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ARTYKU  PROMOCYJNY NIBE-BIAWAR

Wychodz c naprzeciw ci g ej ch ci poprawy komfor-
tu naszego ycia jak i oszcz dno ci, NIBE wprowadzi-
o do swojej oferty rekuperatory wspó pracuj ce z pom-

pami ciep a. Takie po czenie pozwala na zapewnienie komfortu 
cieplnego, a tak e wysoce wydajn  wentylacj  z odzyskiem ciep a
w naszych domach. Dzi ki wykorzystaniu energii cieplnej zawartej 
w powietrzu, gruncie, czy wodzie mo emy tanio ogrza  lub sch o-
dzi  nasze domy, przygotowa  c.w.u. i to wszystko bez wysi ku i bez 
emisji truj cych zwi zków i py ów do powietrza. Natomiast dzi -
ki rekuperacji zapewniamy odpowiedni  wymian  powietrza, wraz 
z odzyskiem ciep a.

W TROSCE O NASZ  PLANET
Co roku dociera do nas coraz wi cej informacji o pogarszaj cej si  ja-
ko ci powietrza atmosferycznego w Polsce i smogu obecnym ju  nie 
tylko na po udniu naszego kraju. Jest to spowodowane g ównie wy-
korzystaniem kot ów sta opalnych do ogrzewania budynków. Pompy 
ciep a NIBE zapewniaj  ogrzewanie i przygotowanie c.w.u. w ekolo-
giczny sposób, a tak e pozwalaj  zaoszcz dzi . Natomiast w okre-
sie letnim, pompy ciep a daj  mo liwo  aktywnego lub pasywnego 
ch odzenia budynku. G ównym ród em nap dowym, pozwalaj -
cym na ekologiczne ogrzewanie naszego domu, jest natura. W tym 
momencie najbardziej efektywnymi urz dzeniami s  gruntowe pom-
py ciep a, jednak e ze wzgl du na cen  instalacji coraz wi ksz  po-
pularno ci  ciesz  si  powietrzne pompy ciep a, których efektyw-
no  pracy (SCOP) z roku na rok jest coraz wy sza i w NIBE dochodzi 
nawet do 5,0 (dla najnowszego modelu NIBE F2120). Niezale nie od 
typu, s  to aktualnie najta sze w eksploatacji i co wa ne, ca kowi-
cie bezobs ugowe urz dzenia zapewniaj ce komfort wewn trzny 
w domu. Do dodatkowych atutów pomp ciep a NIBE mo na zaliczy
to, i  s  „czyste i ciche”, tzn. nie generuj  ha asu ani adnych odpa-
dów takich jak popió  czy sadza. Sprawia to, e nie musimy projekto-
wa  kot owni, a pompa ciep a mo e sta  niemal wsz dzie tj. w  kuch-
ni, wiatro apie, gara u, spi arni, pralni itp. 

TO NIE TYLKO WENTYLACJA 
Rol  wentylacji mechanicznej jest zapewnienie odpowiedniej krot-
no ci wymiany powietrza w budynku. Pozwala to zwi kszy  kom-
fort ycia, dzi ki usuni ciu z pomieszcze  nie wie ego powietrza 

bogatego w CO2, wilgo , py y czy inne opary substancji chemicz-
nych. Jednak e niezale nie od typu wentylacji, zapewnienie wie-
ego powietrza w domu zim , wi e si  z du  strat  ciep a – 

najwi ksz  w bilansie cieplnym budynku. Unikni cie tego jest 
mo liwe dzi ki zastosowaniu rekuperatorów NIBE (ERS i ECO), któ-
re umo liwiaj  odzysk energii zawartej w powietrzu wywiewanym 
i przekazaniu jej powietrzu wie emu, zwi kszaj c jego temperatu-
r  w okresie zimowym. Natomiast w okresie letnim rekuperator po-
zwala obni y  temperatur  powietrza nawiewanego. 

DOBRANA PARA – REKUPERATOR I POMPA 
CIEP A NIBE
Rekuperacja to rozwi zanie, które idealnie nadaje si  do wspó pracy 
z pomp  ciep a, dlatego NIBE wprowadzi o do oferty rekuperatory 
ERS. Sterownie tego modelu mo liwe jest z poziomu sterownika do-
wolnej pompy ciep a NIBE, co daje nie tylko du  wygod  w u yt-
kowaniu, ale przede wszystkim zapewnia w pe ni zsynchronizo-
wan  prac  obu urz dze . Kolejnymi zaletami tego po czenia, jest 
mo liwo  zdalnego monitorowania i sterowania ca ym systemem 
ogrzewania, c.w.u. i wentylacji budynku przez Internet za pomoc
witryny nibeuplink.com. Zastosowanie pompy ciep a wykorzystu-
j cej energi  odnawialn  oraz rekuperacji, która minimalizuje stra-
t  wentylacyjn  umo liwi zminimalizowanie kosztów ogrzewania 
budynku do kwoty, która pozytywnie zaskoczy ka dego. Aby zach -
ci  do inwestycji w pomp  ciep a z rekuperatorem NIBE, prowadzo-
na jest akcja promocyjna „Szwedzka dotacja do systemów NIBE”. 
Polega ona na obni eniu ceny katalogowej zestawu o dotacj  w wy-
soko ci 1000 z  netto. Akcja trwa od 1.09.2017 r. do 15.12.2017 r.  

Ciep o i zawsze wie o najta szym kosztem
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