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dzieje się z pompami ciepła w skrajnych warunkach 
pogodowych. W wyniku badań dokonano optymali-
zacji automatyki i uzyskano doskonałe efekty proce-
su rozmrażania, odprowadzania skroplin oraz pozio-

mu emisji hałasu (poziom ciśnienia akustycznego wg 
EN 11203 w odległości 2 m wynosi jedynie 39 dB(A).
W nowej pompie ciepła NIBE F2120 dokonano po raz 
pierwszy połączenia inwerterowo sterowanej sprę-

Rewolucja technologiczna

Przełom w technologii pomp ciepła zasilanych po-
wietrzem zewnętrznym nastąpił już kilka lat temu, 
kiedy firma NIBE wprowadziła na rynek modele NIBE 
F2030 oraz NIBE F2300, charakteryzujące się wyso-

ką wydajnością w ujemnym zakresie temperatury aż 
do -25°C. W zeszłym roku konstruktorzy NIBE pod-
jęli kolejne wyzwanie, jakim było zaprojektowanie 
wyjątkowej pompy ciepła powietrze/woda ze ste-
rowaniem inwerterowym, zapewniającej wysoką 
temperaturę zasilania, nawet gdy na zewnątrz pa-
nuje bardzo niska temperatura, o sprawności osią-
galnej do tej pory wyłącznie dla pomp gruntowych, 
a ponadto z możliwością aktywnego chłodzenia  
w okresie letnim.
W ten sposób powstał nowy model NIBE F2120  
(typoszereg 8, 12, 16, 20 kW), zaprojektowany dla 
użytkowników, wymagających od pomp ciepła efek-
tywnej pracy i utrzymania komfortowych warunków 
cieplnych, nawet w bardzo trudnych warunkach kli-
matycznych. 
Bardzo pomocne podczas projektowania typoszere-
gu F2120 było nowoczesne laboratorium NIBE, w któ-
rym wykonano szereg eksperymentów, badających 
parametry pracy nowej pompy, w zasymulowanych 
zmiennych warunkach klimatycznych. Urządzenie 
było między innymi testowane podczas długotrwa-
łego działania powietrza o temperaturze -25°C, opa-
dów, a także upałów, aby zobaczyć, co tak naprawdę 

Najnowsza pompa ciepła NIBE F2120 jest dowodem na to, że rozwój tego segmentu 
rynku jest w dalszym ciągu bardzo dynamiczny. Nowy typoszereg NIBE F2120 
stanowi przełom w technologii powietrznych pomp ciepła, osiągając sezonowy 
współczynnik efektywności SCOP powyżej wartości 5,0! Ponadto charakteryzuje się 
niezwykle szerokim zakresem pracy, zapewniając maksymalnie 65°C na zasilaniu 
systemu grzewczego i aż 63°C gdy temperatura na zewnątrz spadnie do -25°C.  
Co więcej pompa ciepła jest w stanie osiągnąć to wszystko, pracując niezwykle 
cicho. Nazywamy to PRAWDZIWĄ REWOLUCJĄ W OGRZEWANIU domów.

NIBE F2120 – rewolucja w ogrzewaniu domów

Rodzaj pompy 
ciepła Ty pompy ciepła

Cena kat. netto PC 
ze sterownikiem + 
dolne źródło

SCOP wg 
ErP

Roczne zużycie 
energii przez PC + 
grzałka

Koszt 
eksploatacji 
(taryfa G12w)

Gruntowa NIBE F1145 26 700 zł +11 000 zł 5,0 2156 + 2 = 2177 kWh 1000 zł
Powietrzna 
monoblok NIBE F2120 29 000 zł 4,8 2534 + 154 = 2688 kWh 1250 zł

Powietrzna 
monoblok NIBE F2040 18 000 zł 4,4 3511+ 34 = 3565 kWh 1650 zł

Powietrzna split NIBE SPLIT 15 000 zł 4,4 3530 + 35 = 3565 kWh 1650 zł

Analiza ekonomiczna systemów NIBE zastosowanych do ogrzewania budynku o powierzchni  
ok. 130 m2 z ogrzewaniem podłogowym

http://www.instalreporter.pl
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we pompy ciepła z wbudowaną funkcją chłodzenia 
NIBE SPLIT lub monobloki NIBE F2040 o modulowa-
nej mocy grzewczej do 8, 12 i 16 kW, które cieszą in-
westorów niską ceną. Nowe zestawy powietrznych 
pomp ciepła wprowadzonych do oferty firmy NIBE-
-BIAWAR można kupić już od 15 000 zł netto! 

Rewolucyjna intuicyjna automatyka

Do powietrznych pomp ciepła NIBE dedykowany jest 
duży, kolorowy i niezwykle intuicyjny moduł stero-
wania SMO, który umożliwia podłączenie dodatko-
wych akcesoriów poszerzających funkcjonalność 
systemu. Dzięki temu powietrzne pompy ciepła NIBE 
mają możliwość nie tylko ogrzewania, ale również 
chłodzenia, produkcji c.w.u, podłączenia rekupera-
tora NIBE ERS, licznika energii NIBE EMK, kilku obie-
gów grzewczych i kotła gazowego NIBE GBM w in-
stalacji hybrydowej. Oprócz połączenia pompy ciepła 
z systemem rekuperacji, NIBE ma również możliwość 
konfiguracji pracy pompy ciepła względem produk-
cji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej (za 
pomocą akcesorium NIBE EME). Kolejną zaletą NIBE 
jest darmowy zdalny monitoring całego systemu 
ogrzewania, c.w.u. i wentylacji budynku oraz możli-
wość sterowania pracą systemu poprzez witrynę  
nibeuplink.com. Natomiast dla użytkowników urzą-
dzeń mobilnych (telefony, tablety) została stworzona 
aplikacja NIBE Uplink app umożliwiająca korzysta-
nie z systemu z jeszcze większą łatwością. Automa-
tyka umożliwia również programowanie czasowe, 
pozwalające na optymalizację pracy urządzenia 
względem tańszej taryfy elektrycznej. Sterownik 
znacznie usprawnia również proces instalacji i póź-

niejszej obsługi serwisowej pomp ciepła NIBE. Au-
tomatycznie aktywowany program konfiguracji 
pompy w prosty i przyjemny sposób prowadzi in-
stalatora poprzez kolejne poziomy menu. W menu 
pomocy znajduje się wyjaśnienie wszystkich termi-
nów i poszczególnych funkcji. W połączeniu z mo-
dułem sterowania SMO lub kompaktową centralą 
wewnętrzną, pompa ciepła NIBE tworzy komplet-
ny ekologiczny i ekonomiczny system komfortu 
cieplnego w budynku, co czyni firmę NIBE jednym 
z liderów w branży grzewczej.

żarki z technologią EVI (wtrysk pary) i elektronicz-
nymi zaworami rozprężnymi, co zapewnia znaczą-
ce oszczędności energii oraz wyjątkowo cichą pracę. 
Technologia EVI powoduje obniżenie temperatury 
gorącego gazu, podczas gdy w tym samym czasie 
następuje wzrost wydajności grzewczej. Dzięki temu 
urządzenie nawet podczas srogiej zimy jest w stanie 
przekazać do instalacji grzewczej czynnik o wyso-
kiej temperaturze, przy jednoczesnym zachowaniu 
wysokich wartości współczynnika sprawności. Przy 
wysokim zapotrzebowaniu na ciepło, istnieje możli-
wość podłączenia aż 8 jednostek w układzie kaska-

dowym, uzyskując wydajność grzewczą do 160 kW. 
Są to istotne korzyści nie tylko dla użytkowników 
większych obiektów, ale również dla mieszkańców 
krajów o chłodnym klimacie, takich jak Polska. 

Rewolucja cenowa

W ofercie NIBE dostępne są również nieco mniej 
wyśrubowane i jednocześnie tańsze powietrzne 
pompy ciepła, których cena jest już porównywalna  
z konwencjonalnymi kotłami grzewczymi. Aktualnie 
najbardziej popularnym rozwiązaniem są inwertero-

NIBE-BIAWAR sp. z o.o. 
Al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok 
tel. 85 662 84 90, faks 85 662 84 09 
pompyciepla@biawar.com.pl
www.nibe.pl
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Typoszereg NIBE F2120 NIBE F2040 NIBE SPLIT - AMS
Moc grzewcza dla A7/W35 do 16,1 kW do 15,8 kW do 15,8 kW
COP 5,11 4,85 4,85
Klasa energetyczna 
na cele grzewcze

A++ (A+++, w zestawie  
ze sterownikiem)

A++ (A+++, w zestawie 
ze sterownikiem)

A++ (A+++, w zestawie
 ze sterownikiem)

Moc chłodzenia dla A35/W18 5,62 kW 10,66 kW 11,82 kW
EER 2,54 3,12 3,47
Rodzaj sprężarki Scroll Twin Rotary Twin Rotary
Głośność – tryb grzania (A7/
W35) wg EN 12102 – Lwa 53 dB(A) 61 dB(A) 58 dB(A)

Wymiary 1280x612x1130 mm 1145x452x1450 mm 1300x370x970 mm
Masa 183 kg 135 kg 105 kg

Obejrzyj film prezentujący nową 
powietrzną pompę ciepła NIBE F2120

Sterownik NIBE SMO 40 do powietrznych 
pomp ciepła NIBE SPLIT, F2040 i F2120

http://www.instalreporter.pl
https://www.nibeuplink.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nibeuplink.android
https://www.youtube.com/watch?v=a8hC5j7LhnY
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