
Людина не відчуває смаку повітря, не бачить його колір, не відчуває 
вагу, але без нього не проживе і хвилини. Часто, роблячи подих, люди-
на не замислюється над тим, який цінний природній дар їй дістався. 
Компанія NIBE знає, що повітря не тільки джерело життя, але і запас 
невичерпної енергії. Приручивши повітряну стихію, компанія NIBE ство-
рила лінійку теплових насосів класу «повітря-вода», найяскравішим 
представником якої став NIBE Split для котеджів і міських квартир. Вам 
знадобиться всього п’ять причин, щоб зрозуміти це.

Причина друга.  Три в одному
Тепловий насос NIBE Split справляється ві-
дразу з трьома завданнями: опалення, га-
ряче водопостачання та кондиціонування. 
Українському споживачеві, що регулярно від-
чуває на собі мінливий настрій погоди, така 
можливість життєво необхідна. Яка б пора 
року не була за вікном, NIBE SPLIT створить 
комфортну температуру в котеджі, квартирі 
чи в будь-якому іншому приміщенні.

Цій моделі не страшні холоди. Тепловий насос 
продовжує працювати навіть при -20°С. Якщо 
стовпчик термометра опускається ще нижче, 
блок управління автоматично включає вбу-
дований занурений нагрівач або додаткове 
джерело енергії. При цьому трубопровід не 
замерзає, так як заповнений холодоагентом, 
а не водою.

Влітку, за умови додаткового підключення 

Причина перша.  Розділяй і володарюй
Split перекладається з англійської як «розді-
ляти», «розподіляти», це якомога  краще ха-
рактеризує цю модель повітряного насоса. 
Основні функції чітко розподілені між двома 
блоками, зовнішнім і внутрішнім, що допо-
магає ефективно працювати в односімейних 
будинках різного планування. NIBE Split ча-
стково нагадує конструктор, в якому можна 
легко з’єднувати деталі, міняти їх місцями 
і додавати нові. Варіацій як мінімум шість. 
До початкового комплекту, що складаєть-
ся з внутрішнього і зовнішнього модуля, за 
бажанням можна додати гідроелектричний 
блок, бойлер, буферний бак. Все обладнан-
ня, що входить в систему NIBE Split має різ-
ну потужність і обсяг виробленої води, що 
допоможе створити систему опалення, яка 
ідеально підходить кожному конкретному 
споживачеві.

5 причин ВИБРАТИ  
6 комплектів NIBE Split



фанкойлів, NIBE Split створить приємну про-
холоду в приміщенні. На відміну від традицій-
ної системи вентиляції, яка працює від сигна-
лу термостату, система NIBE Split охолоджує 
приміщення у відповідності до реальних по-
треб і забезпечує рівномірний розподіл ком-
фортної температури.

Причина третя.  З любов’ю до природи
Тепловий насос NIBE Split в повній мірі відпо-
відає конвенції Європейського союзу щодо за-
борони викиду діоксиду вуглецю в атмосферу 
до 2020 року. Саме цей небезпечний газ завдає 
непоправної шкоди озоновому шару Землі. За 
даними вчених, 70% СО2 виділяється традицій-
ними системами опалення та приготування 
гарячої води. Використання теплових насосів і 
зокрема NIBE Split, робота якого будується на 
відновлюваному джерелі енергії, допомагає 
значно зменшити викид вуглекислого газу. У 
тепловому насосі відсутній процес горіння, він 
забирає енергію, яка вже є в повітрі, і перетво-
рює її в тепло. До того ж в процесі, виготовлен-
ня і транспортування цієї моделі, кількість ви-
траченої енергії було значно знижено. Можна 
сміливо сказати, що NIBE Split – тепловий на-
сос, який був зроблений з турботою про еколо-
гію і сам піклується про природу.

Причина четверта.  Турбота про гаманець

Ні для кого не таємниця, що ціни на традицій-
ні види енергетики і природні ресурси (нафта і 
газ) в Україні постійно зростають. Використо-
вуючи NIBE Split, покупець економить на опа-
ленні, гарячому водопостачанні та вентиля-
ції приміщення до 65%. При чому, зниження 

витрат стає відчутним вже в перший місяць 
використання. Звичайно, в роботі теплового 
насоса використовується електрика. Вона 
витрачається на роботу насоса. Однак елект-
рика – не основне джерело енергії, вся спра-
ва в повітрі, за яке природа не бере оплати.

Теплова система Split виробляє стільки гарячої 
води, скільки необхідно споживачеві й опти-
мально регулює температуру, не витрачаючи 
даремно енергію. Така налагоджена система не 
тільки дбає про ресурси, але й економить ваші 
витрати. Встановлюючи тепловий насос NIBE 
Split, покупець інвестує кошти не тільки в своє 
сьогоднішнє, а й в майбутнє. NIBE Split зробле-
ний з урахуванням сучасних потреб людини і за-
лишиться актуальним ще й через багато років.

Причина п’ята.  Підключив і працює
NIBE Split легко адаптується під будь-яке буді-
вельне рішення. Внутрішній блок, виконаний в 
класичному дизайні, займає не більше місця, 
ніж холодильник. Габарити зовнішнього бло-
ку є найкомпактнішими на сучасному ринку. 
Монтаж системи неймовірно простий, досить 
з’єднати обидва блоки і запустити систему.

Тепловий насос NIBE Split легко підключаєть-
ся до інших джерел тепла, таких як: газовий, 
рідкопаливний, електрокотел, бойлери, аку-
мулюючі баки, сонячні колектори і т.д. Допов-
нивши опалювальну систему додатковими 
аксесуарами, споживач зможе дистанційно 
керувати роботою теплового насоса через 
Інтернет, нагрівати воду в басейні, робити за-
міри показників роботи насоса. Його можли-
вості обмежені лише фантазією споживача.  

Комплект-1
8 кВт + 270 л

Комплект-4 
16 кВт + 300 л

Комплект-2 
12 кВт + 270 л

Комплект-5 
16 кВт + 500 л

Комплект-3 
12 кВт + 500 л

Комплект-6 
16 кВт, без ГВП
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