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Pompa ciep a NIBE F1155 (bez zbior-
nika c.w.u.) oraz NIBE F1255 (z wbu-
dowanym zbiornikiem c.w.u.) to 

inteligentne urz dzenie, wyposa one w in-
werterowo sterowan  spr ark  i elektro-
niczne pompy obiegowe z p ynn  regula-
cj  pr dko ci. Urz dzenie dopasowuje si
automatycznie do zmiennego zapotrzebo-
wania na ciep o w ci gu roku, bez skoków 
poboru energii, co powoduje jeszcze ni -
sze rachunki za ogrzewanie i ciep  wod .
Aktualnie w ofercie NIBE, w typoszere-
gu gruntowych pomp ciep a wyposa onych 
w inwerterowo sterowan  spr ark  s  dwa 
modele: FXX55-6kW o mocy od 1,5 do 6 kW 
i FXX55-16kW o modulowanej mocy w za-
kresie od 4 do 16 kW, ale jeszcze w tym roku 
do typoszeregu do czy nowa jednostka do 
12 kW, która idealnie wpisuje si  w potrze-
by polskiego rynku domów jednorodzin-
nych. Nowa budowa i zastosowana techno-
logia sprawi a, e pompa ciep a NIBE F1155 
i F1255 osi ga bardzo wysoki redniorocz-
ny wspó czynnik sprawno ci SCOP, który 
zgodnie z now  norm  EN 14825, przy 0/35 
dla klimatu zimnego i mocy obliczeniowej 
12 kW, wynosi a  5,5! Sprawno  inwerte-
rowej pompy ciep a NIBE, osi gana w rze-
czywistych warunkach pracy, sprawia e
maszyna ma najwy sz  klas  energetyczn
A++ (w zestawie ze sterownikiem A+++), 
a rachunki za ogrzewanie domu pomp  cie-
p a NIBE F1255, s  najni sze z mo liwych. 
Zastosowanie „inwerterowych  spr arek” 
oznacza nie tylko dostosowanie parame-

trów pracy do aktualnego zapotrzebowania 
na ciep o i co si  z tym wi e mniejsze zu-
ycie energii, ale równie  skrócenie czasu 

rozruchu systemu, bezpieczny dobór urz -
dzenia, brak konieczno ci stosowania zbior-
nika buforowego, mo liwo  rozbudowy 
domu w pó niejszym czasie, d u sz y-
wotno , osi gni cie optymalnej temperatu-
ry w krótszym czasie oraz cich  prac .
Poziom ci nienia akustycznego pompy cie-
p a NIBE F1255-6, waha si  w granicach 
21–28 dB(A) (wg EN 11203, przy B0/W35 
w dol. 1 m), a poziom mocy akustycznej 

w granicach 37–43 dB(A) (wg EN 12102, 
przy B0/W35). 

NIBE F1155, NIBE F1255 – pompy ciep a najwy szej klasy
NIBE F1155/1255 to nowy 
typoszereg pomp ciep a
z modulowan  moc  grzewcz ,
bij cy rekordy sprawno ci 
w testach, prowadzonych przez 
niezale ne instytuty badawcze, 
jak np. Szwedzka Agencja 
Energetyczna i s  najcz ciej 
wybierane spo ród gruntowych 
pomp ciep a NIBE w Szwecji, 
Niemczech i na wschodzie. 
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