
Wyprzedaż 
rocznika 2012 !
Proponujemy Państwu zakup 
powietrznych pomp ciepła NIBE SPLIT 8kW 
i 12kW oraz powietrznej pompy ciepła 
NIBE F2300-14kW w cenie niższej o  2012 zł 
netto. wyprzedaż trwa od 28.01.2013r do 
wyczerpania zapasów promocyjnych

*Oferta ważna do wyczerpania zapasów promocyjnych. 
Regulamin promocji dostępny jest na naszej stronie:     www.biawar.com.pl

Skorzystaj 
z Promocji i ciesz się komfortem 
cieplnym jaki daje powietrzna 
pompa ciepła NIBE

2012 
taniej!

wyczerpania zapasów promocyjnych



NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.  Al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok, tel. (085) 662-84-90, fax (085) 662-84-81, e-mail: pompyciepla@biawar.com.pl, infolinia: 0801 003 066  www.biawar.com.pl

NIBE SPLIT 8kW    NIBE SPLIT 12kW NIBE F2300-14kW

NIBE-BIAWAR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian technicznych oferowanych wyrobów oraz cen.

Wyprzedaż rocznika 2012 !
Promocją objęte są pompy ciepła NIBE zasilane powietrzem zewnętrznym typu NIBE SPLIT i NIBE MONOBLOK.

NIBE SPLIT  |  ZIMĄ GRZEJE, LATEM CHŁODZI

NIBE SPLIT o kompletny system na bazie powietrznej 
pompy ciepła typu split, przeznaczony do ogrzewania, 
chłodzenia i przygotowania ciepłej wody użytkowej 
w budynkach o zróżnicowanym zapotrzebowaniu na 
ogrzewanie i ciepłą wodę.

• Kompaktowa jednostka zewnętrzna AMS 10 ze   
 sprężarką inwerterową o mocy od 3 do 8kW (NIBE  
 SPLIT 8kW) oraz od 3,5 do 12 kW (NIBE SPLIT 12k)

• Modulowana praca urządzenia zapewnia wysoki  
 roczny współczynnik sprawności, dzięki czemu   
 płacimy mniej za zużytą energię elektryczną

• Jednostka wewnętrzna ACVM 270 ze zintegrowanym  
 sterownikiem, wężownicowym ogrzewaczem wody  
 o poj. 270 litrów i wbudowaną grzałką zanurzeniową  
 o mocy 9 kW

• Możliwość chłodzenia latem przez klimakonwektory  
 lub płaszczyznowy system grzewczy

• Taca ociekowa z grzałką DPH 11 na wyposażeniu  
 jednostki zewnętrznej AMS 10

• Łatwa w instalacji – proste połączenie jednostki  
 wewnętrznej i zewnętrznej systemem rur   
 wypełnionych czynnikiem chłodniczym

• Proste podłączenie innych urządzeń grzewczych  
 (kotła c.o., systemu solarnego)

• Przystosowana do pracy z dwoma systemami   
 grzewczymi (np. grzejniki i podłogówka)

• Niezwykle szeroki zakres warunków pracy: od -20 do  
 +43°C

NIBE F2300  |  SILNA JAK VIKING

NIBE F2300 to powietrzna pompa ciepła typu mono-
blok, zaprojektowana i przystosowana do ogrzewa-
nia budynków nowych i modernizowanych, w warun-
kach klimatycznych panujących w Skandynawii. 

• Pompa ciepła o mocy 14kW, do ustawienia   
 zewnętrznego

• Nowa wysokowydajna sprężarka spiralna pracuje  
 w oparciu o technologię EVI, co oznacza wyższą  
 wydajność zarówno w warunkach klimatu ciepłego  
 jak i zimnego

• Automatyczne regulowana wydajność sprężarki 
 i wentylatora (2 stopnie pracy)

• Zintegrowany sterownik do kontroli i optymalizacji  
 pracy pompy ciepła. F2300 zostaje uruchomiona  
 po otrzymaniu sygnału z jednostki wewnętrznej lub  
 termostatu

• NIBE SMO 05 (podstawowy moduł sterujący) lub  
 NIBE SMO 10 (zaawansowany moduł sterujący)   
 tworzy razem z pompą ciepła F2300 i akcesoriami  
 (ogrzewacze wody) kompletny system grzewczy.

• Zintegrowana kondensacja wody i odprowadzenie  
 skroplin przez KVR 10 zapobiega oblodzeniu

• Przystosowana do współpracy z większością kotłów  
 elektrycznych, olejowych i innych dostępnych na  
 rynku

• Szeroki zakres temperatur pracy: temperatura   
 zasilania 65°C przy temperaturze powietrza -10°C 
 i 63°C na zasilaniu przy -25°C na zewnątrz


