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korzystana jako jednostka klimatyzacyjna, chłodząc 
dom w okresie letnim. Powietrzne pompy ciepła są zna-
komitą alternatywą konwencjonalnych kotłów grzew-
czych, dając komfortowe, automatyczne ogrzewanie 
za porównywalną cenę i z niskim kosztem eksploatacji. 

Powietrzne pompy ciepła – rewolucja 
cenowa i technologiczna

Głównym kosztem inwestycji w powietrzną pompę 
ciepła jest koszt zakupu urządzenia, którego cena 
jest już porównywalna do cen konwencjonalnych 
kotłów grzewczych. Obecnie najczęściej wybiera-
nym rozwiązaniem są powietrzne pompy ciepła  
z modulowaną mocą grzewczą i wbudowaną funk-
cją chłodzenia NIBE SPLIT oraz NIBE F2120 o mocy 
do 6, 8, 12, 16 oraz 20 kW. NIBE SPLIT to jeden z naj-
tańszych modeli powietrznych pomp ciepła dostęp-
nych na polskim rynku (np. cena zestawu NIBE SPLIT 
6kW przeznaczonego do ogrzewania budynku o pow. 
do 100 m2 wynosi 14 000 zł netto).
Z kolei model F2120 jest rewolucyjnym urządzeniem 
osiągającym sezonowy współczynnik efektywności 
SCOP powyżej wartości 5,0! Oznacza to, że pompa 
ciepła jest w stanie wyprodukować pięć razy wię-
cej energii niż sama pobiera. Dotychczas tak wyso-
ka sprawność osiągalna była tylko dla gruntowych 
pomp ciepła. Co więcej, dzięki nowej wysokowydaj-
nej sprężarce spiralnej, pracującej w oparciu o tech-
nologię EVI, powietrzne pompy ciepła zapewniają 
temperaturę 63°C nawet przy temperaturze -25°C. 
Efektem tego jest niski koszt ogrzewania domu oraz 
możliwość zastosowania w budynkach ze starą i/lub 
wysokotemperaturową instalacją grzejnikową.

Wielozadaniowy system grzewczy 
NIBE – 100% energii OZE 
 
Inteligentny system grzewczy NIBE składa się z po-
wietrznej pompy ciepła NIBE SPLIT, rekuperatora 
NIBE ERS 10-400 i zestawu fotowoltaicznego NIBE 
PV i zapewnia komfortowe, ekonomiczne i ekolo-
giczne ogrzewanie, chłodzenie, produkcję c.w.u.  
i wentylację z odzyskiem ciepła. Rekuperator NIBE 
ERS jest jednym z niewielu modeli rekuperatorów 
na polskim rynku, który ma możliwość współpra-
cy z pompą ciepła oraz programowania z poziomu  

Powietrzne pompy ciepła wykorzystują niewąt-
pliwie najtańsze i najłatwiejsze do pozyskania źró-
dło ciepła – powietrze zewnętrzne, w związku z czym 
wykonywanie dolnego źródła w postaci sond piono-
wych lub kolektora gruntowego jest zbędne. 

Warto podkreślić, że nawet przy ujemnych wartościach 
temperatury, powietrze zawiera ciepło, które można 
odebrać dzięki pompie ciepła typu powietrze/woda, 
a następnie wykorzystać je do ogrzania domu oraz do 
produkcji c.w.u. Ta sama pompa ciepła może być wy-

Według badań przeprowadzonych  
przez Polską Organizację Rozwoju 
Technologii Pomp Ciepła PORT PC  
w 2019 roku rynek pomp ciepła w Polsce 
odnotowuje najbardziej dynamiczny 
wzrost w historii. Szczególnym 
uznaniem cieszą się pompy ciepła 
powietrze/woda, których w I półroczu 
2019 zainstalowano dwukrotnie  
więcej niż w tym samym czasie  
w roku 2018. Ponadto, dzięki nowelizacji 
ustawy OZE oraz istniejącemu 
systemowi opustów, klienci coraz 
częściej decydują się na zastosowanie 
kompletnych, wielozadaniowych 
systemów grzewczych z pompą 
ciepła współpracującą z układem 
fotowoltaicznym oraz systemem 
wentylacji z rekuperacją. 

Systemy grzewcze z powietrznymi 
pompami ciepła NIBE 

…podbijają Polskę
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wyświetlacza pompy ciepła, zapewniając idealny 
komfort przebywania w budynku. System fotowolta-
iczny NIBE PV zawiera z kolei moduł komunikacyjny 
EME do współpracy z pompą ciepła NIBE, umożliwia-
jący wzrost wydajności jej pracy, podczas bieżącej 
produkcji energii elektrycznej ze słońca. System za-
pewnia niemal zerowe rachunki za energię oraz ze-
rową emisję CO2 i innych zanieczyszczeń do atmos-
fery, ponieważ energia potrzebna w domu w 100% 
pochodzi z OZE. System jest znakomitym rozwiąza-
niem problemu smogu w Polsce i nadaje się do sto-
sowania zarówno w budynkach poddawanych ter-
momodernizacji, jak i w budynkach nowych. 
Cały system sterowany jest za pomocą jednego ste-
rownika NIBE SMO 40, instalowanego na ścianie ma-
szynowni lub wbudowanego w centrali wewnętrznej 

pompy ciepła, a także zdalnie przez Internet poprzez 
witrynę nibeuplink.com lub za pomocą smartfona i dar-
mowej aplikacji mobilnej NIBE Uplink. Innowacyjny sys-
tem NIBE Uplink w pełni wykorzystuje technologię in-
teligentnego domu, tworząc algorytmy pracy pomiędzy 
urządzeniami sterowanymi cyfrowo (np. zwiększa wy-
dajność wentylacji, jeżeli czujnik wilgotności wskaże 
przekroczenie zadanego poziomu wilgotności), wyko-
rzystując nową bezpłatną usługę internetową IFTTT 
(If This Than That). System ma wbudowaną funkcję 
SMART HOME oraz SMART GRID i jest gotowy do wpię-
cia w inteligentne sieci i systemy inteligentnego zarzą-
dzania budynkiem BMS, a także może współpracować 
z innymi urządzeniami podłączonymi w chmurze obli-
czeniowej za pomocą innowacyjnego interfejsu pro-
gramowania aplikacji NIBE API.

Pompy ciepła NIBE z dofinansowaniem

W szerokiej ofercie marki NIBE znajdują się pom-
py ciepła typu solanka/woda, powietrze/woda, 
powietrze/powietrze oraz pompy zasilane po-
wietrzem wentylacyjnym, a także rekuperatory 
centralne i pokojowe oraz systemy fotowolta-
iczne NIBE PV.
Od 16 września 2019 r. trwa jesienna edycja 
Szwedzkiej Dotacji do powietrznych pomp cie-
pła NIBE. Każdy kto chce ogrzać swój dom w czy-
sty, energooszczędny i komfortowy sposób, może 
ubiegać się o dotację w wysokości do 3000 zł na 

pompę ciepła NIBE, do 4000 zł na pompę ciepła 
wraz z rekuperatorem NIBE ERS lub GV-HR, do 
7000 zł na zakup pompy ciepła z zestawem fo-
towoltaicznym NIBE PV oraz do 8000 zł na ze-
staw pompy ciepła, rekuperatora oraz systemu 
fotowoltaicznego NIBE PV. Dodatkowo w trakcie 
trwania promocji, producent obniża cenę 5-let-
niej Gwarancji Dodatkowej o 50%. Szwedzką Do-
tację marki NIBE, można łączyć z ulgą podatko-
wą oraz dotacją w ramach programu NFOŚiGW 
Czyste Powietrze lub Mój Prąd.

NIBE-BIAWAR sp. z o.o. 
Al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok 
tel. 85 662 84 90 
pompyciepla@biawar.com.pl
www.nibe.pl
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Nagrodzony Złotym Medalem Targów ENEX system NIBE zapewnia ogrzewanie, chłodzenie, 
produkcję c.w.u. oraz wentylację z odzyskiem ciepła, wykorzystując energię słoneczną
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