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ARTYKU  PROMOCYJNY NIBE-BIAWAR

Mi dzynarodowa Agencja 
Energetyczna w raporcie dotycz -
cym efektywno ci energetycznej 

z 2016 roku uzna a pompy ciep a za najlep-
sz  dost pn  technologi  (czyli BAT z ang.
Best available technology – Najlepsze do-
st pne techniki) ogrzewania pomieszcze
i przygotowania ciep ej wody u ytkowej, 
g ównie ze wzgl du na najwy sz  efektyw-
no  oraz aspekty ekologiczne. Oprócz tego 
e pompa ciep a jest najbardziej ekologicz-

nym, bezpiecznym i komfortowym ród em
ciep a jest te  niezwykle tania w eksploata-
cji, poniewa  spo ród wszystkich urz dze
grzewczych osi ga najwy sz  klas  efek-
tywno ci A++ – mówi dr in . Ma gorzata
Smuczy ska, Mened er ds. marki NIBE.

I dodaje: – Osobi cie od 7 lat u ytkuj  pom-
p  ciep a i uwa am, e jest to technologia, 
która w przysz o ci zast pi wszystkie inne 
technologie grzewcze oparte o paliwa sta e,
takie jak: olej, gaz, drewno czy w giel i b -
dzie tak powszechna, jak w krajach skandy-
nawskich.

ENERGIA GEOTERMALNA 
I AEROTERMALNA TO DAR-
MOWA ENERGIA, WYKORZY-
STYWANA PRZEZ POMPY 
CIEP A, DO OGRZEWANIA 
I CH ODZENIA NASZYCH 
DOMÓW
Energi  geotermaln  mo na pozyskiwa
m.in. poprzez zainstalowanie gruntowej 
pompy ciep a z wymiennikiem gruntowym 
pionowym (odwierty) lub poziomym lub 
w stosowanym rzadko uk adzie woda/woda 
poprzez uk ad dwóch studni do poboru 
i zrzutu wody gruntowej. Urz dzenie to po-
zwala zasila  w energi  instalacj  grzewcz ,
ch odz c  i podgrzewaj c  wod  u ytkow
w domu. Systemy gruntowych pomp ciep a
wymagaj  odwiertów i dr enia w ziemi lub 
du ych przestrzeni (np. du ej dzia ki, je li
decydujemy si  na pomp  z poziomym wy-
miennikiem gruntowym), ale jest to najbar-
dziej efektywne i stabilne ród o pozyskiwa-
nia energii cieplnej do ogrzewania domów. 

Prace ziemne mo na pomin  decyduj c
si  na pomp  ciep a typu powietrze-woda. 
Wykorzystuje ona energi  s oneczn  zgroma-
dzon  w powietrzu atmosferycznym. Jednak 
podczas srogiej zimy jej wydajno  spada, 
dlatego b dzie dro sza w eksploatacji w po-
równaniu do pomp gruntowych.

Powinni my zdawa  sobie spraw , e pom-
py ciep a do dzia ania potrzebuj  wy cz-
nie dost pu do pr du. W przypadku monta u
pompy ciep a wraz z instalacj  fotowoltaicz-
n  generuj c  energi  elektryczn  ze s o ca, 
mo liwe jest osi gni cie darmowego ogrzewa-
nia domu i wody. Zauwa my te , e pompa 
ciep a to jedyne urz dzenie, które mo e za-
pewni  nam nie tylko ekologiczne ogrzewa-
nie, ale i ch odzenie domu i nie wymaga przy 
tym adnej obs ugi, wykonania komina, ko-
t owni i pomieszczenia na opa .

PRZYK ADY NAJBARDZIEJ 
WYDAJNYCH URZ DZE ,
KTÓRE WYKORZYSTUJ
ENERGI  GEOTERMALN
I Z POWIETRZA
Nowa inwerterowa pompa ciep a
NIBE F1255
NIBE F1255 jest najbardziej zaawansowa-
n  inwerterow  gruntow  pomp  ciep a. 
Urz dzenie to króluje w ród najlepszych 
pomp ciep a, i to nie tylko na rynku pol-
skim. Charakteryzuje je wysoka efektyw-
no  i funkcjonalno  oraz, co równie wa -
ne, prostota instalacji i obs ugi. Urz dzenie 
automatycznie dopasowuje si  do zmienia-
j cego si  w ci gu roku zapotrzebowania 
na ciep o. A odbywa si  to bez skoków po-
boru energii. Sterownik pomp ciep a NIBE 
sam optymalizuje prac  systemu. Dzi ki 
temu pompa ciep a jest niemal urz dzeniem 
„plug and play” (z ang. pod cz i u ywaj). 
Pompa ciep a NIBE F1255 osi ga bardzo 
wysoki rednioroczny wspó czynnik spraw-
no ci (SCOP). Przy parametrach 0/35 dla 
klimatu zimnego i mocy obliczeniowej 
12 kW wynosi on a  5,5.

Dzi ki zastosowaniu inwerterowych spr -
arek rachunki za ogrzewanie przeci tne-

go domu mog  wynie  nawet mniej ni
150 z otych miesi cznie. Urz dzenia te za-
pewniaj  nie tylko mniejsze zu ycie energii, 
ale równie  skracaj  czas rozruchu systemu. 
Nie trzeba stosowa  zbiornika buforowego, 
poniewa  osi gni cie optymalnej temperatu-
ry jest mo liwe w krótkim czasie.

Powietrzna pompa ciep a NIBE F2120
NIBE F2120 to prze om w technologii pomp 
ciep a typu powietrze/woda. Pompa ta osi -
ga sezonowy wspó czynnik efektywno ci
(SCOP) o warto ci powy ej 5,0. Oznacza 
to, e pompa ciep a mo e wyprodukowa
pi  razy wi cej energii ni  sama jej pobie-
ra. Urz dzenie to charakteryzuje si  rów-
nie  niezwykle szerokim zakresem pracy, 
osi gaj c 65°C na zasilaniu systemu grzew-
czego i a  63°C, gdy temperatura zewn trz-
na spadnie do -25°C. Pompa ciep a NIBE 
F2120 pracuje niezwykle cicho (poziom ha-
asu w odleg o ci 2 metrów to tylko 39 dB). 

Nazywamy to PRAWDZIW  REWOLUCJ
W OGRZEWANIU domów.

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

tel. 85 662 84 84, 85 662 84 90 
e-mail: pompyciepla@biawar.com.pl, www.nibe.pl

Pompy ciep a podbijaj  Polsk !
Pompy ciep a to niew tpliwie technologia, która jest i b dzie stosowa-
na w nowoczesnych domach. Ponadto, przy coraz wi kszych mo li-
wo ciach dofinansowania inwestycji przyczyniaj cych si  do likwidacji 
nieefektywnych kot ów sta opalnych, technologia pomp ciep a jest coraz 
cz ciej stosowana równie  w budynkach starszych.
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