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Z początkiem tego roku rozpoczęła się w Polsce 
nowa era budownictwa mieszkaniowego. Poja-
wiają się nowe przepisy prawne, przez które inwe-
storzy muszą mierzyć się z wieloma wyzwaniami. 
Jednym z najważniejszych przepisów, które bez-
pośrednio dotyczą inwestorów, są nowe warunki 
Techniczne, popularnie określane jako wT2021, 
które weszły w życie 1 stycznia 2021 roku.

Trzy opcje ze wskazaniem  
na pompę ciepła

Aby sprostać surowym wymaganiom wT2021, in-
westor ma do wyboru tak naprawdę trzy opcje. 
Musi wybrać pomiędzy kotłem na biomasę, pompą 
ciepła, a hybrydową instalacją opartą o kocioł ga-
zowy, wspomagany odnawialnym źródłem energii.  

Za wyborem pompy ciepła przemawia fakt, że 
jako jedyna daje inwestorowi możliwość samo-
dzielnego produkowania energii poprzez wyko-
rzystanie instalacji fotowoltaicznej. w przypadku 
kotła gazowego lub kotła na biomasę, nie ma moż-
liwości samodzielnej produkcji paliwa, co spra-
wia, że inwestor jest uzależniony od jego dostaw.
– Na etapie projektowania i budowy, warto wziąć 

pod uwagę instalację pompy ciepła i porównać jej 
możliwości z innymi źródłami ciepła. Pod uwagę 
wziąć należy przede wszystkim niskie koszty eks-
ploatacji oraz możliwości bilansowania z instala-
cji PV. Oprócz tego zastosowanie pompy ciepła ma 
szereg innych zalet. Przykładowo, nie ma konieczno-
ści budowy infrastruktury towarzyszącej w postaci 
kominów, czy kotłowni. Dodatkowo, pompa ciepła 

Nowe warunki techniczne stawiane 
obecnie osobom rozpoczynającym 
budowę domu zmuszają do 
połączenia dobrej izolacji budynku  
z wysoko efektywnymi rozwiązaniami 
grzewczymi. By dotrzymać nowej 
normy energetycznej wT2021 
najprościej jest dziś zbudować nowy 
dom uwzględniając w projekcie 
zastosowanie pomp ciepła.  
NIBE-BIAwAR wykorzystuje 
stare i nowe szanse, oferując 
klientom pompy ciepła, panele 
fotowoltaiczne i inne urządzenia 
ułatwiające budowę oraz 
termomodernizację domów  
przy zachowaniu najsurowszych 
rygorów ekologicznych.

Nowość od NIBE – pompa cIEpła NIBE S1255 pc
Aby sprostać nowym wymogom energetycznym
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możliwości programowania oraz dwie wbudowa-
ne anteny, dzięki czemu możliwe jest w pełni zdalne  
sterowanie systemem z telefonu lub tabletu 
poprzez aplikację MyUplink, bez konieczności 
podłączenia do Internetu. To wszystko pomaga  
w procesie planowania i instalacji pomp ciepła  
i wspiera poprawne działanie tych urządzeń pod-
czas ich eksploatacji. Możliwość sterowania gło-
sowego, bezprzewodowy odczyt wilgotności czy 
stężenia dwutlenku węgla w pomieszczeniu to 
dodatkowe atuty tej innowacyjnej pompy ciepła.
NIBE S1255 to najbardziej zaawansowana 
technologicznie gruntowa pompa ciepła NIBE 
z modulowaną mocą grzewczą. Typoszereg 
NIBE S1255 wyposażony został w inwerterowo  

sterowaną sprężarkę i elektroniczne pompy obie-
gowe z płynną regulacją prędkości. Dzięki au-
tomatycznemu dostosowywaniu parametrów 
pracy do aktualnego zapotrzebowania na cie-
pło, pompa ciepła pracuje płynnie, co powodu-
je niższe rachunki za ogrzewanie i ciepłą wodę. 
Zastosowanie inwerterowych sprężarek pozwa-
la również na skrócenie czasu rozruchu systemu, 
bezpieczny dobór urządzenia, brak konieczno-
ści stosowania zbiornika buforowego, możliwość 
rozbudowy domu w późniejszym czasie oraz ci-
chą pracę. Zastosowana technologia sprawiła, że 
urządzenie osiąga najwyższą klasę energetyczną 
A+++ i bardzo wysoki średnioroczny współczyn-
nik sprawności SCOP = 5,5.

pozwala na wykorzystanie funkcji chłodzenia, któ-
ra jest coraz bardziej popularna wśród inwestorów 
– radzi adam minikowski, menedżer produktu 
ds. odnawialnych źródeł energii niBe.

inwesTor zyskuje nie Tylko  
na ekologii

wybierając pompę ciepła, inwestor zyskuje 
więc nie tylko ekologiczne źródło odnawialnej 
energii, ale niskie koszty przeglądów i praktycz-
nie bezobsługowe urządzenie o długim okresie  

żywotności. To powoduje, że sumarycznie pompa 
ciepła wygrywa z dostępnymi obecnie kotłami.
– Z punktu widzenia WT2021 nie ma przy tym zna-
czenia rodzaj pompy ciepła zastosowanej przy bu-
dowie domu – gruntowa, powietrze/powietrze lub 
powietrze/woda. Najważniejszym aspektem przy 
wyborze pompy ciepła powinien być współczynnik 
SCOP, czyli współczynnik sezonowej efektywności 
pracy urządzenia. Im wyższa wartość SCOP, tym 
niższą wartość Ep (energii pierwotnej) otrzymamy 
w obliczeniach. Najwyższy odnotowany sezono-
wy współczynnik sprawności SCOP pompy ciepła 
typu powietrze/woda wynosi 5,05 (pompa ciepła 
NIBE F2120), co oznacza że najlepsze powietrzne 
pompy ciepła, dostępne dzisiaj na polskim rynku, 
są w stanie zapewnić taki sam poziom oszczęd-
ności jak pompy gruntowe. Warto podkreślić, że 
niemal wszystkie gruntowe pompy ciepła NIBE 
mają SCOP (klimat chłodny, 35oC) powyżej 5, np. 
najnowsza, zaawansowana technologicznie pom-
pa ciepła NIBE S1255 osiąga aż 5,5! – podkreśla  
adam minikowski.

złoTy medal Targów eneX/ 
eneX nowa energia w kielcach  
dla firmy niBe-Biawar

Podczas tegorocznych targów ENEX w Sieci,  
firma NIBE-BIAwAR została nagrodzona Złotym 
Medalem Targów za Inteligentną gruntową pom-
pę ciepła NIBE S1255 PC. Innowacyjna pompa 
ciepła NIBE S1255 to urządzenie, które wpisuje 
się w aktualny trend domu w wersji SMART. Pom-
pa ciepła może m.in. optymalizować współpra-
cę z fotowoltaiką, stacją meteorologiczną lub 
względem bieżącej ceny energii elektrycznej 
w systemach smart-grid, stabilizując sieć elek-
troenergetyczną. Urządzenie zaprojektowane 
w technologii SMART ma kolorowy, dotykowy 
wyświetlacz z wbudowanym przewodnikiem  
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