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Artyku  promocyjny

Posiadaj c te same, a nawet wi cej zalet ni

model 1250, jest dost pna w du o atrakcyj-

niejszej cenie. Uk ad FIGHTER 1150 z zasob-

nikiem VPA 200/70 (o poj. ciep ej wody 200 l) 

jest ju  do nabycia w cenie 33.200 z .

FIGHTER 1150 jest gruntow  pomp  ciep a, 

która dostosowuje swoj  wydajno  grzew-

cz  do aktualnego zapotrzebowania budyn-

ku na ciep o, w zakresie mocy 4–16 kW przy 

B0/W45. Dzieje si  tak dzi ki zastosowaniu 

inwertera, który zmienia cz stotliwo  pr -

du (Hz) dostarczanego do spr arki. FIGHTER 

1150 pracuje zgodnie z wybran  krzyw  grza-

nia, a wi c oblicza, jaka powinna by  tempe-

ratura na zasilaniu systemu grzewczego przy 

aktualnie panuj cej temperaturze na zewn trz 

i dostosowuje do tego prac  spr arki, pom-

py obiegowej systemu grzewczego oraz pompy 

obiegowej dolnego ród a. 

Zastosowany w modelu 1150 system kontro-

li pracy pompy ciep a niesie ze sob  wiele za-

let. Uk ad c.o. z pomp  FIGHTER 1150 nie wy-

maga stosowania zbiorników buforowych do 

optymalizacji pracy systemu z pomp  ciep a

(co oczywi cie nie oznacza, e nie warto ich 

stosowa ). Jednak bior c to pod uwag  mo na

ograniczy  powierzchni  pomieszczenia tech-

nicznego do niezb dnego minimum.  Ponadto, 

dzi ki FIGHTER 1150 koszty eksploatacji b d

ni sze w porównaniu do pomp o sta ej wy-

dajno ci, mimo i  roczny czas pracy pom-

py FIGHTER 1150 mo e by   nawet 2-krotnie 

d u szy. Dotyczy to zw aszcza budynków 

o du ym zapotrzebowaniu na ciep o

(>12 kW), do których szczególnie nale y

poleci  model 1150. Zastosowanie pompy 

FIGHTER 1150 mo e wi za  si  równie  z re-

dukcj  wielko ci wymiennika gruntowego. 

Np. dla budynku o zapotrzebowaniu ener-

getycznym 34800 kWh (w tym 4000 kWh na 

c.w.u.) i zapotrzebowaniu na moc 15 kW, sto-

suj c pomp  ciep a o sta ej wydajno ci po-

trzebujemy oko o 280 m czynnej g boko-

ci odwiertu, natomiast stosuj c FIGHTER 

1150 wymagana czynna g boko  wyno-

si 230 m (szacunkowe porównanie wykona-

ne przy u yciu programu NIBE VPDim 2.2.2). 

Przek adaj c to na pieni dze, mo emy zaosz-

cz dzi  nawet 5000 z !

Warto równie  wspomnie  o innych nieza-

przeczalnych walorach pompy FIGHTER 1150 

– bardzo cichej pracy oraz mo liwo ci cze-

nia pompy ze zbiornikami c.w.u. o ró nych 

pojemno ciach, np. NIBE VPA 200, 300 lub 

450 litrów.

FIGHTER 1150 to kolejny – z pewno ci  nie 

ostatni – krok naprzód w rozwoju marki NIBE. 

Specjali ci Departamentu Innowacyjno ci

NIBE w szwedzkim Markaryd, pracuj  ju

nad kolejn  generacj  pomp ciep a. Trudno so-

bie wyobrazi , co to mo e by …

NIBE REVOLUTION FIGHTER 1150 
– jednofunkcyjna pompa ciep a z p ynn  zmian  wydajno ci w zakresie 4–16 kW

NIBE BIAWAR Sp. z o.o.

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

tel. 085 662 84 90, faks 085 662 84 14

www.biawar.com.pl

e-mail: pompyciepla@biawar.com.pl

Dost pna od wrze nia, jednofunkcyjna 

pompa ciep a FIGHTER 1150 z p ynn  zmian

wydajno ci w zakresie 4-16 kW stanowi 

odpowiednik ju  znanej, nagrodzonej Z otym

Medalem POLEKO oraz Z otym Instalatorem, 

pompy ciep a FIGHTER 1250. Wprowadzony 

do oferty, nowy model pompy ciep a NIBE 

FIGHTER 1150, pozwoli na zasmakowanie tej 

nowoczesnej technologii szerokiemu gronu 

u ytkowników.
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