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ARTYKU  PROMOCYJNY NIBE-BIAWAR

Pompy ciep a NIBE s  jednym z elementów energooszcz dnego 
systemu, który ma za zadanie zapewni  komfort przebywa-
nia w zdrowym budynku jego u ytkownikom i w zale no ci 

od potrzeb mog  zapewni  w zimie ogrzewanie, w lecie ch odzenie, 
a przez ca y rok produkcj  ciep ej wody u ytkowej oraz kontrolowa-
n  wentylacj  z odzyskiem energii. 

GRUNTOWE OGRZEWANIE I SCH ADZANIE
Pompa ciep a to jedyne urz dzenie grzewcze, które oprócz ogrzewa-
nia i produkcji ciep ej wody u ytkowej mo e zapewni  ch odzenie 
i to prawie za darmo. Jak to mo liwe? Gruntowa pompa ciep a ko-
rzysta z energii zakumulowanej w gruncie. W okresie letnim ch ód 
zgromadzony w gruncie mo e by  przekazywany przez wymiennik 
w pompie ciep a do p aszczyznowego systemu grzewczego i nie po-
trzebna jest do tego praca spr arki, a jedynie pomp obiegowych. 
Odebrane z pomieszcze  ciep o przyspiesza regeneracj  gruntu, a-
duj c go jak akumulator na potrzeby ogrzewania w kolejnym sezo-
nie grzewczym. Nowa generacja pomp ciep a NIBE obejmuje typo-
szereg F1145/1245 PC oraz F1155/1255 PC z wbudowanym modu em
ch odzenia pasywnego. Ustawiona fabrycznie minimalna tempera-
tura zasilania systemu grzewczo-ch odz cego zapewnia obni enie 
temperatury pomieszcze  nawet o 10°C i jednocze nie chroni przed 
nadmiernym sch odzeniem pod ogi/ cian nie dopuszczaj c do prze-
kroczenia punktu rosy. Automatyka pompy ciep a zapewnia pe n
regulacj  i programowanie czasowe zarówno ogrzewania, ch odze-
nia, jak i wentylacji za pomoc  jednego urz dzenia, dzi ki czemu 
u ytkownicy pomp ciep a w wersji PC, zachwyceni s  komfortem 
jaki zapewnia urz dzenie.

AKTYWNE CH ODZENIE Z POWIETRZA
Ch odzenie a  do 7°C na zasilaniu systemu grzewczo-ch odz cego 
zapewniaj  wszystkie powietrzne pompy ciep a NIBE b d ce ak-
tualnie w ofercie firmy NIBE-BIAWAR. Jednym z najbardziej po-
pularnych i najta szych rozwi za  jest pompa ciep a NIBE SPLIT 
o modulowanej mocy grzewczej. Jest to urz dzenie typu powie-
trze/woda sk adaj ce si  z jednostki zewn trznej i wewn trznej, 
z mo liwo ci  pracy rewersyjnej. Zim  grzeje, latem ch odzi po-
wietrze w pomieszczeniach, a ciep  wod  zapewnia ka dego 

dnia. Zestaw BASIC SPLIT przeznaczony wy cznie do ogrzewa-
nia i ch odzenia budynku mo na kupi  ju  od 15 000 z  netto.

Brak konieczno ci wykonywania kolektora gruntowego, ci-
cha praca, szeroki zakres temperatury pracy (od -20°C do +43°C), 
zintegrowany wymiennik ciep ej wody, prostota instalacji i a-
two  obs ugi to dodatkowe zalety pompy ciep a NIBE SPLIT. 
Powietrzna pompa ciep a jest idealnym rozwi zaniem równie
w budynkach poddanych termomodernizacji poniewa  oprócz 
ch odzenia zapewnia redukcj  kosztów ogrzewania nawet do 75% 
i ma mo liwo  sterowania dodatkowym ród em ciep a oraz 
wpi cia w istniej cy system grzewczy. Dla bardziej wymagaj cych 
osób polecamy najnowsz  powietrzn  pomp  ciep a NIBE F2120, 
która nawet przy -25°C ma wysok  wydajno  i osi ga sprawno
porównywaln  do pomp gruntowych (SCOP=5,0).

3 W 1 – OGRZEWANIE, CH ODZENIE 
I REKUPERACJA
Pomp  ciep a NIBE mo na skonfigurowa  z systemem wentylacji 
mechanicznej z odzyskiem ciep a. Jest to mo liwe przy zastosowa-
niu rekuperatora NIBE ERS sterowanego z pompy ciep a lub dodat-
kowego modu u wentylacyjnego NIBE FLM (do pomp gruntowych) 
lub F135 (do pomp powietrznych). Praca ca ego systemu, w tym re-
kuperatora lub modu u wentylacyjnego, sterowana jest przez u yt-
kownika za pomoc  wielofunkcyjnego, intuicyjnego menu w j -
zyku polskim, dost pnego z poziomu kolorowego wy wietlacza 
pompy ciep a lub wirtualnie (komputer, tablet, smartfon, system 
inteligentnego zarz dzania budynkiem) za pomoc  systemu NIBE 
UPLINK i darmowej aplikacji NIBE app.

Rekuperator NIBE ERS w po czeniu z pomp  ciep a daje kom-
pletny system zapewniaj cy ogrzewanie, produkcj  c.w.u., ch odze-
nie i wentylacj  z odzyskiem ciep a. Jest to najbardziej ekonomiczny 
i ekologiczny system, ze wzgl du na wysok  sprawno  ogrzewa-
nia, osi gan  przez pomp  cie-
p a NIBE (np. SCOP pompy cie-
p a  NIBE F1255 osi ga 5,5 wg 
EN14825), wysok  sprawno  od-
zysku ciep a z wentylacji w re-
kuperatorze NIBE ERS (92%), 
wykorzystanie darmowego ch o-
du dolnego ród a do pasywne-
go ch odzenia budynku i zerow
bezpo redni  emisj  CO2 do at-
mosfery. 
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Wentylacja i ch odzenie z pomp  ciep a NIBE
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