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momodernizacji budynków, w których użyt-
kownicy chcą zachować istniejący system 
grzejnikowy. Pompy ciepła NIBE instalowa-
ne są na zewnątrz budynku i dzięki nowej wy-
sokowydajnej sprężarce spiralnej, pracującej 
w technologii EVI, zapewniają temperaturę 
63oC nawet przy temperaturze -25oC. Cha-

NIBE – największe portfolio 
powietrznych pomp ciepła

  Małgorzata Smuczyńska

  Pompy ciepła NIBE silne jak Wikingowie
Oferta powietrznych pomp ciepła NIBE  
w 2013 r. przeszła rewolucję. W segmencie 
pomp ciepła typu monoblok, NIBE oferuje 
aktualnie pompy powietrze/woda NIBE F2030 
7 i 9 kW o wysokim współczynniku sprawno-
ści: COP pompy NIBE F2030-7kW wynosi aż 
4,81 dla A7/W35 wg EN14511. Do oferty pomp 

powietrznych dedykowanych dla budow-
nictwa jednorodzinnego dołączyły również 
pompy ciepła typu monoblok z modulowaną 
mocą grzewczą i wbudowaną funkcją chło-
dzenia NIBE F2040 o mocy do 8, 12 i 16 kW, 
które cieszą inwestorów niską ceną (NIBE 
F2040-8kW w promocji „Zgarnij 3000 zł z po-
wietrza” kosztuje 15 000 zł netto). NIBE wpro-

wadziło również nowe monobloki o większej 
mocy grzewczej NIBE F2300 – 14 i 20 kW oraz 
NIBE AP-AW30 – 35 kW, osiągające w kaska-
dzie do 180 kW, polecane do obiektów  
o dużym zapotrzebowaniu na ciepło.
Powietrzne pompy ciepła NIBE zapewnia-
ją aż 65oC na zasilaniu systemu grzewczego, 
co czyni je idealnym rozwiązaniem do ter-

Nibe oferuje obecnie największy na rynku wybór powietrznych pomp ciepła dostosowanych do pokrycia 
różnego rodzaju potrzeb grzewczych, niezależnie czy jest to mały domek, blok mieszkalny czy duży 
budynek z basenem. Urządzenia te jako źródło ciepła wykorzystują powietrze zewnętrzne, w związku z czym 
wykonywanie dolnego źródła w postaci sond pionowych lub kolektora gruntowego jest zbędne, a produkcja 
ciepła jest możliwa nawet, gdy temperatura na zewnątrz spada do -25°C. 

Instalacja pompy ciepła NIBE SPLIT 
w domu jednorodzinnym 

W domu mieszkalnym jednorodzinnym 
położonym w okolicach Ozorkowa zo-
stała zainstalowana we wrześniu 2010 
roku powietrzna pompa ciepła NIBE 
SPLIT o mocy grzewczej 3,5-12 kW.  
W budynku o powierzchni całkowitej 
200 m2 instalację c.o. w całości stano-
wi niskotemperaturowy system ogrze-
wania podłogowego. Podlicznik ener-
gii elektrycznej został zamontowany 
dwa miesiące po uruchomieniu pom-
py ciepła. Odczyt z dnia 18.11.11 r. wska-

zał 7993 kWh zużycia energii. Szacunko-
wo roczne koszty ogrzewania budynku 
i przygotowania ciepłej wody użytko-
wej wyniosły 4000 zł, (miesięczne ok. 
335 zł). Był to pierwszy sezon grzewczy, 
więc należy uwzględnić wygrzewanie 
płyt podłogowych i suszenie budynku. 
W styczniu 2012 roku podlicznik wskazał 
8940 kWh, czyli przez kolejne dwa mie-
siące urządzenie zużyło tylko 950 kWh 
energii. Miesięczne koszty ogrzewania  
i produkcji c.w.u. spadły do poziomu 240 zł.

NIBE MONOBLOK F 2030/2300
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ogrzewanie, chłodzenie i c.w.u. nawet przy 
temperaturze -20oC. Pompa ciepła NIBE  
SPLIT oparta jest na technologii inwerterowej, 
dzięki czemu ma modulowaną moc grzew-
czą w zakresie 3-8, 3-12 i 4-16 kW (zgodnie  
z EN14511 dla A7/W45) w zależności od typu 
jednostki zewnętrznej AMS 10. Cicha praca, 
szeroki zakres temperatury pracy (-20÷43oC), 
szeroki wybór jednostek wewnętrznych ze zin-
tegrowanym sterownikiem oraz modułem 
elektrycznym, dobieranych w zależności od 
zapotrzebowania na c.w.u. i łatwość obsłu-
gi to dodatkowe zalety pompy ciepła NIBE 
SPLIT, dzięki którym określenia „all inclusive”  
i „plug and play” idealnie do niej pasują. 
NIBE SPLIT wyróżnia elastyczność lokalizacji, 
prostota instalacji (napełniona fabrycznie 
czynnikiem chłodniczym), a także „komplet-
ność” – może stanowić samodzielne źródło 
energii cieplnej w budynku.  

Model NIBE F2030 7 NIBE F2040 12 NIBE F2300 20 NIBE AP-AW30
Moc grzewcza1 5,88 kW 6,46 kW 15,46 kW 31,0 kW
Moc grzewcza2 6,35 kW 4,81 kW 17,7 kW 35,0 kW
Pobór mocy elektrycznej, 
ogrzewanie1 1,43 kW 1,75 kW 4,38 kW 8,75 kW

Pobór mocy elektrycznej, 
ogrzewanie2 1,32 kW 1,07 kW 4,37 kW 4,55 kW

COP1 4,11 3,69 3,53 3,5
COP2 4,81 4,52 4,04 4,0
Moc chłodzenia3 - 8,75 kW - -
Moc chłodzenia4 - 10,87 kW - -
Pobór mocy 
elektrycznej,chłodzenie3 - 1,86 kW - -

Pobór mocy elektrycznej, 
chłodzenie4 - 2,21 kW - -

EER3 - 4,72 - -
EER4 - 4,91 - -
Poziom hałasu jedn. zew. (2 m) 37 dB(A) 49,5 dB(A) 42 dB(A) 59 dB(A)
Rodzaj sprężarki spiralna rotacyjna spiralna spiralna
Inwerter nie tak nie nie
Maks. ciśnienie robocze 
czynnika grzewczego 3 bar brak danych

Temperatura czynnika 
grzewczego (min./maks.) 25/65°C 25/58°C 25/65°C 20/58°C

Temperatura powietrza  
(min./maks.) -25/40°C -20/43°C -25/40°C -20/35°C

Natężenie przepływu powietrza 
(min./maks.) 2500/3000 m3/h maks. 4380 m3/h 1700/2000 m3/h maks. 7800 m3/h

Moc elektrycznej grzałki 12 kW w jednostce wewn. 9 kW w jednostce 
wewn.

w jednostce 
wewn.

Czynnik chłodniczy, ilość R407C, 1,8 kg R410A, 2,9 kg R407C, 2,8 kg R404A, 13,0 kg
Podgrzewanie c.w.u. w jednostce wewn. osobny zbiornik
Waga (jed. wewn.) 140 kg 240 kg -
Waga (jed. zewn.) 160 kg 105 kg 230 kg 573 kg
Wymiary (jed. wewn.) 1800/600/615 mm 1900/760/900 mm -

Wymiary (jed. zewn.) 1260/570/1134 
mm

1145/452/995  
mm

1455/620/1385 
mm

2127/1779/1258 
mm

    1wg EN 14511 dla A2/W35°C,  2 wg EN 14511 dla A7/W35°C,     
   3 wg EN 14511 dla A27/W7°C,  4 wg EN 14511 dla A27/W18°C
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rakteryzują się też niskim poziomem hałasu 
(37/45 dB w odległości 2 m).
Systemy NIBE zapewniają prostą instalację  
i przyjemną obsługę urządzenia. Przykła-
dem są elastyczne złącza antywibracyjne, 
w które wyposażone są jednostki zewnętrz-
ne NIBE oraz dodatki podnoszące komfort 
użytkowania pompy ciepła np. możliwość 

sterowania poprzez internetową witrynę 
NIBE Uplink, wbudowana taca ociekowa, 
czy automatyczna regulacja wydajności 
pracy wentylatora. 
Doskonałym rozwiązaniem do nowych bu-
dynków są również pompy ciepła typu split, 
które utrzymują komfort cieplny w budyn-
ku przez cały rok, zapewniając jednocześnie 

NIBE SPLIT

Sterownik NIBE SMO 40 do pomp ciepła 
NIBe mONOBlOk

NIBE AP-AW30
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