
Artyku  promocyjny

Pompa ciep a NIBE, oprócz ogrzewania 

budynku umo liwia uzyskanie wielu do-

datkowych korzy ci, takich jak: efekt ch o-

dzenia, osuszania, produkcja ciep ej wody 

u ytkowej, ogrzewanie basenu, a tak e

wentylacja pomieszcze ... i to wszystko 

w kompaktowym wymiarze. 

Ch odzenie pasywne 
gruntow  pomp  ciep a NIBE
Pompy ciep a to jedyne urz dzenie grzewcze, 

które oprócz ogrzewania i produkcji ciep ej 

wody u ytkowej mo e zapewni  ch odzenie 

i to prawie za darmo. Jak to mo liwe? 

Gruntowa pompa ciep a korzysta z energii za-

kumulowanej w gruncie. W okresie letnim 

ch ód zgromadzony w gruncie mo e by  prze-

kazywany przez wymiennik w pompie ciep a

do p aszczyznowego systemu grzewczego i nie 

potrzebna jest do tego praca spr arki, a jedy-

nie pomp obiegowych. Odebrane z pomiesz-

cze  ciep o przyspiesza regeneracj  gruntu, 

aduj c go jak akumulator na potrzeby ogrze-

wania w kolejnym sezonie grzewczym. Nowa 

generacja pomp ciep a NIBE obejmuje typo-

szereg F 1145/1245 PC z wbudowanym mo-

du em ch odzenia pasywnego. Co wi cej 

jako jedyny producent, NIBE daje mo liwo

wentylacji mechanicznej z odzyskiem cie-

p a przy zastosowaniu dodatkowego modu u

wentylacyjnego do pompy ciep a NIBE FLM. 

Ustawiona fabrycznie minimalna tempera-

tura zasilania systemu grzewczo-ch odz ce-

go zapewnia obni enie temperatury pomiesz-

cze  nawet o 10°C i jednocze nie chroni przed 

nadmiernym sch odzeniem pod ogi/ cian nie 

dopuszczaj c do przekroczenia punktu rosy. 

Automatyka pompy ciep a zapewnia pe n

regulacj  i programowanie czasowe zarów-

no ogrzewania, ch odzenia jak i wentylacji 

za pomoc  jednego urz dze-

nia, dzi ki czemu u ytkowni-

cy pomp ciep a w wersji PC, 

zachwyceni s  komfortem jaki 

zapewnia urz dzenie.

Ch odzenie aktywne 
gruntow   pomp
ciep a NIBE
HPAC jest ekonomicznym i przyjaznym dla 

rodowiska wyposa eniem dodatkowym do 

gruntowych pomp ciep a NIBE F1145, F1245, 

F1345. HPAC stanowi bardzo dobre rozwi -

zanie nie tylko do domów jednorodzinnych, 

ale równie , a mo e przede wszystkim do 

budynków gdzie bardzo wa ne jest zapew-

nienie sta ego komfortu cieplnego osób tam 

przebywaj cych (np. biura, hotele, przychod-

nie i inne budynki u yteczno ci publicznej).

HPAC to modu  ch odzenia skonstruowa-

ny w oparciu o zespó  zaworów 3-drogowych 

rozdzielaj cych, których praca jest sterowana 

przez automatyk  pompy ciep a. Urz dzenie 

wspó pracuje najcz ciej z klimakonwektorami 

i mo e pracowa  w trybie ogrzewania, ch odze-

nia pasywnego i ch odzenia aktywnego. Poza 

klimakonwektorami, HPAC mo na czy

z ch odnicami powietrza w centralach wenty-

lacyjnych, ch odnicami p aszczowymi itp.

Zim  pompa ciep a gromadzi energi  ter-

maln  i ogrzewa budynek poprzez klima-

konwektory. Na pocz tku lata, gdy jest ma e

zapotrzebowanie na ch ód, zimny czynnik 

kolektora gruntowego kr y w obiegu klima-

konwektorów ch odz c pasywnie pomiesz-

czenia. Przy wi kszym zapotrzebowaniu na 

ch odzenie uruchamia si  spr arka pom-

py ciep a. W rezultacie otrzymujemy efek-

tywne ch odzenie budynku z jednoczesnym 

adowaniem kolektora gruntowego, przygo-

towuj c go na sezon grzewczy. HPAC jest 

najbardziej ekonomicznym i przyjaznym dla 

rodowiska rozwi zaniem zapewniaj cym 

ch odzenie aktywne w oparciu 

o pomp  ciep a.

Ch odzenie powietrzn  pomp
ciep a NIBE
Ch odzenie a  do 7°C na zasilaniu syste-

mu grzewczo-ch odz cego zapewnia tak e

pompa ciep a NIBE SPLIT o modulowanej 

mocy grzewczej. Jest to urz dzenie typu po-

wietrze/woda sk adaj ce si  z jednostki ze-

wn trznej i wewn trznej, które utrzymuje 

komfort cieplny w budynku przez ca y rok. 

Zim  grzeje, latem ch odzi powietrze w po-

mieszczeniach, a ciep  wod  zapewnia ka -

dego dnia.

NIBE SPLIT oparta jest na technologii in-

werterowej, zapewniaj cej wy sz  ni

w przypadku tradycyjnych pomp efektyw-

no  pracy, dzi ki dostosowywaniu mocy 

spr arki (w zakresie 3–16 kW), do aktual-

nego zapotrzebowania budynku na ciep o. 

Brak konieczno ci wykonywania kolekto-

ra gruntowego, cicha praca, szeroki zakres 

temperatury pracy (od -20°C do +43°C), zin-

tegrowany wymiennik ciep ej wody, prosto-

ta instalacji i atwo  obs ugi to dodatkowe 

zalety pompy ciep a NIBE SPLIT. 
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