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niem od 1952 roku, a pompami ciepła od 
ponad 30 lat. Po wielu latach doświadczeń 
pompy ciepła NIBE stały się najczęściej insta-
lowaną marką w Skandynawii, zdobywając 
tym samym zaufanie użytkowników z więk-
szości krajów Europy, w tym od 2002 roku 
również z Polski. Na popularność pomp cie-
pła NIBE wpływa niewątpliwie wysoka jakość 
produktu, niezawodność oraz bogata ofer-
ta produkowanych urządzeń, umożliwiają-
ca optymalne ich dopasowanie do wielkości 
i przeznaczenia budynku. Pompy ciepła NIBE 
charakteryzują się wysokim współczynnikiem 
sprawności COP, osiągającym wartość na-
wet 4,81 wg EN 14511 dla nowej powietrznej 
pompy ciepła NIBE F2030-7 kW przy A7/W35  
i przy B0/W35 dla pomp gruntowych. Za-
awansowana technologia pomp ciepła 
NIBE, doskonalona w Departamencie In-
nowacyjności, jest doceniana i nagradza-
na również w Polsce. Za pompę ciepła NIBE 
F1245 PC z wbudowanym chłodzeniem pa-
sywnym i możliwością wentylacji z odzyskiem 
ciepła i zdalnego sterownia, firma otrzymała 
szereg nagród, m.in. PUCHAR RENEXPO Po-
land w kategorii „Innowacyjna Technologia”, 
złoty medal MTP BUDMA i wyróżnienia na tar-
gach w Kielcach i Toruniu.

Nowe…

…gruntowe pompy ciepła o dużych  
mocach
NIBE stara się cały czas dostosowywać swoją 
ofertę do zmieniającego się rynku. 
Aktualnie do oferty dołączają nowe grun-
towe pompy ciepła NIBE o dużych mocach 
grzewczych. NIBE AP-BW30 to nowe gruntowe 
pompy ciepła o mocy od 29 aż do 160 kW 
w jednej jedostce! Oznacza to, że w jednej ka-
skadzie można osiągać łączną moc 6,4 MW, 

co zaspokaja potrzeby największych inwesty-
cji w Polsce. 

…pompy powietrzne monoblokowe: małe  
i duże o wyższych parametrach na zasilaniu 
systemu
Do bogatej oferty gruntowych pomp ciepła 
NIBE, w 2013 roku dołączyły nowe pompy po-
wietrze/woda typu monoblok: NIBE F2030  
o mocy 7 i 9 kW  oraz pompa z modulowaną 
mocą grzewczą i wbudowaną funkcją chło-
dzenia F2040 o mocy do 8, 12 i 16 kW poleca-
ne przede wszystkim do mniejszych budynków 
jednorodzinnych, a także nowe monobloki  
o większej mocy grzewczej NIBE F2300-14, 20 
kW oraz NIBE AP-AW30 o mocy 35 kW (przy A7/
W35 wg EN 14511), z możliwością łączenia  
w kaskady, polecane do obiektów o dużym 
zapotrzebowaniu na ciepło. Urządzenia, w za-
leżności od typu, zapewniają aż 58-65oC na 
zasilaniu systemu grzewczego, co czyni je ide-

Polacy cenią jakość i zaawansowanie  
technologiczne szwedzkich pomp 

Nowe pompy 
ciepła NIBE-BIAWAR 
gruntowe i powietrzne

  Małgorzata Smuczyńska*

  Dlaczego pompa ciepła  
NIBE-BIAWAR?

…po pierwsze doświadczenie
…po drugie jakość
…po trzecie zaawansowana technologia
Szwedzka firma NIBE zajmuje się ogrzewa-

Współistnienie na rynku obok 
siebie wielu producentów pomp 
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alnym rozwiązaniem do termomodernizacji 
budynków, w których użytkownicy chcą za-
chować istniejący system grzejnikowy. Pompy 
ciepła NIBE F2300 dzięki nowej wysokowydaj-
nej sprężarce spiralnej, pracującej w techno-
logii EVI, zapewniają temperaturę 63oC nawet 
przy temperaturze -25oC!
Wyższa efektywność w stosunku do poprzed-
nich modeli (przykładowo COP pompy ciepła 
NIBE F2030-7 kW wynosi aż 4,81 dla A7/W35 
wg EN 14511) i niski poziom hałasu (37/45 dB  
w odległości 2 m odpowiednio przy wysokiej/
niskiej prędkości wentylatora) stawia pompy 
ciepła NIBE MONOBLOK na najwyższej półce, 
pośród najlepszych pomp ciepła dostępnych 
na świecie. Systemy NIBE są skonstruowane  
w taki sposób, aby zapewnić prostą instalację 
i przyjemną obsługę urządzenia. Przykładem 
są elastyczne złącza antywibracyjne, w któ-
re wyposażone są jednostki zewnętrzne NIBE 
oraz bogata gama akcesoriów podnosząca 
komfort użytkowania pompy ciepła. Warto-
ścią dodaną pomp ciepła jest również wbu-
dowana taca ociekowa czy automatyczna 
regulacja wydajności pracy wentylatora. 

…pompy ciepła typu split 
Są doskonałym rozwiązaniem do nowych bu-
dynków. Jest to urządzenie typu powietrze/
woda składające się z jednostki zewnętrznej  
i wewnętrznej, które utrzymuje komfort cieplny 
w budynku przez cały rok, zapewniając jedno-
cześnie ogrzewanie, chłodzenie i ciepłą wodę 
użytkową nawet przy temperaturze -20oC. 
NIBE SPLIT oparta jest na technologii inwer-
terowej, dzięki czemu ma modulowaną moc 
grzewczą w zakresie 3-8, 3-12 i 4-16 kW (zgod-
nie z EN 14511 dla A7/W45) w zależności od 
typu jednostki zewnętrznej AMS 10. Cicha 
praca, szeroki zakres temperatury pracy (od 
-20oC do 43oC), szeroki wybór jednostek we-

wnętrznych ze zintegrowanym sterownikiem 
oraz modułem elektrycznym, dobieranych  
w zależności od zapotrzebowania na c.w.u.  
i łatwość obsługi to dodatkowe zalety pom-
py ciepła NIBE SPLIT, dzięki którym określenia 
„all inclusive” i „plug and play” idealnie do 
niej pasują. 
NIBE SPLIT spośród innych pomp ciepła wyróż-
nia elastyczność lokalizacji, prostota instalacji 
(pompa napełniona jest fabrycznie czynnikiem 
chłodniczym), a także „kompletność” urządze-
nia, które może stanowić samodzielne źródło 
energii cieplnej potrzebnej do ogrzewania bu-
dynku i produkcji ciepłej wody użytkowej. 

Komfort pracy instalatora  
i zadowolenie klienta

W naszych dążeniach staramy się o maksy-
malne dostosowanie systemu z pompą cie-
pła do potrzeb klienta, które coraz częściej 
wybiegają poza te związane wyłącznie  
z ogrzewaniem domu. Naszym klientom ofe-
rujemy szereg systemowych rozwiązań za-
pewniających ogrzewanie domu, zarówno 
z instalacją grzewczą powierzchniową, jak 
i grzejnikową, przygotowanie ciepłej wody 
użytkowej, kontrolowaną wentylację, chło-
dzenie pasywne i aktywne pomieszczeń  
w okresie letnim, ogrzewanie wody baseno-
wej, jacuzzi, sterowanie pracą systemu przez 
sieć GSM lub Internet. Ponadto prowadzimy 
stały monitoring możliwości dofinansowania 
inwestycji związanych z wykorzystaniem od-
nawialnych źródeł energii. Klienci, dokonu-
jąc wyboru naszych pomp ciepła, spośród 
szerokiej gamy produktów obecnych na pol-
skim rynku, wymieniają najczęściej takie za-
lety, jak: wysoki współczynnik sprawności 
pomp ciepła NIBE, który przyczynia się do 
najniższych kosztów eksploatacji tego typu 
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urządzeń, możliwość pracy pompy ciepła 
przy wysokiej temperaturze zasilania/powro-
tu 65/58oC, cichą pracę sprężarki na pozio-
mie 43 dB (moduł chłodniczy zainstalowany 
jest w osobnej, dźwiękoszczelnej obudowie), 
menu w języku polskim, prostotę obsługi oraz 
fachowe doradztwo techniczne.

Zaawansowane sterowanie  
i komfortowa obsługa wyświetlacza

Jednak najwyższa sprawność to jeszcze nie 
wszystko. Jednym z kilku czynników przyczy-
niających się najwyższego poziomu obsłu-
gi pomp ciepła było zaprojektowanie nowo-
czesnego, kolorowego wyświetlacza,  
z czytelnym menu sterowania w języku pol-
skim. Duży wyświetlacz pokazuje pełne in-
formacje o statusie pompy, czasie pracy, 
wszystkich temperaturach odczytywanych  
w urządzeniu. Intuicyjny interfejs, znacznie 
ułatwia dokonywanie wszelkich ustawień,  
zarówno instalatorowi przy uruchamianiu i re-
gulacji urządzenia, jak również użytkownikowi 
podczas późniejszej obsługi pompy. Przykła-
dem może być automatycznie uruchamia-

ny kreator rozruchu 
pompy, który w pro-
sty sposób prowadzi 
instalatora przez ko-
lejne poziomy menu 
w celu prawidłowej 
i kompletnej konfi-
guracji pracy urzą-
dzenia. Menu po-
mocy dostępne dla 
użytkownika zastę-
puje instrukcję i wy-
jaśnia na bieżąco 
wszystkie terminy  
i poszczególne funk-

cje, a także objaśnienia sposób rozwiązywa-
nia problemów, które mogą wywołać alarm 
w pompie ciepła. Kolejną cechą związaną  
z nowoczesnym, wysoko zaawansowanym 
sterownikiem pomp NIBE, jest możliwość jego 
aktualizacji i przekazywania danych przez 
port USB, a także możliwość podłączenia do 
Internetu, co ułatwia kontrolę, monitoring  
i regulację urządzenia przez instalatora, na-
wet na odległość przy wykorzystaniu progra-
mu serwisowego NIBE Applications czy syste-
mu internetowego NIBE UPLINK. 

Wyposażenie, gwarancja i …na start

Pompy ciepła NIBE objęte są 2-letnią gwa-
rancją z możliwością jej przedłużenia do  
5 lat. Firmy wykonawcze, które zajmują się 
instalacją naszych pomp ciepła chwalą 
przede wszystkim proste podłączenie urzą-
dzeń, głównie ze względu na to, że niezbęd-
ny osprzęt jest fabrycznie montowany bez-
pośrednio w urządzeniu (moduł chłodniczy, 
pompy obiegowe dolnego i górnego źródła, 
tzw. „miękki start”, zaawansowany system 
sterowania z automatyką pogodową, trój-
stopniowy moduł elektryczny o mocy 9 kW, 
czujnik kolejności faz) lub dostarczany w kom-
plecie z pompą ciepła (filtry zanieczyszczeń, 
czujniki temperatury, naczynie wzbiorcze 
dolnego źródła z zaworem bezpieczeństwa, 
czujnik temperatury zewnętrznej z obudową, 
złączki zaciskowe, rurki przyłączeniowe dol-
nego źródła). Ważnym aspektem, z ich punk-
tu widzenia, jest również szybkość realizacji 
zamówień oraz znikoma liczba awarii pomp 
ciepła NIBE.  
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