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Artyku  promocyjny

Zbli a si  kolejny sezon grzewczy, a ka -

da zapowied  podwy ek cen gazu czy w -

gla sprawia, e coraz cz ciej si gamy po 

innowacyjne i ta sze w eksploatacji rozwi -

zania. Najbardziej korzystnym wydaje si

zakup pompy ciep a, która wykorzystuje 

energi  ze rodowiska naturalnego. 

Koncern  NIBE™ oferuje szerok  gam

urz dze  wykorzystuj cych jako ród o cie-

p a grunt, wod  gruntow , powietrze ze-

wn trzne lub powietrze wentylacyjne. 

Ogromn  popularno ci  ciesz  si  pompy 

ciep a NIBE™ typu solanka-woda. S  to urz -

dzenia nowej generacji, zaprojektowane do 

oszcz dnego i ekologicznego ogrzewania do-

mów jedno- i wielorodzinnych. Mog  wspó -

pracowa  z ka dym rodzajem niskotempera-

turowej instalacji grzewczej, np. grzejnikami, 

konwektorami lub ogrzewaniem pod ogo-

wym. Istnieje mo liwo  pod czenia do jed-

nostki dodatkowych akcesoriów, takich jak 

modu  wentylacyjny, grupa basenowa, modu

komunikacyjny. Teraz przy zakupie grunto-

wej pompy ciep a NIBE™  F1145 lub F1245 

oferujemy modu  sterowania przez telefon 

komórkowy SMS 40 gratis!

INTELIGENTNE POMPY CIEP A

W ofercie gruntowych pomp ciep a NIBE™ 

znajduj  si  równie  urz dzenia wyposa o-

ne w spr ark  o modulowanej mocy. Dzi ki 

takiemu rozwi zaniu pompa ciep a automa-

tycznie dostosowuje swoj  wydajno  do ak-

tualnego zapotrzebowania na ciep o w bu-

dynku. Ca oroczna praca na optymalnym 

poziomie wydajno ci przek ada si  bezpo-

rednio na znacznie ni sze koszty eksplo-

atacji i wy szy redni wska nik efektyw-

no ci. Inwerterowe sterowanie spr arki 

i pomp obiegowych oznacza, e nie musimy 

dobiera  pompy ciep a z nadwy k  mocy 

grzewczej w stosunku do zapotrzebowania, 

gdy NIBE™ F1150 i F1250 dostosuje swoj

wydajno  w zakresie od 4 do 16 kW.

CIEP O BIERZE SI  TE  Z POWIETRZA

Pompy ciep a NIBE™ powietrze-woda jako 

ród o ciep a wykorzystuj  powietrze ze-

wn trzne. Produkcja ciep a jest mo liwa na-

wet, gdy temperatura na zewn trz budyn-

ku spada do – 200C. Powietrzne pompy ciep a

NIBE™ mog  stanowi  znakomit  alternaty-

w  dla gruntowych pomp ciep a, gdy dzia ka

jest ma a i nie ma adnej mo liwo ci wykona-

nia wymiennika gruntowego lub w przypad-

ku gdy chcemy zmniejszy  koszty ogrzewania 

domu, zasilanego innymi, konwencjonalny-

mi ród ami ciep a. W biwalentnym  syste-

mie pracy pompa ciep a NIBE™ powietrze-wo-

da pokrywa wi ksz  cz  zapotrzebowania 

na ciep o budynku, a gdy temperatura na ze-

wn trz jest szczególnie niska, pompa ciep a

si  wy cza. Energia cieplna jest wtedy uzy-
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ODBIERZ SMS-a W PREZENCIE

Od 1 wrze nia 2010 przy zakupie pompy ciep a

NIBE™ F1145 lub F1245 oferujemy modu  ko-

munikacyjny SMS 40 gratis. SMS 40 pozwala 

na sterowanie  prac  pompy ciep a przez telefon 

komórkowy. W przypadku wyst pienia alarmu, 

b d  braku zasilania, Twoja pompa wy le Ci SMS z informacj  o tym, co si  sta o. 

Promocj  obj tych jest 100 sztuk pomp ciep a NIBE F1145 i F1245. 

Szczegó y promocji na stronie www.biawar.com.pl.

skiwana z istniej -

cego ród a ciep a. 

W trybie monoener-

getycznym, pompa 

ciep a pracuje w po-

czeniu z grza k

zanurzeniow , za-

pewniaj c odpo-

wiedni  ilo  energii 

cieplnej w okresach 

szczytowego pobo-

ru. Konieczno  wspó pracy powietrznych 

pomp ciep a NIBE™ z dodatkowym urz dze-

niem grzewczym, czyni je doskona ym roz-

wi zaniem do obni enia kosztów ogrzewania 

w ju  istniej cych kot owniach, zasilanych 

g ównie pr dem, olejem lub propan-butanem. 

Pozwala to zmniejszy  koszty ogrzewania 

nawet o 60%, dzi ki czemu czas amortyza-

cji inwestycji w pomp  ciep a jest stosun-

kowo krótki.  Koncern NIBE™  oferuje dwa 

modele powietrznych pomp ciep a: NIBE™ 

SPLIT i NIBE™ F2025. NIBE™ SPLIT stano-

wi kompletny energooszcz dny system grzew-

czo-ch odniczy zapewniaj cy ogrzewanie, 

ch odzenie i ciep  wody u ytkow , dzi ki 

zintegrowanemu ogrzewaczowi wody o po-

jemno ci 270 litrów. NIBE™ F2025 to pom-

pa ciep a zapewniaj ca produkcj  ciep a, któ-

ra w po czeniu w kaskad  do 9 jednostek 

mo e osi ga  moc grzewcz  a  do 126kW. 

Urz dzenie mo e dodatkowo wspó pracowa

z central  przygotowania c.w.u. 


