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NIBE SPLIT

Powietrzna pompa ciepła NIBE SPLIT gwaran-
tuje całoroczny komfort przebywania w budyn-
ku, zapewniając jednocześnie ogrzewanie, chło-
dzenie oraz ciepłą wodę użytkową. 
Pompa ciepła NIBE SPLIT zapewnia aż 58°C na 
zasilaniu systemu grzewczego z pracy samej 

sprężarki, a z dodatkowym źródłem ciepła aż 
do 65°C, będąc tym samym idealnym rozwiąza-
niem do termomodernizacji budynków, w któ-
rych użytkownicy chcą zachować istniejący sys-
tem grzejnikowy. Dzięki możliwości odwrócenia 
obiegu chłodniczego, system NIBE SPLIT oprócz  
ogrzewania i produkcji c.w.u., zapewnia rów-
nież chłodzenie w okresie letnim. 

SyStem PV i Powietrzna PomPa ciePła, czyli duet idealny
Instalacja fotowoltaiczna 
przynosi najwięcej korzyści, kiedy 
zapotrzebowanie budynku na 
energię elektryczną jest duże. 
Oznacza to, że „prąd słoneczny” 
wykorzystywany jest nie tylko na 
potrzeby urządzeń elektrycznych 
w domu, ale także do ogrzewania 
budynku zimą, chłodzenia 
latem oraz produkcji ciepłej 
wody użytkowej przez cały rok. 
Zastosowanie systemu grzewczego 
na bazie pompy ciepła NIBE zasilanej 
energią elektryczną pozwala na 
efektywne wykorzystanie energii 
na własne potrzeby.  
Produkowana energia elektryczna 
bilansuje się z energią zużywaną,  
a rachunki za prąd sprowadzają się 
do niewielkich opłat stałych.

http://www.instalreporter.pl
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dofinansowania. Dotacja w ramach programu Mój 
Prąd oferuje nawet 50% dofinansowania do kosz-
tów kwalifikowanych (czyli kosztów zakupu i monta-
żu instalacji fotowoltaicznej), ale nie więcej niż 5000 
złotych. Dotacja w ramach programu Mój Prąd jest 
bezzwrotna i nie jest wymagane żadne zabezpie-
czenie, by ją uzyskać. wsparcie finansowe z kolei 
na zakup i montaż pompy ciepła można uzyskać 
w formie ulgi podatkowej oraz w formie dotacji dla 
budynku istniejącego z programu Czyste Powietrze.
Firma NIBE-BIAwAR po raz kolejny wychodzi na-
przeciw wszystkim budującym oraz modernizu-
jącym swój dom. Od 2 marca 2020 r. trwa kolejna 
edycja akcji „Szwedzka Dotacja do pomp ciepła 

NIBE do 10 000 zł”. Jeśli marzysz o czystym, ener-
gooszczędnym i komfortowym systemie grzew-
czym, skorzystaj ze wsparcia do 5000 zł do pompy 
ciepła, do 6000 zł do pompy ciepła wraz z reku-
peratorem NIBE ERS lub GV-HR, do 9000 zł na 
zakup pompy ciepła z zestawem paneli fotowol- 
taicznych NIBE PV. Dotację w wysokości 10 000 zł 
można otrzymać na zakup pompy ciepła, rekupe-
ratora oraz zestawu paneli fotowoltaicznych NIBE 
PV. Szwedzką Dotację marki NIBE można łączyć  
z ulgą podatkową oraz dotacją w ramach pro-
gramu NFOŚiGw Czyste Powietrze lub Mój Prąd. 
Rejestracja w promocji, regulamin i szczegółowe 
informacje na www.szwedzkadotacja.pl.

wykorzystana w NIBE SPLIT technologia inwerte-
rowa dostosowuje moc sprężarki do aktualnego 
zapotrzebowania budynku na ciepło, dzięki cze-
mu urządzenia te zapewniają wyższą niż trady-
cyjne pompy ciepła, efektywność pracy. 
Technologia ta zapewnia większą trwałość, więk-
szy komfort i mniejsze zużycie prądu, a pompy 
ciepła osiągają wysoki współczynnik sprawno-
ści COP: dla pompy SPLIT 6 kw wynosi 5,32 przy 
A7/w35 wg EN 14511. Pompa ciepła NIBE SPLIT 
wyróżnia się niezwykłą elastycznością w dobo-
rze lokalizacji i prostotą instalacji.

Darmowa ENErgIa zE Słońca

Podstawowy zestaw instalacji fotowoltaicznej 
NIBE PV składa się z paneli fotowoltaicznych NIBE 
PVK, inwertera NIBE PVI, modułu komunikacji  
z pompą ciepła NIBE EME oraz uchwytów mon-
tażowych NIBE PRM. Systemy fotowoltaiczne do-
stępne są w zestawach o mocy 3, 4, 5, 6, 9, 12, 
15 i 24 kw. Panele można dodawać lub usuwać  
w celu uzyskania instalacji solarnej optymalnie 

dopasowanej do potrzeb i powierzchni dachu bu-
dynku. Panele słoneczne mogą być montowane 
na rożnych rodzajach powierzchni dachów dzięki 
specjalnie dedykowanym uchwytom. Dzięki za-
stosowaniu modułu komunikacyjnego NIBE EME, 
układ pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych 
pracuje z najwyższą wydajnością, gdy sprężarka 
pompy ciepła, jak i inne urządzenia w budynku 
wykorzystują największą ilość energii elektrycz-
nej. Nadwyżkę wyprodukowanej energii można 
przekazać operatorowi sieci dystrybucyjnej za 
pomocą systemu on-grid. Instalacje do 10 kw 
pozwalają na odebranie 80% energii oddanej do 
sieci, instalacje zaś powyżej 10 kw umożliwiają 
odbiór 70% energii oddanej do sieci. Najkorzyst-
niej jest więc jak najwięcej energii konsumować 
w czasie rzeczywistym. wtedy możliwe jest wy-
korzystanie 100% wyprodukowanej energii.

Jak oBNIżyć koSzTy INwESTycJI?

Inwestorzy, którzy zdecydują się zainwestować  
w system PV mogą skorzystać z różnych form 

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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Przykładem technicznie zaawansowanego rozwiązania jest instalacja wykonana w jed-
nym z domów jednorodzinnych wybudowanym w Białymstoku. zastosowany w budyn-
ku system obejmuje:
•	22	panele	fotowoltaiczne	NIBE	PV	o	mocy	6	kW	pracujące	w	systemie	on-grid,
•	powietrzną	pompę	ciepła	NIBE	SPLIT	o	mocy	8	kW,
•	zbiornik	buforowy	NIBE	UKV	o	poj.	100	l,
•	centralę	wentylacyjną	z	odzyskiem	ciepła	NIBE	ERS,
•	kocioł	gazowy	NIBE	GBM10-15	+	OPT	(jako	źródło	wspomagające).
W	budynku	o	powierzchni	143	m2	(+	nieogrzewany	garaż)	opisany	system	hybrydowy	
uruchomiono	w	2017	r.	Od	tego	czasu	właściciel	domu	monitoruje	system	i	po	roku	
eksploatacji	wyliczył,	 ile	kosztuje	ogrzewanie	domu,	 jego	wentylacja,	chłodzenie	 
i	produkcja	ciepłej	wody	użytkowej	dla	4-osobowej	rodziny.	Koszt	ten	kształtuje	się	
na	poziomie	98	zł/miesięcznie.	Jest	on	tak	niski	w	przeważającej	mierze	dzięki	zasto-
sowaniu	paneli	fotowoltaicznych.

http://www.instalreporter.pl
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