2010
taniej!

W 2010... taniej! Proponujemy Państwu:

– zakup gruntowej pompy ciepła nowej generacji NIBETM F1245 z wbudowanym
zbiornikiem c.w.u. o poj. 180 litrów w cenie niższej o 2.010 zł netto!
lub
– przy zakupie pompy NIBETM F1245 w cenie katalogowej dwa kolektory płaskie
SIRIUS za złotówkę!*
Promocja dotyczy wyłącznie kompaktowych pomp ciepła NIBE TM F1245. Oferta ważna do wyczerpania zapasów
promocyjnych. Szczegółowy regulamin promocji dostępny na stronie www.biawar.com.pl.
* katalogowa cena kolektora SIRIUS wynosi 1.290 zł netto.
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NIBETM F1245 – kompaktowa pompa ciepła nowej generacji
NIBETM F1245 to kompaktowa pompa ciepła nowej generacji typu
woda/woda (glikol/woda), zaprojektowana do oszczędnego i
ekologicznego ogrzewania i produkcji c.w.u. w domach jedno- i
wielorodzinnych. Przeznaczona do współpracy z każdym rodzajem niskotemperaturowej instalacji grzewczej, np. grzejnikami,
konwektorami lub ogrzewaniem podłogowym. Wysoką efektywność urządzenia zapewniają m.in. energooszczędne pompy
cyrkulacyjne (klasa energooszczędności A) oraz zintegrowany
wężownicowy zasobnik c.w.u. o poj. 180 litrów z wysokiej klasy
izolacją termiczną (Neopor).
Pompę ciepła NIBETM F1245 wyróżnia nie tylko wysoki współczynnik efektywności, ale także – a może nawet przede wszystkim
– prostota instalacji i obsługi. Nowoczesny intuicyjny panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem i menu w języku polskim

pokazuje pełne informacje o statusie pompy, czasie pracy oraz
wszystkich parametrach odczytywanych w urządzeniu. Ułatwia
dokonywanie wszelkich ustawień, zarówno instalatorowi przy
uruchamianiu i regulacji urządzenia, jak również użytkownikowi
przy późniejszej obsłudze pompy.
Systemowe rozwiązania opracowane przez koncern NIBETM umożliwiają łączenie pompy ciepła NIBETM F1245 z modułami, wzbogacającymi jej możliwości, np. o wentylację z odzyskiem ciepła i
chłodzenie pomieszczeń, sterowanie dwoma obiegami grzewczymi, ogrzewaniem wody basenowej, systemem solarnym itp. Spójny design i modułowa budowa jednostek pozwalają zachować
zwartą bryłę i estetyczny wygląd urządzeń, dzięki czemu pompa
ciepła może stanąć w pomieszczeniu pełniącym inne funkcje niż
kotłownia, np. w pralni, suszarni, siłowni, a nawet w kuchni.

Model pompy

Stara cena netto

NIBETM F1245 – 6 kW (3x400V)

26 900 zł

NIBETM F1245 – 8 kW (3x400V)

27 900 zł

NIBETM F1245 – 10 kW (3x400V)

28 900 zł

NIBETM F1245 – 12 kW (3x400V)

29 900 zł

Nowa cena!
24 890
25 890
26 890
27 890

lub

2 x kolektor SIRIUS

1 zł

2 580

Typ NIBETM F1245

6 kW

8 kW

10 kW

12 kW

Pobór mocy elektrycznej * (B0/W35)

1,28 kW

1,66 kW

1,98 kW

2,47 kW

Moc grzewcza * (B0/W35)

6,31 kW

8,30 kW

9,95 kW

11,82 kW

COP przy B0/W35

4,93

5,01

5,03

4,79

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

1800 (bez uwzg. stopek: 30-50 mm) x 600 x 620 mm

Waga netto

310 kg

Napięcie robocze

400 V (3 fazy + Zero)

Zintegrowany grzewczy moduł

2/4/6/9 kW

Czynnik chłodniczy

R407C

325 kg

330 kg

335 kg

* Zgodnie z normą EN 255 dla temperatury na wejściu do pompy ciepła 0° C / zasilanie systemu
grzewczego 35° C. Bez uwzględnienia poboru mocy elektrycznej przez pompy obiegowe.

Kolektory płaskie SIRIUS:
– wysoka sprawność i jakość potwierdzone certyfikatem Solar Keymark oraz 10-let
nim okresem gwarancji producenta
– absorber - odcinki blachy miedzianej pokrytej specjalną, czarną powłoką lakierniczą
– przykrycie - szyba solarna z hartowanego szkła pryzmatycznego o grubości 4mm
– harfowa konstrukcja orurowania absorbera zapewnia mniejsze opory przepływu
czynnika roboczego
– możliwy montaż kolektora w pozycji pionowej i poziomej, na dachach płaskich
i skośnych oraz jako konstrukcje wolno stojące lub wbudowane w połać dachową
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