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żywotność, osiągnięcie optymalnej temperatury 
w krótszym czasie oraz cichą pracę. 
System NIBE oprócz ogrzewania domu i wody, 
może zapewniać chłodzenie pasywne lub aktywne, 
ogrzewanie wody basenowej, zasilanie kilku obie-
gów grzewczych o różnej temperaturze, sterowanie 
przez Internet, sieć GSM i system BSM oraz wenty-
lację z odzyskiem ciepła o efektywności sięgającej 
96%. Funkcja SMART GRID i SMART PRICE ADAPTION 
umożliwia dostosowanie pracy systemu, do chwilo-
wych cen energii elektrycznej pod kątem oszczęd-
nej pracy, a funkcja SMART HOME umożliwia połą-
czenie termostatów do systemu w celu dowolnego 
sterowania temperaturą pomieszczeń.
Modulowana moc grzewcza pompy ciepła w zakre-
sie od 1,5 do 16 kW, zintegrowany wężownicowy 
zbiornik c.w.u. o pojemności 180 litrów, wydajność 
wentylacji na poziomie 450 m3/h przy 150 Pa oraz 
wysoka temperatura zasilania systemu grzewczego 
65°C, sprawia że system idealnie wpisuje się w po-
trzeby polskiego rynku budownictwa jednorodzin-
nego, zarówno w przypadku domów nowych, jak  
i tych starszych, niespełniających aktualnych stan-
dardów izolacyjności, w których zachodzi potrzeba 
wymiany źródła ciepła. Pompa ciepła ze sterowni-
kiem osiąga klasę A+++, a rekuperator klasę A (zgod-
nie z Dyrektywną ErP).

Charakterystyka
techniczna systemu 
NIBE:
- modulowana moc 
grzewcza w zakre-
sie od 1,5 do 16 kW
- zintegrowany wę-
żownicowy zbiornik 
c.w.u. o pojemności 
180 litrów (dostęp-
ny w wersji emalio-
wanej, miedziowanej  
i ze stali nierdzewnej)
- chłodzenie pasyw-
ne (PSC/PCM) lub ak-
tywne (HPAC)
- rekuperacja za po-
mocą sterowanego 
z pompy ciepła reku-
peratora NIBE ERS 450, z wymiennikiem przeciwprą-
dowym o efektywności do 96% i maks. przepływie 
450 m3/h przy 150 Pa
- temperatura zasilania c.o. 65°C (sprężarka pom-
py ciepła)
- sezonowy współczynnik sprawności pompy ciepła 
SCOP 5,5 (wg EN14825, klimat chłodny, 35°C)
- klasa energetyczna pompy ciepła ze sterownikiem 

  Pompa ciepła NIBE F1255 automatycznie regu-
luje przepływ czynnika roboczego w dolnym i gór-
nym źródle, płynnie dostosowuje się do zmienne-
go zapotrzebowania na ciepło w ciągu roku, bijąc 
rekordy sprawności w testach prowadzonych przez 
niezależne instytuty badawcze (SCOP=5,5!). Zasto-

sowanie „inwerterowej sprężarki“ oznacza nie tyl-
ko mniejsze zużycie energii, ale również skrócenie 
czasu rozruchu systemu, bezpieczny dobór urzą-
dzenia, w większości przypadków brak konieczno-
ści stosowania zbiornika buforowego, możliwość 
rozbudowy domu w późniejszym czasie, dłuższą 

System grzewczo-
chłodząco-wentylacyjny 
NIBE zbudowany jest 
na bazie inteligentnej, 
gruntowej pompy  
ciepła NIBE F1255  
i rekuperatora  
z wymiennikiem 
przeciwprądowym  
NIBE ERS. Pompa ciepła 
wyposażona jest  
w inwerterowo 
sterowaną sprężarkę 
oraz elektroniczne 
pompy obiegowe 
z płynną regulacją 
prędkości.

Inteligentny system 
grzewczo-chłodząco 
-wentylacyjny NIBE

Małgorzata SMuczyńSka

Inteligentny system grzewczo-chłodząco-wentylacyjny NIBE, jest jedynym na świecie 
rozwiązaniem, w którym uzyskuje się ogrzewanie, chłodzenie, ciepłą wodę i rekupera-
cję. Jest to najbardziej ekonomiczny i ekologiczny system, ze względu na wysoką spraw-
ność ogrzewania, osiąganą przez inwerterową gruntową pompę ciepła NIBE F1255 (SCOP 
pompy ciepła osiąga 5,5 wg EN14825), wysoką sprawność odzysku ciepła z wentylacji  
w rekuperatorze NIBE ERS (do 96%), wykorzystanie darmowego chłodu dolnego źródła 
do pasywnego chłodzenia budynku i zerową bezpośrednią emisję CO2 do atmosfery. 
Praca całego systemu, w tym rekuperatora NIBE ERS, sterowana jest przez użytkownika, 
za pomocą wielofunkcyjnego, intuicyjnego menu w języku polskim, dostępnego z pozio-
mu kolorowego wyświetlacza pompy ciepła lub wirtualnie (komputer, tablet, smartfon, 
system inteligentnego zarządzania budynkiem) za pomocą systemu NIBE UPLINK. System 
przeznaczony jest do ekonomicznego i ekologicznego ogrzewania, chłodzenia, ogrzewania 
c.w.u. i wentylacji z odzyskiem ciepła (rekuperacji) budynków o powierzchni do 300 m2.

Etykieta energetyczna 
zestawu pompy ciepła F1255-
16kW ze sterownikiem
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A+++ (zgodnie z Dyrektywą ErP, w systemach wyso-
kotemperaturowych, Pdesign = 16 kW)
- klasa energetyczna pompy ciepła A++ (zgodnie  
z Dyrektywną ErP, w systemach wysokotemperatu-
rowych, Pdesign = 16 kW)
- klasa energetyczna rekuperatora A (zgodnie z Dy-
rektywną ErP)
- zdalne sterowanie przez Internet, sieć GSM, system BMS
- aktualizacja oprogramowania przez gniazdo USB
- wbudowana funkcja SMART GRID i SMART PRICE 

ADAPTION umożliwia dostosowanie pracy systemu, 
do chwilowych cen energii elektrycznej pod kątem 
oszczędnej pracy
- wbudowana funkcja SMART HOME umożliwia po-
łączenie termostatów do systemu, aby zoptymalizo-
wać sterowanie temperaturą pomieszczeń
- sterowanie 4 obiegami grzewczymi o różnej tem-
peraturze zasilania 
- niski prąd rozruchowy dzięki technologii inwerte-
rowej pompy ciepła
- zasilanie NIBE F1255: 3x400 V (dostępny wariant 
1x230V i 3x230V); NIBE ERS: 1x230V
- wysokość/szerokość/głębokość NIBE F1255: 1800/ 
600/620 mm; NIBE ERS: 1014/550/550 mm  

Zapraszamy na odwiedzenia firmy 
Nibe-Biawar na targach FWSK 2016 
– stoisko nr 66.
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