji

u¿ytkownika (np. sterowanie ogrzewaniem

zgodnie z okresami obowi¹zywania tañszej

energii). W trakcie u¿ytkowania jest urz¹-

dzeniem nie wymagaj¹cym obs³ugi, a jej

¿ywotnoœæ szacowana jest na oko³o 

20-25 lat. Ponadto nie wymaga spe-

cjalnego pomieszczenia, zajmuje

minimaln¹ iloœæ miejsca (wymiary

pompy ciep³a NIBE Fighter 

1240 to 60 x 62 x 175 cm). Ponie-

wa¿ w pompie ciep³a nie zacho-

dzi proces spalania, jest to urz¹-

dzenie czyste, ekologiczne – nie

emituje zanieczyszczeñ do powie-

trza (dom z pomp¹ ciep³a nie musi

byæ wyposa¿ony w komin).

Pompy ciep³a NIBE objête s¹ 

2-letni¹ gwarancj¹ z mo¿liwoœci¹ jej

przed³u¿enia do 5 lat. Jest to urz¹dze-

nie wykonane z materia³ów o najwy¿szej

jakoœci. Wysoka jakoœæ i zaawansowana

technologia pomp ciep³a Fighter, zosta³a

doceniona i nagrodzona Z³otym Medalem

MTP Poleko 2006 r. i statuetk¹ Z³otego 

Instalatora 2007 r.
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Szwedzka firma NIBE zajmuje siê 

ogrzewaniem od 1952 roku, a pompami ciep³a

od ponad dwudziestu lat. Na popularnoœæ

pomp ciep³a NIBE wp³ywa wysoka jakoœæ 

produktu, niezawodnoœæ oraz bogata oferta

produkowanych urz¹dzeñ, umo¿liwiaj¹ca 

optymalne ich dopasowanie do wielkoœci 

i przeznaczenia budynku

Nibe-Biawar_1.qxd  2008-01-09  23:55  Page 228


