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Inwestorzy indywidualni, decy-
duj c si  na rozwi zania ener-
gooszcz dne, coraz cz ciej 

my l  o nich jako o sieci wspó -
pracuj cych urz dze  i wybiera-
j  coraz bardziej z o one systemy. 
Z do wiadcze  instalatorów pomp 
ciep a NIBE wynika, e po owa
domów jednorodzinnych z pom-
pami ciep a wyposa ona jest tak-

e w system wentylacyjny z rekuperacj . Wychodz c naprzeciw 
u ytkownikom domów, w których wymagany jest komfort grzew-
czy, ch odniczy i wentylacyjny przynosz cy najwi ksze oszcz d-
no ci, firma NIBE-BIAWAR we wrze niu wystartowa a z promocj
„Szwedzka Dotacja do systemów NIBE”, w ramach której mo na ku-
pi  pomp  ciep a wraz z rekuperatorem w obni onej cenie. Nasz
misj  jest bowiem d enie do ycia w zgodzie z ide  zrównowa o-
nego rozwoju, w oparciu o energi  pozyskiwan  z otoczenia.

Rekuperator w po czeniu z pomp  ciep a daje kompletny system 
zapewniaj cy ogrzewanie, produkcj  c.w.u., ch odzenie i wentylacj
z odzyskiem ciep a, czyli pe ny komfort przebywania w budynku, 
w którym energia pozyskiwana jest w sposób przyjazny dla rodo-
wiska i portfela. Jest to najbardziej ekonomiczny i ekologiczny sys-
tem, ze wzgl du na wysok  sprawno  ogrzewania, osi gan  przez 
pomp  ciep a NIBE (np. SCOP pompy ciep a  NIBE F1255 osi ga 
5,5 wg EN14825), wysok  sprawno  odzysku ciep a z wentylacji 
w rekuperatorze NIBE ERS (do 92%), mo liwo  efektywnego ak-
tywnego ch odzenia lub wykorzystania darmowego ch odu dolnego 
ród a do pasywnego ch odzenia budynku i zerow  bezpo redni

emisj  CO2 i innych zanieczyszcze  do atmosfery.
Praca ca ego systemu, w tym rekuperatora NIBE ERS, sterowana 

jest przez u ytkownika, za pomoc  wielofunkcyjnego, intuicyjne-
go menu w j zyku polskim, dost pnego z poziomu kolorowego wy-

wietlacza pompy ciep a lub wirtualnie (komputer, tablet, smartfon, 
system inteligentnego zarz dzania budynkiem) za pomoc  systemu 
NIBE UPLINK i darmowych aplikacji NIBE app. Jest to niezwykle 
intuicyjne narz dzie do szybkiego i prostego monitorowania i za-
rz dzania systemem NIBE przez Internet z dowolnego miejsca na 
Ziemi. Poprzez witryn  www.nibeuplink.com, mo na uzyska  pod-
gl d na aktualny status urz dze  oraz pobra  najnowsz  aktualiza-
cj  oprogramowania, zupe nie za darmo. UPLINK umo liwia le-
dzenie i sterowanie systemu centralnego ogrzewania, ciep ej wody 
i wentylacji dla uzyskania maksymalnego komfortu u ytkowania. 
W przypadku wyst pienia zak óce  w pracy systemu, za pomoc
e-mail lub telefonu komórkowego system wysy a ostrze enie, które 
pozwoli na szybk  reakcj  serwisow . System umo liwia równie
zdalne przeprowadzenie diagnostyki pracy systemu, a tym samym 
obni enie kosztu us ug serwisowych.

POWIETRZNE POMPY CIEP A Z NAJWY SZEJ 
PÓ KI
Nawet przy ujemnych temperaturach, powietrze zawiera ciep o, 
które mo na odebra  dzi ki pompie ciep a typu powietrze/woda, 
a nast pnie wykorzysta  je do ogrzania domu oraz do produkcji cie-
p ej wody u ytkowej. Ta sama pompa ciep a mo e by  wykorzysta-
na jako jednostka klimatyzacyjna, ch odz c dom w okresie letnim. 

Nowy typoszereg NIBE F2120 stanowi prze om w technologii 
pomp ciep a typu powietrze/woda, osi gaj c sezonowy wspó czyn-
nik efektywno ci SCOP powy ej warto ci 5,0! Oznacza to, e pom-
pa ciep a jest w stanie wyprodukowa  pi  razy wi cej energii ni
sama pobiera. Ta wyj tkowa pompa ciep a powietrze/woda o spraw-
no ci osi galnej do tej pory wy cznie dla pomp gruntowych, jest 
w stanie produkowa  ciep o nawet wtedy, gdy temperatura na ze-
wn trz budynku spada do -25°C. 

Nazywamy to PRAWDZIW  REWOLUCJ
W OGRZEWANIU domów.

System NIBE dla wymagaj cych komfortu z wysok  klas

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

NIBE UPLINK to:
• Szybkie i proste zarz dzanie systemem 

NIBE przez Internet, telefon komórkowy, 
tablet i system inteligentnego zarz dzania
budynkiem

• Swobodny dost p do aktualnych wersji 
oprogramowania

• Zdalna diagnostyka pracy urz dze , ni sze
koszty serwisu

• Prosta instalacja poprzez pod czenie
kabla sieciowego lub bezprzewodowo przez 
adapter WiFi
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