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Artyku  promocyjny

Gruntowe pompy ciep a to urz dzenia prze-
znaczone do ogrzewania, ch odzenia, a tak e
produkcji ciep ej wody u ytkowej. Gruntowa 
pompa ciep a jest najbardziej ekonomicznym 
urz dzeniem grzewczym spo ród konwen-
cjonalnych systemów grzewczych. Czy war-
to zainwestowa  w gruntow  pomp  ciep a? 
Oczywi cie, e warto. Wystarczy przyjrze
si  kosztom eksploatacji urz dzenia… a po-
nadto dzia ki nie trzeba uzbraja  w gaz lub 
nie b dzie trzeba przeznacza  osobnego po-
mieszczenia na kot owni  olejow , b d  usta-
wia  w ogrodzie zbiornika na propan-butan. 
Dom nie musi mie  komina. Pomieszczenie, 
gdzie stoi pompa ciep a mo e s u y  równie
do innych celów np. jako pralnia lub spi ar-
nia. Brak procesu spalania, a zatem bezpiecz-
nie i ekologicznie. 

Tanie ogrzewanie z najwy sz  klas !
NIBE F1155/1255 to aktualnie najlepsza grun-
towa pompa ciep a dost pna na rynku, czego 

potwierdzeniem s  wyniki testów sprawno ci 
tego typu urz dze , prowadzonych przez nie-
zale ne instytuty badawcze, jak np. Szwedzka 
czy Du ska Agencja Energetyczna i s  najcz -
ciej wybierane spo ród gruntowych pomp cie-

p a NIBE w Szwecji, Niemczech i na wschodzie. 
Pompa ciep a NIBE F1155 (bez zbiornika 

c.w.u.) oraz NIBE F1255 (z wbudowanym zbior-
nikiem c.w.u.) to ca kowicie nowy produkt 
w segmencie gruntowych pomp ciep a NIBE. 
Jest to inteligentne urz dzenie, wyposa one 
w inwerterowo sterowan  spr ark  i elek-
troniczne pompy obiegowe z p ynn  regulacj
pr dko ci. Sprawno  inwerterowej pompy cie-
p a NIBE, osi gana w rzeczywistych warun-
kach pracy (SCOP=5,5; zgodnie z EN 14825, 
przy 0/35 i mocy obliczeniowej 12 kW), spra-
wia e maszyna ma najwy sz  klas  energe-
tyczn  A+++, a rachunki za ogrzewanie domu 
pomp  ciep a NIBE F1255, s  najni sze z mo -
liwych (<200 z /m-c). Zastosowanie „inwer-
terowych  spr arek”, oznacza nie tylko do-
stosowanie parametrów pracy do aktualnego 
zapotrzebowania na ciep o i co si  z tym wi -
e mniejsze zu ycie energii, ale równie  skró-

cenie czasu rozruchu systemu, bezpieczny do-
bór urz dzenia, brak konieczno ci stosowania 
zbiornika buforowego, mo liwo  rozbudo-
wy domu w pó niejszym czasie, d u sz y-
wotno , osi gni cie optymalnej temperatury 
w krótszym czasie oraz cich  prac  (21–28 dB).

Dzi ki pompie ciep a oprócz ogrzewania bu-
dynku, mo liwe jest uzyskanie ca ego szeregu 
dodatkowych korzy ci: efekt ch odzenia, osu-
szanie piwnic, produkcja ciep ej wody u ytko-
wej, ogrzewanie basenu czy szklarni, a tak e
wentylacja pomieszcze  mieszkalnych. Przy 
wykorzystaniu modu u wentylacyjnego, pom-
pa ciep a jest w stanie wentylowa  budynek 
zapewniaj c odzysk ciep a, co w efekcie za-

pewnia komfort cieplny bez do-
datkowych kosztów eksploata-
cji systemu. Pompy ciep a jako 
nieliczne urz dzenia grzewcze, 
mog  realizowa  funkcj  ch o-
dzenia pasywnego i aktywne-
go. Ch odzenie pasywne mo -
liwe jest w przypadku pomp 
ciep a typu solanka/woda, któ-
re w ekonomiczny sposób (bez 
udzia u spr arki) zapewniaj
ch odzenie budynku z wykorzy-
staniem ch odu zakumulowa-
nego w gruncie. Rozwi zanie 
to jest nawet pi ciokrotnie bar-

dziej energooszcz dne ni  zastosowanie kli-
matyzatorów.

Rozwój pomp ciep a pod a równie  w kie-
runku zdalnego sterowania i dostosowania do 
wspó pracy z inteligentnymi sieciami elektro-
energetycznymi. Dlatego te  sterownik grun-
towych pomp ciep a NIBE, zosta  wyposa-
ony w nowoczesne funkcje takie jak: praca 

w kaskadzie, mo liwo  zdalnego sterowa-
nia systemem z pomp  ciep a, przez witryn
www.nibeuplink.com, zdalne sterowanie przez 
sie  GSM za pomoc  aplikacji NIBE UPLINK 
APP, czy system inteligentnego zarz dzania 
budynkiem oraz opcja SMART GRID i PRICE 
ADJUST, które w przysz o ci dostosuj  prac
pompy ciep a do bie cych zmian cen energii 
elektrycznej. Potwierdzeniem wysokiej spraw-
no ci i jako ci gruntowych pomp ciep a NIBE, 
jest d ugi okres gwarancji oraz znak jako ci 
EHPA, który kwalifikuje ten typ pompy cie-
p a do dotacji przyznawanej w ramach pro-
gramu NFO iGW „PROSUMENT”.
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Gruntowe pompy ciep a NIBE – zwyci aj  testy sprawno ci
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Rys. 2. Porównanie wspó czynnika sprawno ci SCOP inwerterowej 
pompy ciep a NIBE F1255 do standardowych pomp ciep a, 
w instalacjach niskotemperaturowych (35oC) w klimacie zimnym
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