
Artyku  promocyjny

Do tej pory efekt klimatyzacji w pompach cie-

p a NIBE uzyskiwano montuj c jako wyposa-

enie dodatkowe specjalny modu  aktywne-

go ch odzenia HPAC lub modu  pasywnego 

ch odzenia PKM. Decyduj c si  na pom-

p  FIGHTER 1127 nie ma ju  takiej potrzeby. 

Model ten zosta  bowiem standardowo wypo-

sa ony w rewersyjny modu  ch odniczy, który 

skutecznie zadba o komfort cieplny w budyn-

ku latem.

Aktywne ch odzenie w standardzie i bez do-

datkowych modu ów to tak e oszcz dno .

I nie chodzi tu tylko o ni sze rachunki w sezo-

nie grzewczym (co w przypadku pompy ciep a

jest ju  spraw  oczywist ), ale tak e o ni szy 

koszt samego urz dzenia. Podczas gdy za pom-

p  FIGHTER 1140 o mocy 8 kW i modu  HPAC 

28 zap acimy ok. 27 tys. netto, FIGHTER 1127 

o mocy 8 kW kosztuje nieca e 22 tys. netto.

Pompa ciep a NIBE FIGHTER 1127 przezna-

czona jest do zastosowa  w domach jednoro-

dzinnych, budynkach us ugowych (np. skle-

pach). Urz dzenie oferowane jest w dwóch 

wersjach: 

 o mocy grzewczej 8 kW (moc ch odnicza wy-

nosi 11 kW),

 o mocy grzewczej 12 kW (moc ch odnicza: 

15 kW).

W obu wersjach zasilane napi ciem 

1x230V+N.

Jak to dzia a? 

Praca w trybie „ogrzewanie” nie ró ni si  ni-

czym w porównaniu do zwyk ych pomp cie-

p a – zasilamy pomp  ciep a z gruntu, a wy-

produkowane ciep o oddajemy do pomieszcze

przez nasz system grzewczy. W momencie, gdy 

zachodzi potrzeba ch odzenia domu – wszyst-

ko staje na g owie. Zmienia si  kierunek obie-

gu czynnika ch odniczego w module ch od-

niczym – skraplacz staje si  parownikiem, 

parownik skraplaczem, zasilamy pomp  ciep a

ciep em z pomieszcze  ch odz c je, a wypro-

dukowanym ciep em ogrzewamy grunt, rege-

neruj c go i aduj c jako swego rodzaju aku-

mulator.

Pompa ciep a FIGHTER 1127 nie posiada 

wbudowanego zbiornika ciep ej wody u ytko-

wej. Mo na konfigurowa  j  ze zbiornikami 

NIBE serii VPA (o poj. 300 i 450 l), co pozwala 

ka demu u ytkownikowi dobra  zbiornik o po-

jemno ci najlepiej odpowiadaj cej jego zapo-

trzebowaniu na ciep  wod . Brak zintegrowa-

nego zasobnika c.w.u. ma równie  t  zalet , e

przek ada si  bezpo rednio na niewielkie wy-

miary pompy (wys. 100 cm, szer. 60 cm, g b. 

62,5 cm). Dzi ki temu pompa FIGHTER 1127 

mo e by  montowana w niskich pomieszcze-

niach, pod skosami i we wn kach.

Gruntowa pompa ciep a FIGHTER 1127 

wspó pracuje z sondami pionowymi i kolek-

torami poziomymi. Rol  systemu grzewcze-

go (ch odniczego) najefektywniej b dzie pe ni

ogrzewanie pod ogowe lub klimakonwektory. 

Maksymalna temperatura zasilania systemu 

grzewczego wynosi 60°C.

Wieloletnie do wiadczenie i ci g e udosko-

nalanie technologii przez szwedzki koncern 

NIBE, pozwoli y na stworzenie nowej generacji 

pomp ciep a – urz dze  przyjaznych natural-

nemu rodowisku, ekonomicznych, zaawanso-

wanych technicznie, a przy tym prostych w in-

stalacji i obs udze. W rezultacie pompy ciep a

NIBE same dbaj  o siebie i o nasz  kiesze ,

przez wiele lat!

Mieli my ju  do czynienia z pompami ciep a FIGHTER 1150, które do-

stosowuj  swoj  wydajno  grzewcz  do aktualnego zapotrzebowania 

budynku na ciep o. Teraz pora na pomp  ciep a, która zagwarantu-

je optymaln  temperatur  zarówno zim , jak i latem. FIGHTER 1127 

to urz dzenie marki NIBE, które bez dodatkowych modu ów zapewnia 

ogrzewanie i aktywne ch odzenie budynków jednorodzinnych, a tak e

produkcj  ciep ej wody u ytkowej.

NIBE FIGHTER 1127 grzeje i ch odzi
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