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ARTYKU  PROMOCYJNY NIBE-BIAWAR

Zmojego 11-letniego do wiadczenia w sprzeda y pomp ciep a
NIBE oraz 6-letniego do wiadczenia w u ytkowaniu pompy 
ciep a we w asnym domu, wynika e przy zakupie pompy 

ciep a warto zrobi  analiz  urz dzenia rozpatruj c trzy kategorie, 
a mianowicie: 1) parametry techniczne; 2) wyposa enie i funkcjo-
nalno  urz dzenia oraz 3) do wiadczenie producenta. Poni ej po-
staram si  przybli y  najwa niejsze cechy, na które warto zwróci
uwag  dokonuj c wyboru pompy ciep a.

PARAMETRY TECHNICZNE 
Parametry techniczne wynikaj ce z rodzaju zastosowanych kompo-
nentów i technologii, na które warto zwróci  uwag  to: wspó czyn-
nik sprawno ci COP/SCOP, maksymalna temperatura zasilania sys-
temu grzewczego, ilo  czynnika ch odniczego i emisja ha asu. Im 
wy szy jest wspó czynnik sprawno ci pompy ciep a, tym ni sze b -
dzie zu ycie energii przez pomp  ciep a, a co si  z tym wi e rachun-
ki za ogrzewanie. Chc c rzetelnie porówna  COP lub SCOP pomp 
ciep a, nale y odszuka  warto ci tych wspó czynników podanych 
wg tej samej normy i w tych samych warunkach pracy. W przypad-
ku gdy pompa ciep a ma produkowa  ciep  wod  u ytkow  i wspó -
pracowa  z systemem grzejnikowym warto zwróci  uwag  na maksy-
maln  temperatur  zasilania, któr  jest w stanie osi gn . Wi kszo
gruntowych pomp ciep a osi ga 65°C na zasilaniu systemu grzewcze-
go (np. NIBE F1245), co jest w zupe no ci wystarczaj ce, ale w przy-
padku powietrznych pomp ciep a, warto wybra  tak  która osi ga
najwy sz  temperatur  w okresie zimowym np. 63°C, gdy temperatu-
ra powietrza spada nawet do -25°C (np. NIBE F2120). 

W wietle nowych przepisów o tzw. F-gazach, warto wybra  pom-
p  ciep a, która zawiera mniej ni  3 kg czynnika ch odniczego lub 
mniej ni  5 t ekwiwalentu CO2. Urz dzenia takie nie b d  wymaga y
specjalistycznych przegl dów, dostosowania kubatury pomieszcze-
nia, rocznych kontroli szczelno ci, ani monitoringu i rejestracji. 

Dla zachowania komfortu u ytkowania, warto te  zwróci  uwa-
g  na ha as, który obowi zkowo podawany jest przez producentów na 
etykietach energetycznych urz dze . Im ni szy poziom nat enia lub 
mocy emitowanego d wi ku, tym cichsza jest jej praca. Aktualnie naj-
lepsze gruntowe pompy ciep a osi gaj  nawet 21 dB wg EN11203 w od-
leg o ci 1 m (np. NIBE F1255), co sprawia e nie s ycha  kiedy urz -
dzenie pracuje. Jeszcze bardziej jest to istotne dla pomp powietrznych, 
które stoj c na zewn trz budynku maj  wp yw na otoczenie.

WYPOSA ENIE, FUNKCJONALNO
I DO WIADCZENIE
Je eli zale y nam na funkcji 
ch odzenia budynku w okre-
sie letnim warto wybra  pom-
p  ciep a ze zintegrowan
funkcj  ch odzenia pasywne-
go lub aktywnego (np. grun-
towa NIBE F1245 PC lub po-
wietrzna NIBE SPLIT). Je eli 
planujemy wentylacj  mecha-
niczn  z odzyskiem ciep a, 
warto wybra  pomp  z mo -
liwo ci  sterowania reku-
peratorem. Przyk adem re-
kuperatora, który mo na 
zintegrowa  w jeden system 
z pomp  ciep a jest NIBE ERS. 
Takim systemem mo na ste-
rowa  zdalnie przez witryn
nibeuplink.com.

Z punktu widzenia u yt-
kownika wa ne jest porówna-
nie sterownika pompy ciep a. 
Programowanie czasowe pracy pompy ciep a (np. w celu wykorzy-
stania ta szej taryfy energetycznej), pompy cyrkulacji wody, tryb 
urlopowy, tryb zwi kszonej wydajno ci ciep ej wody u ytkowej, au-
tomatyczne programowanie pomp obiegowych, intuicyjna obs u-
ga… to wszystko b dzie przek ada o si  na wygod  u ytkowania 
i co najwa niejsze – ekonomiczn  prac  systemu. 

DO WIADCZENIE PRODUCENTA
Wybieraj c do wiadczonego producenta, mo emy mie  pewno
e urz dzenia b d  posiada y kompletn , atwo dost pn  doku-

mentacj  techniczno-projektow  i wymagane prawem certyfika-
ty, e firma posiada profesjonaln  sie  autoryzowanych instalato-
rów i doradców handlowych, szybko reaguj cy serwis fabryczny, 
sta y dost p do cz ci serwisowych. Potwierdzeniem do wiadcze-
nia i wysokiej klasy urz dze  mo e by  certyfikat Europejskiej 
Organizacji Pomp Ciep a EHPA Q lub wprowadzany aktualnie 
HP Keymark oraz obszerna baza obiektów referencyjnych. 
To wszystko znajd  Pa stwo w ofercie pomp ciep a NIBE.  

dr in . Ma gorzata Smuczy ska
Mened er ds. marki NIBE 

Najta sze i najbardziej komfortowe ogrzewanie domu. Ale jak m drze wybra ?

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
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