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GEOTERMINIAI ŠILUMOS SIURBLIAI

GEOTERMINIAI ŠILUMOS SIURBLIAI

Mūsų naujos kartos geoterminiai šilumos siurbliai prikimšti sudėtingų 
technologijų, bet tuo pačiu neįtikėtinai paprastai montuojami bei 
prižiūrimi. Suprojektuoti prijungimui prie radiatorių, kovektorių ar 
grindų šildymo sistemų, šie nauji šilumos siurbliai užtikrina neįtikėtiną 
taupymo bei draugiškumo aplinkai naudą.

NIBE geoterminiai šilumos siurbliai paruošti prijungimui prie eilės 
skirtingų įrenginių ir priedų, tokių kaip saulės kolektoriai, papildomi 
vandens šildytuvai, vėdinimo sistemos ar šildymo sistemos su skirtin-
gomis temperatūromis. Su mūsų plačia priedų gama Jūs taip pat 
galite stebėti ir valdyti savo šilumos siurblį nuotoliniu būdu, šildyti 
baseiną ar vėsinti namus.

NIBE F1145 PC ir F1245 PC turi integruotą pasyvaus vėsinimo įrangą

ir galimi keturių galingumų iki 10kW. NIBE F1245 apsauga nuo

korozijos gali būti trijų skirtingų tipų (nerūdijantis plienas, emalis,

vario danga). NIBE F1145 galimas septynių galingumų- nuo 5

iki 17kW.
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Palankus vartotojui ir montuotojui

Mūsų naujos kartos šilumos siurbliai nustatė naujus palankumo 
vartotojui standartus. Lengvai suprantamas spalvotas displėjus 
pateikia aiškią informaciją apie šilumos siurblio būseną, darbo laiką 
ir darbo temperatūras; nesudėtingas valdymas užtikrina vartotojui 
aukščiausią efektyvumą ir palankiausią  patalpų klimatą visais metų 
laikais.   

NIBE™ F1145/F1145 PC 
NIBE™ F1245/F1245PC
GYVENAMIESIEMS IR KOMERCINIAMS PASTATAMS

Spalvinis ekranas su  
naudotojui skirtomis  
instrukcijomis lietuvių 
kalba

• Išskirtinai didelis efektyvumas (COP)

• Itin patogus įrengti

• Modulinė sistema aptarnavimui palengvinti

• Spalvinis ekranas su naudotojui skirtomis instrukcijomis  
lietuvių kalba

• Nuotolinis valdymas mobiliuoju GSM ryšiu (priedas)

• Reguliavimas pagal grafiką (patalpų klimato, karšto vandens 
ruošimo bei patalpų vėdinimo ir vėsinimo)

• Universalus USB prievadas

• Integruotas vandens šildytuvas (F1245/F1245 PC)  su aplinkai 
nekenkiančia akytojo plastiko izoliacija, užtikrinant minimalius 
šilumos nuostolius

• Nepaprastai žemas triukšmo lygis

• Energiją taupantys nuolatinės srovės cirkuliaciniai siurbliai (A)

• Elegantiškas, nesenstantis ir tarptautinis dizainas

Naujai įdiegti patobulinimai:

• Dar didesnis efektyvumas

• Reguliuojamo greičio cirkuliaciniai siurbliai šildymobei 
karšto vandens ruošimo optimizavimui

• Dar paprastesnis montavimas

• Galima jungti į kaskadą iki 9 vnt arba su NIBE F1345*

• Įdiegtas NIBE Uplink

*Išskyrus PC versijas


