
POMPY CIEPŁA DO C.W.U. 

Energia potrzebna do przygotowania cie-
płej wody użytkowej w typowym budynku 
mieszkalnym w Polsce stanowi około 15% 
energii zużywanej w tym budynku. Dlate-
go szukamy alternatywnych i ekonomicz-
nych źródeł energii, które mogą wyraźnie 
poprawić ten bilans. Do takich właśnie 
urządzeń należą pompy ciepła BIAWAR.

F130 i OW-PC – przyjazne środowisku 
oraz wyjątkowo ekonomiczne źródła 
ciepłej wody użytkowej.

Zasada działania wentylacyjnej  
pompy ciepła
Pompa ciepła BIAWAR pobiera po-
wietrze zewnętrzne, powietrze z po-
mieszczenia, w którym się znajduje lub 
powietrze z sąsiednich pomieszczeń 
i wykorzystuje je do produkcji ciepłej 
wody użytkowej. Idealnym źródłem po-
wietrza potrzebnego do działania pom-
py ciepła są pomieszczenia, w których 
występuje tzw. ciepło odpadowe, np. 
pralnie lub suszarnie. Jednym z efek-
tów pracy powietrznych pomp ciepła 
jest obniżenie temperatury powietrza 
przepływającego przez urządzenie. 
Takie darmowe schłodzone powietrze 
można wykorzystywać w pomieszcze-
niach typu spiżarnie lub schowki.
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 Charakterystyka 
 Moc grzewcza do 1,42 kW
 Temperatura zasilania c.w.u. do 63 °C
 Min. przepływ powietrza 60 m3/h        
 Łatwe czyszczenie filtrów
 Zintegrowana energooszczędna pompa obiegowa
 Energooszczędny wentylator na prąd stały
 Zasilanie 1 x 230 V 
 Klasa energetyczna A

MODUŁ POMPY CIEPŁA NIBE F130

NOWA NIŻSZA CENA! 
5 700 ZŁ NETTO

MINIMALNA  
TEMPERATURA  
POWIETRZA

+10°C

WYSOKI 
WSPÓŁCZYNNIK 
SPRAWNOŚCI

COP
3,13

KOMPAKTOWE  
WYMIARY

A KLASA  
ENERGETYCZNA  
(ZGODNIE Z ErP)ErP

Elastyczność konfiguracji
Moduł pompy ciepła F130 pozwala na odzyskiwanie ciepła, które 
pochodzi z powietrza wentylacyjnego, w celu przygotowania ciepłej 
wody użytkowej w oddzielnym zasobniku c.w.u., np. BIAWAR MEGA. 
Istnieje możliwość podłączenia pompy ciepła F130 do istniejącego 
zasobnika, co czyni urządzenie idealnym rozwiązaniem przy termo-
modernizacji budynku. Dodatkowo NIBE F130 może stanowić roz-
wiązanie problemu związanego z niskim pomieszczeniem o niety-
powych wymiarach, w którym nie zmieści się pompa kompaktowa 
z wbudowanym zbiornikiem. Możliwość instalacji modułu F130 w do-
wolnej odległości od zasobnika c.w.u., zapewnia większą elastycz-
ność przy montażu. 

Współpraca z pompami ciepła typu powietrze/woda
Kompaktowy moduł pompy ciepła F130 może współpracować 
z pompą ciepła NIBE typu powietrze/woda, stanowiąc dodatkowe 
źródło ciepła i zapewniając jednocześnie kontrolowaną wentylację 
domu.  W zależności od rodzaju instalacji, urządzenie będzie wspo-
magało proces przygotowania wody centralnego ogrzewania lub 
ciepłej wody użytkowej. Rozwiązanie to sprawia, że przygotowanie 
wody jest wyjątkowo ekonomiczne, a użytkownicy uzyskują dodat-
kowo komfort wentylacji.

Sterownik
F130 wyposażona jest w oddzielny sterownik z czytelnym menu i ko-
lorowym wyświetlaczem, który umożliwia monitorowanie i regulację 
urządzenia. Na ekranie sterownika wyświetlane są informacje o statu-
sie, czasie pracy oraz temperaturze.
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Wydajność wentylatora (m3/h)
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Fan capacity

NBD GB NIBE MT-WH2029-F/1FS M11408 1339-2

Construction

Main dimensions:
Ø660 x 1837 mm incl.  

connecting pieces

Cabinet construction:
Coloured steel casing with 

45 mm insulation

Top plate:
Cast en bloc with duct  

connection 2 x Ø160 mm

Protection of the boiler:
Enamelled inside and magne-

sium anode

Condenser:
D-pipe condenser coiled at 
the outside of the cylinder*

Condensation drain: Ø 19

Weight without /with water: 113 kg/398 kg

Measuring
point

1 m in front
of unit

Extract air
duct

Supply air
duct

Airvolume 100% 100% 100%

L dB Lw dB Lw dB

63 HZ 58 98 86

125 Hz 53 95 88

250 Hz 54 89 83

500 Hz 47 84 77

1000 Hz 44 78 71

2000 Hz 46 78 68

4000 Hz 35 69 62

8000 Hz 30 61 51

Sum
(A-weighted)

L dB(A) Lw dB(A) Lw dB(A)

52 86 79

It is recommend to keep the external pressure loss less than 100 Pa.

P ex
t (

Pa
)

Air volume (m3/h)

Electrical connection: 1 x 230V+ N + PE, 13 A, 50 Hz

Fan RH19V

Condenser 2.0 μF

Motor AC

Isolation class B

Protection class IP21

Fan speed 2500 RPM

Fan power consumption max. 58 W

Fan current consumption 0.26 A

Compressor WHP01900BSV

Operating temperature range of the heat pump -5˚C to 35˚C extract air temperature

Effect collection 0.4 kW at an extract air temperature of 
7˚C (water 10°C-52.5°C)

10˚C-52.5˚C)

Heat performance 1.1 kW at an extract air temperature of 
7˚C (Water 10°C-52.5°C)

10˚C-52.5˚C)

COP 2.72 acc. to EN 16147 class L

Refridgerant R134a

Filling 1100 g

Power consumption of the electric cartridge 1.5 kW

Boiler capacity 285 liters

Heat loss 2.3 W/K

Max. operating pressure 10 Bar

Technical specifications 
NIBE™ MT-WH2029-F/1FS

Sound data

*This structure prevents formation of limit scale on the condenser

Objętość powietrza (m3/h)
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 Charakterystyka 
 Emaliowany zasobnik c.w.u. z dodatkową wężownicą
 Wbudowana grzałka elektryczna o mocy 1,5 kW
 Temperatura zasilania c.w.u. do 65 °C
 Min. przepływ powietrza 100 m3/h
 Możliwość pracy od -5 °C
 Trzystopniowa prędkość wentylatora
 Kompaktowe wymiary
 Zasilanie 1 x 230 V
 Klasa energetyczna A

WENTYLACYJNE POMPY CIEPŁA BIAWAR OW-PC

CENA JUŻ OD 
6 990 ZŁ NETTO

E

MINIMALNA  
TEMPERATURA  
POWIETRZA

-5°C

WYSOKI  
WSPÓŁCZYNNIK  
SPRAWNOŚCI

COP
4,38

GRZAŁKA  
ELEKTRYCZNA

EMALIOWANY 
ZBIORNIK C.W.U.

FUNKCJA  
ANTY LEGIONELLA

A KLASA ENERGETYCZNA  
(ZGODNIE Z ErP)ErP

Wysoka efektywność pracy
BIAWAR OW-PC to niezwykle energooszczędna i ekonomiczna pom-
pa ciepła do produkcji ciepłej wody użytkowej. Istotną zaletą OW-
-PC jest fakt, że na 1,8 kW energii uzyskiwanej z pompy ciepła tylko  
0,41 kW to energia elektryczna, reszta to darmowa energia zakumu-
lowana w otaczającym nas powietrzu. W związku z tym efektywność 
energetyczna urządzenia wynosi aż 4,38 (dla temperatury powietrza 
15 oC i temperatury wody 45 oC, wg EN 255-3). Pobór energii elek-
trycznej do produkcji c.w.u. przez OW-PC stanowi jedynie 28% całko-
witego zużycia energii przez elektryczny ogrzewacz wody.

Wydajność grzewcza
Pompa ciepła BIAWAR OW-PC 300.1 R może wyprodukować średnio 
365 litrów ciepłej wody o temperaturze 52,5 oC w ciągu 11,5 godz. 
Wydajność urządzenia zależy od temperatury powietrza zasilające-
go pompę ciepła, temperatury wody, którą należy podgrzać oraz 
od wielkości zapotrzebowania na c.w.u. W przypadku wysokiego 
zapotrzebowania na ciepłą wodę istnieje możliwość uruchomienia 
zintegrowanej grzałki elektrycznej o mocy 1,5 kW, która pozwo-
li wyprodukować większą ilość c.w.u., w krótszym czasie. Możliwe 
jest ustawienie temperatury, do której grzałka elektryczna powinna 
dogrzewać wodę. Po osiągnięciu zadanej temperatury grzałka elek-
tryczna zostanie wyłączona.

Trzystopniowa prędkość wentylatora
Wydajność pracy wentylatora może być ustawiona na 
sterowniku OW-PC w zakresie od 0 do 100%. Wentyla-
tor może pracować w trzech rożnych trybach prędkości. 
Przepływ powietrza przez wentylator powinien mieścić 
się w zakresie od 100 do 340 m3/h.

 
Sterownik
OW-PC posiada wbudowany sterownik Optima 170 
z ustawieniami fabrycznymi – domyślnymi, które po-
winny być wyregulowane zgodnie z potrzebami użyt-
kownika w celu osiągnięcia optymalnych parametrów 
pracy i użyteczności systemu.
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OW-PC 200.1 R OW-PC 300.1 RNIBE F130

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

NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.  al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok, tel. (85) 662-84-90, fax (85) 662-84-81, e-mail: pompyciepla@biawar.com.pl, infolinia: 0801 003 066  www.biawar.com.pl

DANE TECHNICZNE

Parametr Jedn. F130 OW-PC 200.1 R OW-PC 300.1 R

Pobór mocy elektrycznej (sprężarka) W 428 430

Pobór mocy elektrycznej (wentylator) W 134 58

Współczynnik sprawności COP  - 3,13* 2,92** 2,92**

Pojemność zbiornika c.w.u. l - 190 285

Powierzchnia wężownicy m2 - 1,2

Moc grzałki zanurzeniowej W - 1500

Anoda - - 1 1/4”

Napięcie V 1x230

Ilość powietrza min. m3/h 60 100

Ilość powietrza maks. m3/h 280 340

Czynnik chłodniczy - R134A

Ilość czynnika chłodniczego kg 0,38 1,1

Temperatura powietrza min. oC 10 -5

Temperatura powietrza maks. oC 37 35

Maks. temperatura wody (sprężarka) oC 63 65 (60)

Ciśnienie maks. bar 10

Klasa wydajności energetycznej  
(zgodnie z Dyrektywą ErP)

- A A A

Wymiary (wysokość/szerokość/głębokość) mm 515/606/600 1395/660/660 1835/660/660

Masa urządzenia kg 50 104 126

Cena katalogowa netto PLN 5 700 6 990 7 500
*      przy A20/W45, wg EN 14511
**    przy A15/W10-45, wg EN16147


