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wiązaniem do termomodernizacji budynków, 
w których użytkownicy chcą zachować istnie-
jący wysokotemperaturowy system grzejniko-
wy. Pompa ciepła NIBE F2300 instalowana 
jest na zewnątrz budynku i zapewnia tempe-
raturę 63oC nawet przy temperaturze -25oC. 
Efektywność COP pompy ciepła 14 kW wy-
nosi aż 4,39 dla A7/W35 wg EN 14511) i poziom 
hałasu 39/51 dB w odległości 2 m odpowied-
nio przy wysokiej/niskiej prędkości wentylato-
ra. Potwierdzeniem wysokiej sprawności i ja-
kości tego typoszeregu, jest przyznany przez 
niezależne laboratoria badawcze, znak jakości 
EHPA (Europejskiej Organizacji Pomp Ciepła).
Przedstawicielem pomp ciepła nowej ge-
neracji jest także powietrzna pompa ciepła 
NIBE SPLIT, która powstała jako owoc współ-
pracy między szwedzkim koncernem NIBE 
AB i japońskim Mitsubishi Heavy Industries 
Ltd. Jest to urządzenie typu powietrze-woda 
składające się z jednostki zewnętrznej i we-
wnętrznej, które utrzymuje komfort cieplny 
w budynku przez cały rok, zapewniając jed-
nocześnie ogrzewanie, chłodzenie i ciepłą 

  NIBE-BIAWAR podnosi poprzeczkę
Do bogatej oferty gruntowych pomp ciepła 
NIBE na początku 2012 roku dołączyły nowe 
pompy powietrze-woda typu monoblok NIBE 
F2026 – 6, 8, 10 kW polecane przede wszytskim 
do mniejszych budynków jednorodzinnych,  
w których wymagane jest ogrzewanie i pro-
dukcja c.w.u. Nowością są także monobloki  

o większej mocy grzewczej NIBE F2300 –  
14, 20 kW osiągające w kaskadzie do 180 kW, 
polecane do dużych willi, hoteli i innych więk-
szych obiektów, w których często występu-
ją w układach biwalentnych, a także bardziej 
skomplikowanych układach hybrydowych. 
Urządzenia zapewniają aż 65oC na zasilaniu 
systemu grzewczego, co czyni je idealnym roz-
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  Małgorzata Smuczyńska

Jak wynika z analiz BRG Consult – firmy prowadzącej ranking 
sprzedaży pomp ciepła, co dziesiąta pompa ciepła kupiona w 2010 r.
 w Polsce była marki NIBE. W ostatnim czasie coraz większym 
zainteresowaniem cieszą się pompy ciepła typu powietrze-woda, które 
w 2011 r. przeszły całkowity „lifting” w Departamencie Innowacyjności 
NIBE. 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. 
Powietrzne pompy ciepła są więc znakomitą alternatywą i nierzadko 
jedynym rozsądnym rozwiązaniem w sytuacji, gdy działka jest mała i 
nie ma możliwości wykonania wymiennika gruntowego, albo podczas 
modernizacji kotłowni opalanych olejem bądź propanem-butanem. 

Pompa ciepła NIBE F 2300

Pompa ciepła NIBE SPLITPompa ciepła NIBE F 2026
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W styczniu 2012 roku, po 4 miesiącach eksplo-
atacji pompy ciepła, podlicznik energii elek-
trycznej, zainstalowany w celu zliczania energii 
elektrycznej zużytej przez pompę ciepła łącznie 
z pompami obiegowymi, wskazywał 3028 kWh. 
Przy założeniu ceny energii elektrycznej na po-
ziomie 0,50 zł/kWh  
i miesięcznym zużyciu energii na poziomie 760 
kWh właściciele wyliczyli, że miesięczne koszty 
ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użyt-
kowej za pomocą pompy NIBE SPLIT wynoszą 
380 zł. Przed modernizacją roczne koszty ogrze-
wania budynku i produkcji c.w.u za pomocą ko-
tła olejowego mieściły się w granicach od 7500 
do 9000 zł rocznie (przy zużyciu 2000-2200 l ole-
ju rocznie). 
Przy obecnych cenach oleju w granicach 4,50 
zł/l, właściciel domu musiałby zapłacić ok. 10 
000 zł za ogrzewanie budynku i produkcję c.w.u, 

natomiast roczne koszty eksploatacji powietrz-
nej pompy ciepła NIBE SPLIT wyniosą nie więcej 
niż 3500 zł.

Właściciele pensjonatu Villa Tilia w Polani-
cy Zdroju postawili na odnawialne źródła ener-
gii. W zrealizowanej w połowie 2008 roku inwesty-
cji zainstalowano kaskadę trzech pomp ciepła na 
powietrze zewnętrzne typu monoblok NIBE F2020 
o łącznej mocy 42 kW, współpracującą z dwo-
ma dwupłaszczowymi ogrzewaczami wody NIBE 
VPA o łącznej objętości 1500 l oraz z systemem so-
larnym zbudowanym na bazie 10 kolektorów sło-
necznych BIAWAR Solaris. W obiekcie zainstalowa-
no ogrzewanie podłogowe (850 m2), a instalację 
uzupełnia wentylacja mechaniczna z odzyskiem 
ciepła. Podlicznik energii po 3 latach eksploata-
cji urządzeń wskazuje 106 000 kWh, a więc rocznie 
na potrzeby ogrzewania i produkcji ciepłej wody 
użytkowej, pompy ciepła wraz z pompami obie-
gowymi i cyrkulacji c.w.u zużywają 35 000 kWh, 
co przy założeniu 0,50 zł/kWh daje roczny koszt 
ogrzewania obiektu na poziomie 17 500 zł, czyli 
czterokrotnie mniej niż przy ogrzewaniu olejowym 
takiego obiektu.  

wodę użytkową nawet przy temperaturze 
-20oC. NIBE SPLIT oparta jest na technologii 
inwerterowej, dzięki czemu ma modulowaną 
moc grzewczą w zakresie 3-8, 3-12  
i 4-16 kW (zgodnie z EN14511 dla A7/W45)  
w zależności od typu jednostki zewnętrz-
nej AMS 10. Nawet gdy temperatura na ze-
wnątrz spada do -20oC, osiągana jest tem-
peratura zasilania 58oC z samej sprężarki.
Cicha praca, szeroki zakres temperatury pra-
cy (od -20oC do 43oC), bogaty wybór jed-
nostek wewnętrznych ze zintegrowanym ste-
rownikiem oraz modułem elektrycznym, 
dobieranych w zależności od zapotrzebowa-
nia na c.w.u. i łatwość obsługi to dodatkowe 
zalety pompy ciepła NIBE SPLIT, dzięki którym 
nasze ulubione określenia „all inclusive”  
i „plug and play” idealnie do niej pasują. 
Ponadto NIBE SPLIT ma możliwość bezpośred-
niego podłączenia dodatkowych źródeł cie-
pła jak np. kolektory słoneczne lub istniejący 
kocioł olejowy, gazowy czy na paliwo sta-
łe. Jednostkę zewnętrzną można zawiesić na 
ścianie budynku, za pomocą uchwytów ścien-
nych lub postawić na stelażu naziemnym przy 

ścianie budynku. Modulowana wydajność 
pracy urządzenia zapewniona przez inwerte-
rowo sterowaną sprężarkę, pozwala na osią-
gnięcie wysokiego rocznego współczynnika 
sprawności (nominalne COP dla pompy cie-
pła NIBE SPLIT 12 kW przy A7/W35 wg EN 14511 
wynosi 4,4, a współczynnik chłodzenia przy 
A27/W18 aż 7,88), natomiast rozdzielenie kom-
ponentów pompy ciepła do dwóch jednostek 
spowodowało osiągnięcie bardzo cichej pra-
cy tego typu urządzenia (34-36 dB w odległo-
ści 10 m przy ustawieniu wolno stojącym). 

Pompy ciepła NIBE w praktyce, czyli  
2 różne obiekty i ich koszty eksploatacyjne
We wrześniu 2011 roku właściciele jednoro-
dzinnego domu położonego w okolicach 
Łodzi, zdecydowali się na modernizację syste-
mu grzewczego poprzez wymianę istniejące-
go źródła ciepła – kotła olejowego o mocy  
22 kW na powietrzną pompę ciepła NIBE 
SPLIT o mocy 3,5-12 kW. Instalację grzewczą 
budynku o powierzchni całkowitej 160 m2 sta-
nowi wodne ogrzewanie podłogowe, zapro-
jektowane o temperaturze zasilania 45oC.  

Dom z pompą ciepła NIBE SPLIT

Pensjonat Villa Tilia w Polanicy Zdroju  
z kaskadą 3 pomp ciepła typu monoblok 
NIBE F 2020 i systemem solarnym BIAWAR
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NIBE-BIAWAR sp. z o.o. 
Al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok 
tel. 85 662 84 90, faks 85 662 84 09 
sekretariat@biawar.com.pl
www.biawar.com.pl
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