Artykuï promocyjny

Inteligentnie, czysto i niewiarygodnie
tanio z pompÈ ciepïa NIBE
skich kosztów ogrzewania domu i wody
uĝytkowej, poniewaĝ miesiÚczny koszt
ogrzewania i przygotowania ciepïej wody
uĝytkowej, przy wykorzystaniu systemu na
bazie pompy ciepïa, w przeciÚtnym domu,
wynosi okoïo 150–200 zï/miesiÈc. Dlaczego
tak maïo? Poniewaĝ pompa ciepïa NIBE bardzo wysokÈ wydajnoĂÊ grzewczÈ okreĂlanÈ mianem wspóïczynnika sprawnoĂci COP,
który dla normatywnych warunków B0/W35
(temperatura 00C odebrana z gruntu i 350C
temperatura zasilania systemu grzewczego)
osiÈga wartoĂÊ 5,03 (na przykïadzie NIBE
F1245-10kW), co oznacza ĝe z 1 kW energii elektrycznej otrzymujemy aĝ 5 kW energii cieplnej.

Komfort i bezpieczeñstwo
Pompa ciepïa jest jedynym na Ăwiecie rozwiÈzaniem, w którym za pomocÈ jednego kompaktowego urzÈdzenia uzyskuje siÚ
ogrzewanie, chïodzenie, ciepïÈ wodÚ i wentylacjÚ z odzyskiem ciepïa, którego pracÈ
moĝna sterowaÊ za pomocÈ systemu zarzÈdzania budynkiem BMS lub sieci GSM.
StajÈc przed wyborem projektu wymarzonego domu, wïaĂciciele rzadko zastanawiajÈ siÚ nad sposobem jego ogrzewania chïodzenia i wentylacji. A gdyby
z góry zdecydowaÊ siÚ na pompÚ ciepïa?
Dziaïki nie trzeba uzbrajaÊ w gaz lub nie
trzeba przeznaczaÊ osobnego pomieszczenia na kotïowniÚ olejowÈ, skïad opaïu, bÈdě ustawiaÊ w ogrodzie zbiornika na
propan-butan. Dom nie musi mieÊ komina. Pomieszczenie, gdzie stoi pompa ciepïa moĝe sïuĝyÊ równieĝ do innych celów
np. jako pralnia lub suszarnia. Brak procesu spalania, a zatem bezpiecznie i ekologicznie. Do powyĝszych zalet naleĝy dodaÊ
jeszcze jednÈ i najwaĝniejszÈ – bardzo tanie ogrzewanie i niemal darmowe chïodzenie i wentylacja mechaniczna budynku.

Ekonomicznie... czyli ile to
kosztuje?
ChoÊ koszty inwestycyjne w system z pompÈ ciepïa nie sÈ maïe, póěniejsze koszty
ogrzewania mile zaskakujÈ. DecydujÈc siÚ
na system grzewczy z pompÈ ciepïa NIBE bÚdziemy przede wszystkim cieszyÊ siÚ z ni-

Pompa ciepïa funkcjonuje bez palnego paliwa w budynku. Pompa ciepïa nie wymaga pomiarów spalin. Pompa ciepïa nie
emituje zanieczyszczeñ. DziÚki pompie
ciepïa przestajemy byÊ palaczami we wïasnym domu oszczÚdzajÈc czas, zdrowie,
chroniÈc Ărodowisko naturalne, cieszÈc
siÚ z wyjazdu na narty bez troski o ogrzewanie domu podczas naszej nieobecnoĂci.
Pompa ciepïa nie wymaga pomieszczenia
kotïowni, które moĝemy przeznaczyÊ na
przykïad na pralniÚ czy saunÚ. Pompa ciepïa jest cicha (np. natÚĝenie děwiÚku podczas pracy pomp ciepïa NIBE F1145/1245
wynosi zaledwie 43 dB). UrzÈdzenie moĝna zainstalowaÊ niemal w kaĝdym pomieszczeniu, a wyglÈdem nie odbiega od
najnowoczeĂniejszych sprzÚtów gospodarstwa domowego. Pompa ciepïa jest komfortowym urzÈdzeniem grzewczym, wyposaĝonym w funkcjonalny system sterowania,
umoĝliwiajÈcy optymalnÈ pracÚ pompy
ciepïa w zaleĝnoĂci od warunków pogodowych i preferencji uĝytkownika (np. sterowanie ogrzewaniem zgodnie z okresami
obowiÈzywania tañszej energii). W trakcie
uĝytkowania jest urzÈdzeniem nie wymagajÈcym obsïugi, a system z pompÈ ciepïa
jest najmniej awaryjnym systemem grzewczym (przeglÈd pompy ciepïa ogranicza
siÚ do sprawdzenia ustawieñ parametrów
pracy i wyczyszczenia filtra zanieczyszczeñ). ¿ywotnoĂÊ pompy ciepïa szacowana
jest na okoïo 20–25 lat.

FunkcjonalnoĂÊ – dodatkowe
korzyĂci
DziÚki pompie ciepïa NIBE oprócz ogrzewania budynku, moĝliwe jest uzyskanie caïego
szeregu dodatkowych korzyĂci: efekt chïodzenia, osuszania, produkcja ciepïej wody
uĝytkowej, ogrzewanie basenu a takĝe wentylacja pomieszczeñ. Szeroka gama pomp
ciepïa oferowanych na rynku, umoĝliwia
dobór pompy ciepïa i zaprojektowanie systemu grzewczego na bazie pompy ciepïa, niemal dla kaĝdego rodzaju, wielkoĂci, przeznaczenia i technologii budynku.
Przy wykorzystaniu moduïu wentylacyjnego NIBE FLM, pompa ciepïa jest w stanie wentylowaÊ budynek zapewniajÈc odzysk ciepïa, co w efekcie zapewnia komfort
cieplny bez dodatkowych kosztów eksploatacji systemu. Przy zastosowaniu odpowiednich akcesoriów system ma moĝliwoĂÊ
sterowania aĝ czterema obiegami grzewczymi, ogrzewaniem wody basenowej, systemem solarnym itp., a wszystkie te funkcje mogÈ byÊ sterowane za pomocÈ jednego
sterownika, tego w który wyposaĝona jest
pompa ciepïa. Ponadto do zdalnego sterowania systemem z pompÈ ciepïa, moĝna zastosowaÊ moduï komunikacyjny NIBE SMS 40,
który umoĝliwia bieĝÈcÈ zmianÚ parametrów pracy urzÈdzenia przez telefon komórkowy, za pomocÈ komend lub poprzez darmowÈ aplikacjÚ NIBE Mobile App dostÚpnÈ
dla wiÚkszoĂci smartfonów. DziÚki temu sterowanie pompÈ ciepïa moĝliwe jest w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca na
Ziemi. System moĝe byÊ sterowany za pomocÈ inteligentnego sterowania budynkiem,
co umoĝliwia z kolei moduï komunikacyjny
NIBE Modbus.
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