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Artyku  promocyjny

Pompa ciep a jest jedynym na wiecie roz-

wi zaniem, w którym za pomoc  jedne-

go kompaktowego urz dzenia uzyskuje si

ogrzewanie, ch odzenie, ciep  wod  i wen-

tylacj  z odzyskiem ciep a, którego prac

mo na sterowa  za pomoc  systemu zarz -

dzania budynkiem BMS lub sieci GSM.

Staj c przed wyborem projektu wyma-

rzonego domu, w a ciciele rzadko za-

stanawiaj  si  nad sposobem jego ogrze-

wania ch odzenia i wentylacji. A gdyby 

z góry zdecydowa  si  na pomp  ciep a? 

Dzia ki nie trzeba uzbraja  w gaz lub nie 

trzeba przeznacza  osobnego pomiesz-

czenia na kot owni  olejow , sk ad opa-

u, b d  ustawia  w ogrodzie zbiornika na 

propan-butan. Dom nie musi mie  komi-

na. Pomieszczenie, gdzie stoi pompa cie-

p a mo e s u y  równie  do innych celów 

np. jako pralnia lub suszarnia. Brak proce-

su spalania, a zatem bezpiecznie i ekolo-

gicznie. Do powy szych zalet nale y doda

jeszcze jedn  i najwa niejsz  – bardzo ta-

nie ogrzewanie i niemal darmowe ch odze-

nie i wentylacja mechaniczna budynku. 

Ekonomicznie... czyli ile to 
kosztuje?
Cho  koszty inwestycyjne w system z pom-

p  ciep a nie s  ma e, pó niejsze koszty 

ogrzewania mile zaskakuj . Decyduj c si

na system grzewczy z pomp  ciep a NIBE b -

dziemy przede wszystkim cieszy  si  z ni-

skich kosztów ogrzewania domu i wody 

u ytkowej, poniewa  miesi czny koszt 

ogrzewania i przygotowania ciep ej wody 

u ytkowej, przy wykorzystaniu systemu na 

bazie pompy ciep a, w przeci tnym domu, 

wynosi oko o 150–200 z /miesi c. Dlaczego 

tak ma o? Poniewa  pompa ciep a NIBE bar-

dzo wysok  wydajno  grzewcz  okre la-

n  mianem wspó czynnika sprawno ci COP, 

który dla normatywnych warunków B0/W35 

(temperatura 00C odebrana z gruntu i 350C

temperatura zasilania systemu grzewczego) 

osi ga warto  5,03 (na przyk adzie NIBE 

F1245-10kW), co oznacza e z 1 kW ener-

gii elektrycznej otrzymujemy a  5 kW ener-

gii cieplnej. 

Komfort i bezpiecze stwo
Pompa ciep a funkcjonuje bez palnego pa-

liwa w budynku. Pompa ciep a nie wy-

maga pomiarów spalin. Pompa ciep a nie 

emituje zanieczyszcze . Dzi ki pompie 

ciep a przestajemy by  palaczami we w a-

snym domu oszcz dzaj c czas, zdrowie, 

chroni c rodowisko naturalne, ciesz c

si  z wyjazdu na narty bez troski o ogrze-

wanie domu podczas naszej nieobecno ci. 

Pompa ciep a nie wymaga pomieszczenia 

kot owni, które mo emy przeznaczy  na 

przyk ad na pralni  czy saun . Pompa cie-

p a jest cicha (np. nat enie d wi ku pod-

czas pracy pomp ciep a NIBE F1145/1245 

wynosi zaledwie 43 dB). Urz dzenie mo -

na zainstalowa  niemal w ka dym po-

mieszczeniu, a wygl dem nie odbiega od 

najnowocze niejszych sprz tów gospodar-

stwa domowego. Pompa ciep a jest komfor-

towym urz dzeniem grzewczym, wyposa-

onym w funkcjonalny system sterowania, 

umo liwiaj cy optymaln  prac  pompy 

ciep a w zale no ci od warunków pogodo-

wych i preferencji u ytkownika (np. ste-

rowanie ogrzewaniem zgodnie z okresami 

obowi zywania ta szej energii). W trakcie 

u ytkowania jest urz dzeniem nie wyma-

gaj cym obs ugi, a system z pomp  ciep a

jest najmniej awaryjnym systemem grzew-

czym (przegl d pompy ciep a ogranicza 

si  do sprawdzenia ustawie  parametrów 

pracy i wyczyszczenia filtra zanieczysz-

cze ). ywotno  pompy ciep a szacowana 

jest na oko o 20–25 lat. 

Funkcjonalno  – dodatkowe 
korzy ci
Dzi ki pompie ciep a NIBE oprócz ogrzewa-

nia budynku, mo liwe jest uzyskanie ca ego 

szeregu dodatkowych korzy ci: efekt ch o-

dzenia, osuszania, produkcja ciep ej wody 

u ytkowej, ogrzewanie basenu a tak e wen-

tylacja pomieszcze . Szeroka gama pomp 

ciep a oferowanych na rynku, umo liwia 

dobór pompy ciep a i zaprojektowanie syste-

mu grzewczego na bazie pompy ciep a, nie-

mal dla ka dego rodzaju, wielko ci, prze-

znaczenia i technologii budynku.

Przy wykorzystaniu modu u wentylacyj-

nego NIBE FLM, pompa ciep a jest w sta-

nie wentylowa  budynek zapewniaj c od-

zysk ciep a, co w efekcie zapewnia komfort 

cieplny bez dodatkowych kosztów eksplo-

atacji systemu. Przy zastosowaniu odpo-

wiednich akcesoriów system ma mo liwo

sterowania a  czterema obiegami grzew-

czymi, ogrzewaniem wody basenowej, sys-

temem solarnym itp., a wszystkie te funk-

cje mog  by  sterowane za pomoc  jednego 

sterownika, tego w który wyposa ona jest 

pompa ciep a. Ponadto do zdalnego sterowa-

nia systemem z pomp  ciep a, mo na zasto-

sowa  modu  komunikacyjny NIBE SMS 40, 

który umo liwia bie c  zmian  parame-

trów pracy urz dzenia przez telefon komór-

kowy, za pomoc  komend lub poprzez dar-

mow  aplikacj  NIBE Mobile App dost pn

dla wi kszo ci smartfonów. Dzi ki temu ste-

rowanie pomp  ciep a mo liwe jest w do-

wolnym czasie i z dowolnego miejsca na 

Ziemi. System mo e by  sterowany za po-

moc  inteligentnego sterowania budynkiem, 

co umo liwia z kolei modu  komunikacyjny 

NIBE Modbus.

Dr in . Ma gorzata Smuczy ska

Inteligentnie, czysto i niewiarygodnie 
tanio z pomp  ciep a NIBE

NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.

al. Jana Paw a II 57, 15-703 Bia ystok

tel. 85 662 84 90, infolinia 0801 003 066

faks 85 662 84 09

www.biawar.com.pl

pompyciepla@biawar.com.pl


