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Nowe oprogramowanie zastosowane w urządze-
niach serii NIBE S to ponad 10 milionów wierszy 
kodu, dzięki którym pompy ciepła NIBE oferują 
jeszcze bardziej wydajne i zaawansowane tech-
nologicznie funkcje. Aby w pełni wykorzystać po-
tencjał inteligentnej pompy ciepła NIBE, wystar-
czy stałe lub bezprzewodowe łącze internetowe 
oraz aplikacja myUplink! Po podłączeniu do In-
ternetu, pompa ciepła poinformuje użytkownika 
o zakłóceniach w pracy pompy ciepła przez tele-
fon, automatycznie dostosuje pracę do bieżących 
warunków pogodowych, a także względem bieżą-
cej ceny energii elektrycznej w systemach smart-
-grid, stabilizując sieć energetyczną. Co więcej, 
dzięki dwóm wbudowanym antenom oraz łącz-
ności bezprzewodowej, pompa ciepła automa-
tycznie sygnalizuje dostępność najnowszej wer-
sji oprogramowania, dzięki czemu urządzenie ma 
zawsze dostęp do najnowszych funkcji smart. 
Pompy ciepła NIBE S wyposażone zostały także  
w niezwykle intuicyjny i przyjazny dla użytkownika 
wyświetlacz z kolorowym panelem dotykowym, 
który umożliwia sterowanie pompą ciepła bez-
pośrednio na ekranie dotykowym. Nowy sterow-
nik umożliwia m.in. zdalną diagnostykę pompy 
ciepła, bezprzewodowe podłączanie akcesoriów  
z możliwością komunikacji w chmurze oblicze-
niowej, bezprzewodowy odczyt wilgotności czy 
stężenia dwutlenku węgla w pomieszczeniu,  
a dzięki pełnej synchronizacji systemu wszyst-
kie procesy zarządzania i komunikacji przebie-
gają płynnie. Ulepszona konstrukcja pomp cie-
pła serii S ułatwia dostęp i usprawnia instalację, 
a wbudowany licznik energii cieplnej umożliwia 
bieżącą kontrolę wydajności urządzenia.

w 2020 roku ofertę marki NIBE wzbogaciły urządzenia najnowszej generacji, 
idealnie wpisujące się w obecny trend digitalizacji. Nowa seria NIBE S  
to nie tylko bezpieczne, oszczędne i komfortowe urządzenia, ale przede 
wszystkim inteligentne i zaawansowane technologie pozwalające  
na pełną integrację pompy ciepła z domem i jego mieszkańcami.

SPRAW, BY DOM BYŁ SMART Z NIBE

Przejdź  Szczegółowe informacje 
wraz z dokumentacją techniczną

http://www.instalreporter.pl
https://www.nibe.pl/Produkty/nibe-seria-s/
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INWERTEROWA GRUNTOWA POMPA CIEPŁA 
NIBE S1255 PC

NIBE S1255 to najbardziej zaawansowana 
technologicznie gruntowa pompa ciepła NIBE  
z modulowaną mocą grzewczą do 6, 12 lub 16 kw.  
Model o mocy 6 kw jest dostępny w wersji  
z wbudowanym modułem chłodzenia pasywne-
go NIBE S1255 PC. Typoszereg NIBE S1255 wy-
posażony został w inwerterowo sterowaną sprę-
żarkę i elektroniczne pompy obiegowe z płynną 
regulacją prędkości. Dzięki automatycznemu do-
stosowywaniu parametrów pracy do aktualnego 
zapotrzebowania na ciepło, pompa ciepła pracu-
je bez skoków poboru energii, co powoduje niż-
sze rachunki za ogrzewanie i ciepłą wodę. Zastoso-
wanie inwerterowych sprężarek pozwala również 
na skrócenie czasu rozruchu systemu, bezpiecz-
ny dobór urządzenia, brak konieczności stosowa-
nia zbiornika buforowego, możliwość rozbudo-
wy domu w późniejszym czasie oraz cichą pracę.  
Poziom ciśnienia akustycznego pompy ciepła NIBE 
S1255-6 PC, waha się w granicach 21-28 dB(A)  
(wg EN 11203, przy B0/w35 w odl. 1 m), co oznacza, 

że pompa ciepła pracuje ciszej niż lodówka. Zasto-
sowana technologia sprawiła, że urządzenie osiąga 
najwyższą klasę energetyczną A+++ i bardzo wysoki 
średnioroczny współczynnik sprawności SCOP=5,5!
 
SzWEdzkA dOTACjA dO POMP CIEPŁA 
dOBIEGA kOńCA!

To ostatni moment, aby skorzystać ze Szwedz-
kiej Dotacji do pomp ciepła NIBE do 10 000 zł! 
O dotację można ubiegać się do 31 maja 2020. 
w ramach promocji producent oferuje wsparcie 
do 5000 zł do pomp ciepła, do 6000 zł do pompy 
wraz z rekuperatorem NIBE ERS lub GV-HR, do 
9000 zł do pompy ciepła z zestawem fotowolta-
icznym NIBE PV oraz do 10 000 zł dla pompy cie-
pła z rekuperatorem i zestawem fotowoltaicz-
nym NIBE PV. Aby skorzystać z promocji, należy 
zarejestrować się na www.szwedzkadotacja.pl. 
Szwedzką Dotację marki NIBE, można łączyć  
z ulgą podatkową oraz dotacją w ramach pro-
gramu NFOŚiGw Czyste Powietrze i Mój Prąd.
Regulamin oraz szczegółowe informacje na  
www.szwedzkadotacja.pl oraz www.nibe.pl.

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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Weź udział W szkoleniu bez Wychodzenia z domu!

Szkolenia prowadzone przez Ekspertów NIBE to najlepszy sposób na poszerzenie wiedzy  
z zakresu techniki grzewczej oraz zagadnień związanych z odnawialnymi źródłami energii.  
Zapraszamy na nową serię szkoleń technicznych NIBE ONLINE. Szkolenia przeznaczone są 
dla instalatorów, projektantów oraz wszystkich zainteresowanych doborem, montażem i pro-
jektowaniem instalacji z wykorzystaniem pomp ciepła NIBE.
Zakres szkolenia obejmuje m.in. budowę i zasadę działania pomp ciepła, rodzaje dolnych źró-
deł, zasady i wytyczne ich doboru oraz wymiarowania, system sterowania pomp ciepła NIBE, 
ofertę i budowę systemowych rozwiązań komfortu cieplnego NIBE (np. systemy fotowoltaicz-
ne, rekuperatory), zasady doboru pomp ciepła NIBE za pomocą programu komputerowego 
NIBE DIM oraz wiele innych informacji o wymiarze nie tylko teoretycznym, ale też praktycznym. 

Przejdź  Więcej informacji oraz 
rejestracja na szkolenia online

http://www.instalreporter.pl
https://www.nibe.pl/wiedza/szkolenia-dla-wykonawcow-i-projektantow/

