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Powietrzne pompy ciepła NIBE są rozwiązaniem 
grzewczym stosowanym zarówno w nowych budyn-
kach, jak i w budynkach istniejących, poddawanych 
termomodernizacji. Zastosowanie pompy ciepła 
NIBE SPLIT gwarantuje całoroczny komfort przeby-
wania w budynku, zapewniając jednocześnie ogrze-
wanie, chłodzenie oraz ciepłą wodę użytkową. 

Budowa i sterowanie
Pompy ciepła powietrze/woda typu split to urządzenia, 
w których układ chłodniczy rozdzielony jest na dwie 
jednostki. Jednostka zewnętrzna NIBE AMS 10 wypo-
sażona jest w inwerterową sprężarkę, wysokowydaj-

ny parownik, a także wentylator o zmiennej prędko-
ści obrotów. Jednostka wewnętrzna dobierana jest  
w zależności od funkcji, jaką ma spełniać. Jeżeli system 
ma pracować wyłącznie na centralne ogrzewanie, jed-
nostkę NIBE AMS 10 łączy się z jednostką wewnętrzną 
HBS oraz sterownikiem SMO. W przypadku, gdy pom-
pa ciepła NIBE SPLIT ma ogrzewać budynek, a także 
produkować c.w.u. stosowana jest kompaktowa cen-
trala wewnętrzna HK 200 z wbudowanym zasobni-
kiem wody o pojemności 180 l, modułem elektrycznym  
o maksymalnej mocy 9 kW, grupą bezpieczeństwa, 
naczyniem przeponowym, manometrem, elektrycz-
nie sterowaną pompą obiegową oraz skraplaczem. 

Wzrost cen paliw, a tym samym rosnące koszty ogrzewania 
budynków sprawiają, że coraz więcej ludzi poszukuje 
alternatywnych sposobów na zapewnienie komfortu cieplnego 
pomieszczeń. Odpowiedzią są powietrzne pompy ciepła NIBE, 
których sprzedaż w ostatnich latach gwałtownie rośnie.

Pompy ciepła  
NIBE SPLIT  
– ekonomiczne 
ogrzewanie  
w praktyce

Z przykładem domu z pompą ciepła
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wództwie podlaskim, właściciel zastosował instalację  
hybrydową, gdzie powietrzna pompa ciepła NIBE SPLIT 
8 kW (AMS 10-8+HK 200S+SMO40) współpracuje z sys-
temem fotowoltaicznym on-grid NIBE PV 6kW i zbior-
nikiem buforowym NIBE UKV 100. Wspomagająco jako 
dodatkowe źródło ciepła zastosowano kocioł gazowy 
(NIBE GBM 10-15 + OPT). W domu zamontowano również 
centralę wentylacyjną z odzyskiem ciepła NIBE ERS 500.

Urządzenia zamontowano pod koniec 2016 r. i w paź-
dzierniku tego samego roku włączono ogrzewanie 
na cele budowlane. Całość systemu uruchomiono 
po zasiedleniu budynku w czerwcu 2017 r.
Właściciel na własne potrzeby prowadzi monitoring 
systemu i po roku eksploatacji wyliczył koszt ogrze-
wania domu, wentylacji, chłodzenia i produkcji cie-
płej wody użytkowej, który wyniósł 98 zł/m-c.

Parametry pracy i zastosowanie
Pompa ciepła NIBE SPLIT zapewnia, aż 58°C na zasi-
laniu systemu grzewczego z pracy samej sprężarki, a 
z dodatkowym źródłem ciepła aż do 65°C, będąc tym 
samym idealnym rozwiązaniem do termomoderni-
zacji budynków, w których użytkownicy chcą zacho-
wać istniejący system grzejnikowy. Dzięki możliwo-
ści odwrócenia obiegu chłodniczego, system NIBE 
SPLIT oprócz ogrzewania i produkcji c.w.u., zapew-
nia również chłodzenie w okresie letnim. 
Dzięki wykorzystaniu w pompach ciepła NIBE SPLIT 
technologii inwerterowej, moc sprężarki dostosowuje 
się do aktualnego zapotrzebowania budynku na cie-
pło, dzięki czemu urządzenia te zapewniają wyższą 
niż tradycyjne pompy, efektywność pracy. Techno-
logia ta zapewnia większą trwałość, większy komfort  
i mniejsze zużycie prądu dzięki czemu pompy ciepła 

osiągają wysoki współczynnik sprawności. Współ-
czynnik sprawności COP pompy SPLIT 6 kW wynosi 
5,32 przy A7/W35 wg EN 14511.
Pompa ciepła NIBE SPLIT wyróżnia się niezwykłą ela-
stycznością w doborze lokalizacji i prostotą instalacji. 
Obie jednostki łączy się ze sobą systemem rur, a na-
stępnie wypełnia się czynnikiem chłodniczym R410A, 
w który pompa ciepła jest fabrycznie wyposażona. 
Jednostkę zewnętrzną można zawiesić na ścianie 
budynku za pomocą uchwytów ściennych lub po-
stawić na stelażu naziemnym przy ścianie budynku. 

Przykład zastosowania pompy ciepła NIBE SPLIT  
w systemie z panelami NIBE PV oraz rekuperatorem  
NIBE ERS 
W budynku jednorodzinnym o powierzchni użytko-
wej 143 m2 (+ nieogrzewany garaż) położonym w woje-
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Od 1 marca 2019 r. trwa nowa edycja Szwedzkiej Dotacji do pomp ciepła NIBE do  
10 000 zł. Wszystkim chcącym ogrzać swój dom w czysty, energooszczędny i komfor-
towy sposób, producent oferuje wsparcie do 5000 zł do pompy ciepła, do 6000 zł do 
pompy ciepła wraz z rekuperatorem NIBE ERS lub GV-HR, do 9000 zł na zakup pompy 
ciepła z zestawem paneli fotowoltaicznych NIBE PV. Dotację w wysokości 10 000 zł  
można otrzymać na zakup pompy ciepła, rekuperatora oraz zestawu paneli fotowol-
taicznych NIBE PV. Szwedzką Dotację marki NIBE, można łączyć z ulgą podatkową 
oraz dotacją w ramach programu NFOŚiGW „Czyste Powietrze”.

Atuty typoszeregu NIBE SPLIT to cicha praca (32 dB(A) wg EN11203, w odległości 2 m), sze-
roki zakres temperatury pracy (od -20oC do +43oC), brak konieczności wykonywania ko-
lektora gruntowego, szybkość instalacji, niska awaryjność i łatwość obsługi. Poprzez za-
stosowanie dodatkowych akcesoriów, system grzewczy oparty na pompie NIBE SPLIT daje 
możliwość obsługi dwóch obiegów grzewczych, zliczanie wyprodukowanej energii ciepl-
nej, czy sterowanie urządzeniem za pomocą sterownika pokojowego z wyświetlaczem.
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