
Gama de produtos NIBE 
BOMBAS DE CALOR GEOTÉRMICAS

NIBE BOMBAS DE CALOR GEOTÉRMICAS



APROVEITE A ENERGIA DA TERRA PARA 
CLIMATIZAR A SUA CASA E REDUZIR AS 
EMISSÕES DE CO2!
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PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS 
DE CALOR GEOTÉRMICAS NIBE™

1 - Circuito coletor
A - Temperatura do subsolo é estável entre 13 e 19° C.

B - Um circuito de água a baixa temperatura aquece 

quando passa pelo subsolo e recolhe calor/frio.

2 - Circuito refrigerante
C - O gás refrigerante ecológico absorve o calor que é 

transportado pela água.

D - O compressor aumenta a pressão do gás, e com 

isso aumenta a sua temperatura (gás).

E - O gás a alta pressão e temperatura transmite o 

calor do condensador para a água, aquecendo-a, e 

depois liquefaz-se.

F - O líquido refrigerante, ainda sob pressão, é 

libertado para uma válvula de expansão reduzindo a 

sua pressão e desta forma arrefece.

3 - Circuito médio de aquecimento
G - A energia na forma de calor contida no gás 

refrigerante do condensador é transferida para a água.

H - A água circula através de um sistema fechado e 

transfere o seu calor/energia para; um acumulador 

A.Q.S., radiadores, piso radiante ou outro sistema de 

climatização.



Superfície do solo | Coletor horizontal
Durante o verão o calor é armazenado no solo. Isto é, o calor é 
absorvido diretamente como isolamento ou na forma de calor da 
chuva e do ar próximo da superfície.

A bomba de calor recolhe esta energia através de um coletor 
enterrado; consiste num coletor cheio com anti-congelante 
enterrado a aproximadamente 80-100 cm da superfície. O compri-
mento do coletor varia entre os 250-400 metros, dependente da 
bomba de calor utilizada. 

Esta fonte de energia para o aquecimento é um sistema e�caz a 
nível de custos. Um maior rendimento pode ser obtido a partir do 
solo, se este apresentar um elevado teor de água.

Águas freáticas
A fonte de energia viável para qualquer edifício 
onde a água do solo seja facilmente acessível.

As águas subterrâneas (águas freáticas) podem 
ser utilizadas como uma fonte de calor, uma vez 
que tem uma temperatura entre os 4 e os 12ºC 
durante todo o ano.

A bomba de calor recolhe energia armazenada a 
partir da água do solo. Por norma há um furo 
para recolha da água e outro para o retorno da 
mesma.

Quatro em um:
AQUECIMENTO, ARREFECIMENTO, ÁGUA QUENTE  SANITÁRIA E VENTILAÇÃO COM UMA ÚNICA BOMBA DE CALOR 
Com uma bomba de calor geotérmica NIBE, pode desfrutar de todas estas funções. A distribuição de aquecimento por água é feita através de 
radiadores ou piso radiante; o arrefecimento usa ventiloconvectores, piso radiante e/ou teto arrefecido.
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BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA 
NIBE INSTALADA NA SUA CASA



Totalmente invisível:
TODOS OS ELEMENTOS EXTERIORES ESTÃO ESCONDIDOS
Como os coletores, sejam verticais ou horizontais, estão enterrados, a existência da bomba de calor passa completamente despercebida no jardim.

Rocha | Coletor vertical
Ideal para remodelações e/ou adaptações a partir de um sistema de 
aquecimento baseado em combustíveis fósseis.

No subsolo inferior denominado “camada geotérmica perto da superfície” 
encontra-se uma fonte de calor com uma temperatura quase constante, que 
pode ser utilizada durante todo o ano. A bomba de calor recolhe a energia 
armazenada através de um coletor, que é colocado no solo através de um 
furo. A profundidade do furo pode variar entre 90 a 200 metros, dependen-
do da potência da bomba de calor, das características do solo e dos 
regulamentos de construção da zona.

Este sistema pode ser utilizado em todos os tipos de construção, grande ou 
pequena, pública ou privada. O sistema ocupa pouco espaço e o furo pode 
ser feito em qualquer jardim, mesmo que reduzido.

Águas super�ciais
Recebem o nome de águas super�ciais aquelas 
águas que surgem na natureza em forma de 
nascentes, rios, riachos, lagos, lagoas, 
pântanos e etc. 

A melhor instalação custo-benefício para as 
casas junto a lagos/rios. 

Se a habitação for construída junto a uma 
fonte de água, como um lago ou um rio, o 
calor da água deste pode ser extraído através 
de um coletor de solo ancorado no fundo do 
lago.
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 A+++

BOMBA DE CALOR 
GEOTÉRMICA NIBE™ F1145
11 - Climatização
45 - On/Off

Elevada e�ciência (SPF).

Processo de instalação muito simples.

Sistema modular para uma fácil manutenção.

Ecrã colorido com instruções de uso e suporte em vários 
idiomas.

Maior e�ciência.

Programação (aquecimento, arrefecimento, ventilação e água 
quente sanitária).

Bombas circuladoras CC de velocidade variável para otimizar o 
aquecimento e a produção de água quente sanitária.

Nível sonoro extremamente baixo.

Combinação até 9 unidades em cascata compatível com NIBE 
F1345.

Controlo remoto via GSM (acessórios).

Interface de ligação universal (1 porta USB).

Integra uma ligação à Internet via NIBE Uplink.

Etiqueta energética

NOVO
Geração 

melhorada
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MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS

5 kW 8 kW 10 kW 12 kW 6 kW 8 kW 10 kW 12 kW 15 kW 17 kW

(kW) 4.65 8.15 9.69 11.60 6.07 7.67 9.66 11.48 15.37 16.89

(kW) 1.08 1.78 2.07 2.64 1.32 1.64 2.01 2.51 3.48 3.93

4.30 4.58 4.68 4.39 4.59 4.68 4.81 4.57 4.42 4.30

(kW) 5.60 9.26 11.56 13.34 6.87 9.20 11.24 13.30 17.83 19.41

(kW) 1.13 1.83 2.21 2.75 1.35 1.73 2.10 2.66 3.88 4.37

4.96 5.06 5.23 4.85 5.09 5.32 5.35 5.00 4.60 4.44

(kW) 3.98 7.75 8.67 10.99 5.19 6.70 8.55 10.99 14.68 16.10

(kW) 1.17 2.11 2.30 3.11 1.46 1.83 2.27 3.02 4.09 4.49

3.40 3.67 3.76 3.53 3.56 3.67 3.77 3.64 3.63 3.59

(kW) 4.92 8.82 10.51 12.86 6.35 8.20 10.18 12.84 17.23 18.72

(kW) 1.26 2.16 2.49 3.22 1.55 1.95 2.41 3.15 4.52 4.98

3.90 4.08 4.22 3.99 4.10 4.21 4.22 4.08 3.81 3.76

(kW) 3.23 7.41 7.93 10.64 4.54 5.93 7.58 10.71 14.59 15.99

(kW) 1.18 2.42 2.48 3.59 1.54 1.94 2.38 3.44 4.96 5.21

2.74 3.06 3.20 2.97 2.96 3.06 3.19 3.11 2.94 3,07

(kW) 5.36 8.49 11.08 12.22 6.29 8.91 10.63 12.30 15.99 17.08

(kW) 1.18 1.88 2.35 2.86 1.38 1.82 2.19 2.81 4.29 4.85

4.54 4.52 4.71 4.27 4.56 4.90 4.85 4.34 3.73 3.52

(kW) 6 / 5 10 / 9 12 / 10 14 / 14 7 / 6 9 / 8 12 / 10 14 / 14 18 / 18 20 / 20

4.5 / 3.4 4.8 / 3.7 4.9 / 3.9 4.5 / 3.5 4.8 / 3.6 4.9 / 3.7 5.1 / 3.9 4.7 / 3.7 4.5 / 3.6 4.3 / 3.6

4.5 / 3.4 4.8 / 3.7 4.9 / 3.9 4.6 / 3.6 4.8 / 3.6 4.9 / 3.7 5.1 / 3.9 4.8 / 3.7 4.6 / 3.7 4.4 / 3.6

4.6 / 3.5 5.0 / 3.9 5.0 / 4.0 4.7 / 3.7 5.0 / 3.7 5.1 / 3.8 5.2 / 4.0 4.9 / 3.8 4.7 / 3.7 4.5 / 3.7

(V) 230V 50Hz 400VAC 50Hz

(A) 16 20 25 16

(kW) 7 9

(kg) 1.2 1.7 2.0 1.5 1.8 2.1 2.0 1.8

(ºC) 65/58

(dBA) 37 43 43 43 42 43 43 43 42 42

(dBA) 22 28 28 28 27 28 28 28 27 27

(mm) 1500

(mm) 600

(mm) 620

(kg) 160 180 185 190 170 180 185 190 200 205

NIBE™ F1145

A NIBE F1145 pertence a uma geração de bombas de calor, 
projetadas para proporcionar um sistema completo de aquecimen-
to e / ou arrefecimento ambientalmente amigável e económico. 
Uma forma de poupar energia e proporcionar à sua casa um clima 
interior agradável, com emissões de CO2 muito baixas. 

A bomba de calor pode ser ligada a sistemas de distribuição de 
calor de baixa temperatura, como piso radiante, ventiloconvectores 
ou radiadores. Também está preparada para ligação a diferentes 

equipamentos e acessórios, por exemplo; água quente sanitária, 
sistemas de arrefecimento ativo ou "frio passivo", recuperação de 
calor, aquecimento da piscina e possibilidade de usar vários 
sistemas de climatização com diferentes temperaturas de trabalho.  
O ecrã LCD informa sobre todos os parâmetros do equipamento, 
tempo de funcionamento, temperaturas de trabalho, etc.
A NIBE F1145 está equipada com um controlo avançado que 
garante um elevado nível de conforto e um funcionamento 
económico e seguro.

Tipo  F1145-

Dados conforme norma EN 14511 aquecimento

Potência a 0/35ºC

Potência consumida a 0/35ºC

COP a 0/35ºC

Potência a 5/35ºC ***

Potência consumida a 5/35ºC ***

COP a 5/35ºC ***

Potência a 0/45ºC 

Potência consumida a 0/45ºC 

COP a 0/45ºC 

Potência a 5/45ºC ****

Potência consumida a 5/45ºC ****

COP a 5/45ºC ****

Potência a 0/55ºC 

Potência consumida a 0/55ºC 

COP a 0/55ºC

Arrefecimento

Potência a 35/10ºC 

Potência consumida a 35/10ºC   

EER a 35/10ºC 

SCOP conforme EN 14825 

Potência calorífica nominal

SCOP clima quente, 35ºC /55ºC

SCOP clima médio, 35ºC /55ºC

SCOP clima frio, 35ºC /55ºC

Alimentação (V) 

Fusível mínimo recomendado (tipo C) excluindo 
resistência elétrica de apoio

Resistência eléctrica máxima 

Refrigerante (R407C) 

Máxima temp. média aquecimento 
impulsão/retorno

Potência nível sonoro (LwA)*

Pressão nível sonoro (LpA)** 

Altura

Largura

Profundidade

Peso líquido

* De acordo com a norma EN 12102 a 0 / 35ºC
** De acordo com a norma EN 11203 a 0 / 35ºC a 1 m de distância
*** Os valores no ponto 5 / 35ºC são valores interpolados dos pontos 0 / 35ºC e 10 / 35ºC de acordo com a norma EN 14511
**** Os valores no ponto 5 / 45ºC são valores interpolados dos pontos 0 / 45ºC e 10 / 45ºC de acordo com a norma EN 14511



 A+++
Etiqueta energética

BOMBA DE CALOR 
GEOTÉRMICA NIBE™ F1245
12 - Climatização + A.Q.S. integrado
45 - On/Off

Elevada e�ciência (SPF).

Processo de instalação muito simples.

Sistema modular para uma fácil manutenção.

Ecrã colorido com instruções de uso e suporte em vários idiomas.

Maior e�ciência.

Programação (aquecimento, arrefecimento, ventilação e água 
quente sanitária).

Acumulador de água quente sanitária 180L em aço inox AISI 
316, integrado, com isolamento que otimiza as perdas de calor.

Bombas circuladoras CC de velocidade variável para otimizar o 
aquecimento e a produção de água quente sanitária.

Nível sonoro extremamente baixo.

Combinação de até 9 unidades em cascata master / slave e 
compatível com o NIBE F1345.

Controlo remoto via GSM (acessórios).

Interface de ligação universal (1 porta USB).

Integra a ligação à Internet via NIBE Uplink.

NOVO
Geração 

melhorada
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NIBE™ F1245

A NIBE F1245 pertence a uma geração de bombas de calor, 
projetada para proporcionar um sistema completo de aquecimento, 
arrefecimento e água quente sanitária (acumulador integrado de 
180 litros), ambientalmente amigável e económico. Uma forma de 
poupar energia e proporcionar à sua casa um clima interior 
agradável, com emissões de CO2 muito baixas. 

A bomba de calor pode ser ligada a sistemas de distribuição de 
calor de baixa temperatura, como piso radiante, ventiloconvectores 
ou radiadores. Também está preparada para ligação a diferentes 
equipamentos e acessórios, por exemplo; acumuladores adicionais 

de água quente sanitária, sistemas de arrefecimento ativo ou "frio 
passivo", recuperação de calor, aquecimento da piscina e possibili-
dade de usar vários sistemas de climatização com diferentes 
temperaturas de trabalho. O ecrã LCD informa sobre todos os 
parâmetros do equipamento, tempo de funcionamento, tempera-
turas de trabalho, etc.

A NIBE F1245 está equipada com um controlo avançado que 
garante um elevado nível de conforto e um funcionamento 
económico e seguro.

MONOFÁSICAS TRIFÁSICAS

5 kW 8kW 10 kW 12 kW 6 kW 8 kW 10 kW 12 kW

(kW) 4.65 8.15 9.69 11.60 6.07 7.67 9.66 11.48

(kW) 1.08 1.78 2.07 2.64 1.32 1.64 2.01 2.51

4.30 4.58 4.68 4.39 4.59 4.68 4.81 4.57

(kW) 5.60 9.26 11.56 13.34 6.87 9.20 11.24 13.30

(kW) 1.13 1.83 2.21 2.75 1.35 1.73 2.10 2.66

4.96 5.06 5.23 4.85 5.09 5.32 5.35 5.00

(kW) 3.98 7.75 8.67 10.99 5.19 6.70 8.55 10.99

(kW) 1.17 2.11 2.30 3.11 1.46 1.83 2.27 3.02

3.40 3.67 3.76 3.53 3.56 3.67 3.77 3.64

(kW) 4.92 8.82 10.51 12.86 6.35 8.20 10.18 12.84

(kW) 1.26 2.16 2.49 3.22 1.55 1.95 2.41 3.15

3.90 4.08 4.22 3.99 4.10 4.21 4.22 4.08

(kW) 3.23 7.41 7.93 10.64 4.54 5.93 7.58 10.71

(kW) 1.18 2.42 2.48 3.59 1.54 1.94 2.38 3.44

2.74 3.06 3.20 2.97 2.96 3.06 3.19 3.11

(kW) 5.36 8.49 11.08 12.22 6.29 8.91 10.63 12.30

(kW) 1.18 1.88 2.35 2.86 1.38 1.82 2.19 2.81

4.54 4.52 4.71 4.27 4.56 4.90 4.85 4.34

(kW) 6 / 5 10 / 9 12 / 10 14 / 14 7 / 6 9 / 8 12 / 10 14 / 14

4.5 / 3.4 4.8 / 3.7 4.9 / 3.9 4.5 / 3.5 4.8 / 3.6 4.9 / 3.7 5.1 / 3.9 4.7 / 3.7

4.5 / 3.4 4.8 / 3.7 4.9 / 3.9 4.6 / 3.6 4.8 / 3.6 4.9 / 3.7 5.1 / 3.9 4.8 / 3.7

4.6 / 3.5 5.0 / 3.9 5.0 / 4.0 4.7 / 3.7 5.0 / 3.7 5.1 / 3.8 5.2 / 4.0 4.9 / 3.8

(V) 230V 50Hz 400VAC 50Hz

(A) 16 20 25 25 16 16 16 16

(kW) 7 9

(kg) 1.2 1.7 2.0 2.0 1.5 1.8 2.1 2.0

(ºC) 65/58

(dBA) 37 43 43 43 42 43 43 43

(dBA) 22 28 28 28 27 28 28 28

(litros) 180

(mm) 1500

(mm) 600

(mm) 620

(kg) 160 180 185 190 170 180 185 190

Tipo  F1245-

Dados conforme norma EN 14511 aquecimento

Potência a 0/35ºC 

Potência consumida a 0/35ºC 

COP a 0/35ºC 

Potência a 5/35ºC ***

Potência consumida a 5/35ºC ***

COP a 5/35ºC ***

Potência a 0/45ºC 

Potência consumida a 0/45ºC 

COP a 0/45ºC 

Potência a 5/45ºC ****

Potência consumida a 5/45ºC ****

COP a 5/45ºC ****

Potência a 0/55ºC 

Potência consumida a 0/55ºC 

COP a 0/55ºC 

Arrefecimento

Potência a 35/10ºC 

Potência consumida a 35/10ºC  

EER a 35/10ºC 

SCOP conforme EN 14825 

Potência calorífica nominal

SCOP clima quente, 35ºC /55ºC

SCOP clima médio, 35ºC /55ºC

SCOP clima frio, 35ºC /55ºC

Alimentação (V) 

Fusível mínimo recomendado (tipo C) excluíndo 
resistência elétrica de apoio

Resistência eléctrica máxima 

Refrigerante (R407C) 

Máxima temp. média aquecimento 
impulsão/retorno

Potência nível sonoro (LwA)* 

Pressão nível sonoro (LpA)** 

Volume AQS 

Altura

Largura

Profundidade

Peso líquido               

* De acordo com a norma EN 12102 a 0 / 35ºC
** De acordo com a norma zEN 11203 a 0 / 35ºC a 1 m de distância
*** Os valores no ponto 5 / 35ºC são valores interpolados dos pontos 0 / 35ºC e 10 / 35ºC de acordo com a norma EN 14511
**** Os valores no ponto 5 / 45ºC são valores interpolados dos pontos 0 / 45ºC e 10 / 45ºC de acordo com a norma EN 14511
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 A+++
Etiqueta energética

BOMBA DE CALOR 
GEOTÉRMICA
INVERTER NIBE™ F1155
11 - Climatização
55 - Inverter

NOVO

Elevada e�ciência (SCOP).

Processo de instalação muito simples.

Sistema modular para uma fácil manuntenção.

Ecrã colorido com instruções de uso e suporte em vários 
idiomas.

Potência de 4 a 16 kW.

Programação (aquecimento, arrefecimento, ventilação e água 
quente sanitária).

Bombas circuladoras CC de velocidade variável para otimizar o 
aquecimento e a produção de água quente sanitária.

Ótimo fator de aquecimento/arrefecimento, anual, graças ao seu 
compressor inverter.

Custos operativos inferiores pois o compressor adapta-se à 
necessidade térmica.

Gama de alta temperatura:

- Temperatura da linha de caudal até 65 ° C;
- Temperatura da linha de retorno até 58 ° C.

Nível sonoro extremamente baixo.

Controlo de até 4 sistemas de climatização.

Disponibilidade de acessórios para uma in�nidade de funções.

Controlo remoto via GSM (acessórios).

Interface de ligação universal (1 porta USB).

Integra a ligação à internet via NIBE Uplink.
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NIBE™ F1155

A NIBE F1155 é uma bomba de calor inteligente equipada com 
um compressor inverter e bombas circuladoras com controlo 
de frequência variável. Ideal para edifícios residenciais, a 
bomba de calor ajusta-se automaticamente à necessidade 
térmica do edifício. Isso traduz-se em maior e�ciência energéti-
ca, já que a bomba de calor tem um correto funcionamento 
durante todo o ano, tendo um compressor que funciona de 
forma modulante sem picos elétricos adicionais.

A bomba de calor pode ser ligada a sistemas de distribuição de 
calor de baixa temperatura, como piso radiante, ventiloconvec-

tores ou radiadores. Também está preparada para ligação a 
diferentes equipamentos e acessórios, por exemplo; acumula-
dores adicionais de água quente sanitária, sistemas de 
arrefecimento ativo ou "frio passivo", recuperação de calor, 
aquecimento da piscina e possibilidade de usar vários sistemas 
de climatização com diferentes temperaturas de trabalho. O 
ecrã LCD informa sobre todos os parâmetros do equipamento, 
tempo de funcionamento, temperaturas de trabalho, etc.
A NIBE F1155 está equipada com um controlo avançado que 
garante um elevado nível de conforto e um funcionamento 
económico e seguro.

MONOFÁSICA / TRIFÁSICA TRIFÁSICA

6 kW 12 kW 16 kW

(kW) 3.15 5.06 8.89

(kW) 0.67 1.04 1.83

4.72 4.87 4.85

(kW) 3.73 5.69 10.06

(kW) 0.66 1.03 1.83

5.65 5.52 5.50

(kW) 2.87 4.78 8.63

(kW) 0.79 1.27 2.29

3.61 3.75 3.77

(kW) 3.43 5.38 9.78

(kW) 0.81 1.28 2.30

4.23 4.20 4.25

(kW) 3.64 5.30 9.38

(kW) 0.66 1.03 1.84

5.52 5,15 5.10

(kW) 6 12 16

5.2 / 4.0 5.3 / 4.2 5.1 / 4.0

5.2 / 4.0 5.2 / 4.1 5.2 / 4.1

5.5 / 4.1 5.4 / 4.3 5.5 / 4.2

(V) 230V 50Hz / 400VAC 50Hz 400VAC 50Hz

(A) 16 / 32 10 / 10 16

(kW) 4,5 9 9

(kg) 1.16 2.0 2.2

(ºC) 65/58

(dBA) 36 –43 36–47 36–47

(dBA) 21–28 21–32 21–32

(mm) 1500

(mm) 600

(mm) 620

(kg) 150 170 185

Tipo  F1155-

Dados conforme norma EN 14511 a frequência de 50 Hz aquecimento

Potência a 0/35ºC 

Potência consumida a 0/35ºC 

COP a 0/35ºC 

Potência a 5/35ºC ***

Potência consumida a 5/35ºC ***

COP a 5/35ºC ***

Potência a 0/45ºC 

Potência consumida a 0/45ºC 

COP a 0/45ºC 

Potência a 5/45ºC ****

Potência consumida a 5/45ºC ****

COP a 5/45ºC ****

Arrefecimento

Potência a 35/10ºC 

Potência consumida a 35/10ºC 

EER a 35/10ºC 

SCOP conforme EN 14825 

Potência calorífica nominal 
(Potência desenho) 

SCOP clima quente, 35ºC /55ºC

SCOP clima médio, 35ºC /55ºC

SCOP clima frio, 35ºC /55ºC

Alimentação (V) 

Fusível mínimo recomendado (tipo C) excluíndo 
resistência elétrica de apoio

Resistência eléctrica máxima 

Refrigerante (R407C) 

Máxima temp. média aquecimento 
impulsão/retorno 

Potência nível sonoro (LwA)* 

Pressão nível sonoro (LpA)** 

Algura

Largura

Profundidade 

Peso líquido             

* De acordo com a norma EN 12102 a 0 / 35ºC
** De acordo com a norma EN 11203 a 0 / 35ºC a 1 m de distância
*** Os valores no ponto 5 / 35ºC são valores interpolados dos pontos 0 / 35ºC e 10 / 35ºC de acordo com a norma EN 14511 a uma frequência de 50Hz
**** Os valores no ponto 5 / 45ºC são valores interpolados dos pontos 0 / 45ºC e 10 / 45ºC de acordo com a norma EN 14511 a uma frequência de 50Hz



 A+++
Etiqueta energética

Elevada e�ciência (SCOP).

Processo de instalação muito simples.

Sistema modular para uma fácil manutenção.

Ecrã colorido com instruções de uso e suporte em vários 
idiomas.

Potência de 4 a 16 kW.

Programação (aquecimento, arrefecimento, ventilação e água 
quente sanitária).

Bombas circuladoras CC de velocidade variável para otimizar o 
aquecimento e a produção de água quente sanitária.

Ótimo fator de aquecimento/arrefecimento, anual, graças ao seu 
compressor inverter.

Acumulador de água quente sanitária 180L em aço inox AISI 
316, integrado, com isolamento que otimiza as perdas de calor.

Custos operativos inferiores pois o compressor adapta-se à 
necessidade térmica.

Gama de alta temperatura:

- Temperatura da linha de caudal até 65 ° C;
- Temperatura da linha de retorno até 58 ° C.

Nível sonoro extremamente baixo.

Controlo de até 4 sistemas de climatização.

Disponibilidade de acessórios para uma in�nidade de funções.

Controlo remoto via GSM (acessórios).

Interface de ligação universal (1 porta USB).

Integra a ligação à internet via NIBE Uplink.

NOVO
BOMBA DE CALOR 
GEOTÉRMICA
INVERTER NIBE™ F1255
12 - Climatização + A.Q.S. integrado
55 - Inverter

NIBE  GEOTERMIA 12
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A NIBE F1255 é uma bomba de calor inteligente equipada com um 
compressor inverter e bombas circuladoras com controlo de 
frequência variável. Ideal para edifícios residenciais, a bomba de 
calor ajusta-se automaticamente à necessidade térmica do edifício. 
Isso traduz-se em maior e�ciência energética, já que a bomba de 
calor tem um correto funcionamento durante todo o ano, tendo 
um compressor que funciona de maneira modulante sem picos 
elétricos adicionais. 

A bomba de calor pode ser ligada a sistemas de distribuição de 
calor de baixa temperatura, como piso radiante, ventiloconvectores 

ou radiadores. Também está preparada para ligação a diferentes 
equipamentos e acessórios, por exemplo; acumuladores adicionais 
de água quente sanitária, sistemas de arrefecimento ativo ou "frio 
passivo", recuperação de calor, aquecimento da piscina e possibili-
dade de usar vários sistemas de climatização com diferentes 
temperaturas de trabalho. O ecrã LCD informa sobre todos os 
parâmetros do equipamento, tempo de funcionamento, tempera-
turas de trabalho, etc.
A NIBE F1255 está equipada com um controlo avançado que 
garante um elevado nível de conforto e um funcionamento 
económico e seguro.

MONOFÁSICA / TRIFÁSICA TRIFÁSICA

6 kW 12 kW 16 kW

(kW) 3.15 5.06 8.89

(kW) 0.67 1.04 1.83

4.72 4.87 4.85

(kW) 3.73 5.69 10.06

(kW) 0.66 1.03 1.83

5.65 5.52 5.50

(kW) 2.87 4.78 8.63

(kW) 0.79 1.27 2.29

3.61 3.75 3.77

(kW) 3.43 5.38 9.78

(kW) 0.81 1.28 2.30

4.23 4.20 4.25

(kW) 3.64 5.30 9.38

(kW) 0.66 1.03 1.84

5.52 5,15 5.10

(kW) 6 12 16

5.2 / 4.0 5.3 / 4.2 5.1 / 4.0

5.2 / 4.0 5.2 / 4.1 5.2 / 4.1

5.5 / 4.1 5.4 / 4.3 5.5 / 4.2

(V) 230V 50Hz / 400VAC 50Hz 400VAC 50Hz

(A) 16 / 32 10 / 10 16

(kW) 4,5 9 9

(kg) 1.16 2.0 2.2

(ºC) 65/58

(dBA) 36–43 36–47 36–47

(dBA) 21–28 21–32 21–32

(litros) 180

(mm) 1800

(mm) 600

(mm) 620

(kg) Aço Inox. 200  Aço Inox. 235  

Tipo  F1255-

Dados conforme norma EN 14511 a frequência de 50 Hz aquecimento

Potência a 0/35ºC 

Potência consumida a 0/35ºC 

COP a 0/35ºC 

Potência a 5/35ºC ***

Potência consumida a 5/35ºC ***

COP a 5/35ºC ***

Potência a 0/45ºC 

Potência consumida a 0/45ºC 

COP a 0/45ºC 

Potência a 5/45ºC ****

Potência consumida a 5/45ºC ****

COP a 5/45ºC ****

Arrefecimento

Potência a 35/10ºC 

Potência consumida a 35/10ºC 

EER a 35/10ºC 

SCOP conforme EN 14825 

Potência calorífica nominal

SCOP clima quente, 35ºC /55ºC

SCOP clima médio, 35ºC /55ºC

SCOP clima frio, 35ºC /55ºC

Alimentação (V) 
Fusível mínimo recomendado (tipo C) excluíndo 
resistência elétrica de apoio

Resistência eléctrica máxima 

Refrigerante (R407C) 

Máxima temp. média aquecimento 
impulsão/retorno 

Potência nível sonoro (LwA)* 

Pressão nível sonoro (LpA)**

Volume AQS 

Algura

Largura

Profundidade 

Peso líquido             

* De acordo com a norma EN 12102 a 0 / 35ºC
** De acordo com a norma EN 11203 a 0 / 35ºC a 1 m de distância
*** Os valores no ponto 5 / 35ºC são valores interpolados dos pontos 0 / 35ºC e 10 / 35ºC de acordo com a norma EN 14511 a uma frequência de 50Hz
**** Os valores no ponto 5 / 45ºC são valores interpolados dos pontos 0 / 45ºC e 10 / 45ºC de acordo com a norma EN 14511 a uma frequência de 50Hz

NIBE™ F1255



 A+++
Etiqueta energética

BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA 
PARA GRANDES INSTALAÇÕES  
RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 
NIBE™ F1355
13 - Climatização/Duplo compressor
55 - Inverter

Os COPs elevados economizam e encurtam os períodos de 
retorno do investimento. A solução perfeita para edifícios com 
altas exigências térmicas.

Processo de instalação muito simples.

Sistema modular para uma fácil manutenção.

Ecrã colorido com instruções de uso e suporte em vários 
idiomas.

Programação (aquecimento, arrefecimento, ventilação e água 
quente sanitária).

Ótimo fator de aquecimento/arrefecimento, anual, graças ao seu 
compressor inverter.

O duplo compressor proporciona melhor controlo de potência, 
maior tempo de funcionamento, menor desgaste e maior 
segurança funcional.

A bomba de calor consiste em duas unidades que contêm 
menos de 3 kg de refrigerante cada.

Até 540 kW em cascata. Possibilidade de ligar 9 equipamentos 
na con�guração “master-slave”.

Temperaturas de impulsão até 65 ºC. 

Módulos de arrefecimento separados para os compressores e os 
refrigerantes proporcionarem um funcionamento seguro e  um 
nível sonoro extremamente baixo.

A unidade de controlo oferece inúmeras possibilidades. 

Controlo remoto via GSM (acessórios).

Interface de ligação universal (1 porta USB).

Integra uma ligação à Internet via NIBE Uplink.

NOVO

NIBE  GEOTERMIA 14
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28 kW

(kW) 20.77

(kW) 4.56

4.55

(kW) 26.68

(kW) 4.76

5.60

(kW) 19.87

(kW) 5.54

3.59

(kW) 25.71

(kW) 5.84

4.40

(kW) ?

(kW) ?

?

(kW) ?

(kW) ?

?

(kW) 28

5.0 / 4.0

?

5.4 / 4.2

400 V 3N ~ 50 Hz

25

2.2 / 2.0

?

47

1800

600

620

375

(V) 

(A) 

(kg) 

(ºC) 

(dBA) 

(mm) 

(mm) 

(mm) 

(kg) 

NIBE™ F1355

A NIBE F1355 é uma bomba de calor, projetada para fornecer à sua 
casa um sistema completo de aquecimento e arrefecimento que 
seja económico e ecológico.

Com dois compressores scroll, a NIBE F1355 é a bomba de calor 
geotérmica ideal para residências multifamiliares, edifícios 
industriais, escritórios e todos os tipos de edifícios com elevada 
necessidade térmica. Os dois compressores permitem modular a 
potência, com menor desgaste e maior capacidade de funciona-
mento.

A nova F1355 é mais �exível e com o seu avançado sistema de 
controlo pode adaptar-se a vários sistemas de distribuição. Permite 
a possibilidade de ligar em cascata até 8 bombas de calor com uma 
vasta gama de acessórios.

A NIBE F1355 possui um ecrã LCD que informa sobre todos os 
parâmetros do equipamento, tempo de funcionamento, tempera-
turas de trabalho, etc., com vários idiomas e software atualizável 
por meio de uma porta USB.

Tipo  F1355-

Dados conforme norma EN 14511 aquecimento

Potência a 0/35ºC 

Potência consumida a 0/35ºC 

COP a 0/35ºC 

Potência a 10/35ºC **

Potência consumida a 10/35ºC **

COP a 10/35ºC **

Potência a 0/45ºC 

Potência consumida a 0/45ºC 

COP a 0/45ºC 

Potência a 10/45ºC ***

Potência consumida a 10/45ºC ***

COP a 10/45ºC ***

Potência a 0/55ºC 

Potência consumida a 0/55ºC 

COP a 0/55ºC 

Arrefecimento

Potência a 35/10ºC 

Potência consumida a 35/10ºC 

EER a 35/10ºC 

SCOP conforme EN 14825 

Potência calorífica nominal 

SCOP clima quente, 35ºC /55ºC

SCOP clima médio, 35ºC /55ºC

SCOP clima frio, 35ºC /55ºC

Alimentação (V) 

Fusível mínimo recomendado (tipo C) 
excluindo resistência elétrica de apoio

Refrigerante (R407C)/(R410A)* 

Máxima temp. média aquecimento
impulsão/retorno

Potência nível sonoro (LwA)* 

Altura

Largura

Profundidade

Peso líquido                

* De acordo com a norma EN 12102 a 0 / 35ºC
** Os valores no ponto 5 / 35ºC são valores interpolados dos pontos 0 / 35ºC e 10 / 35ºC de acordo com a norma EN 14511
*** Os valores no ponto 5 / 45ºC são valores interpolados dos pontos 0 / 45ºC e 10 / 45ºC de acordo com a norma EN 14511
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MÓDULO ARREFECIMENTO
NIBE™ HPAC

Design elegante e intemporal.

Elevada �exibilidade para o melhor conforto no interior da sua 
casa.

Arrefecimento passivo.

Arrefecimento ativo em combinação com o aquecimento de 
água quente (Recuperação de energia).

A interligação com a bomba de calor é reconhecida de forma 
automática através do sistema de gestão.

Con�gurações no ecrã da bomba de calor.

HPAC 40 é compatível com as bombas de calor Série NIBE 
F1145 / 1245/1155/1255.

HPAC 42 é compatível com as bombas de calor Série NIBE 
F1345 até 40 kW.

Arrefecimento passivo
Quando o arrefecimento passivo é solicitado, as bombas 
circuladoras da bomba de calor são ativadas, circulando o �uído 
contido nas sondas geotérmicas para o sistema, promovendo 
desta forma o arrefecimento da casa. O frio é retirado da terra. 
Indicado para piso radiante ou teto arrefecido.

Arrefecimento ativo
No arrefecimento ativo, o compressor da bomba de calor é 
iniciado e o arrefecimento gerado é enviado para o interior do 
edifício, enquanto o calor retirado do edi�cio é enviado para as 
sondas geotérmicas. O frio é retirado da terra. Indicado para 
piso radiante, teto arrefecido e ventiloconvectores.

HPAC 40

515

600

380

40

5 - 17

R25 (1”)

1 x 230V

mm

mm

mm

kg

kW

HPAC 42

690

600

495

45

20 - 40

Cu42 (1 1/2”)

1 x 230 V

Tipo NIBE

Altura

Largura

Profundidade

Peso

Potência máxima da bomba de calor

Ligações hidráulicas

Alimentação

P

Ligação hidráulica HPAC com F1345

HPAC

F1345
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NIBE™ F1245

Módulo do compressor

FÁCIL INSTALAÇÃO
Desenho Modular 

As bombas de calor e acessórios estão 
desenhados de forma a ser possível 
colocar todos os componentes juntos de 
forma funcional. Pode optar-se por uma 
bomba de calor com acumulador de 
A.Q.S. integrado e unidade de ventilação 
separada, como combinar a bomba de 
calor com acumulador A.Q.S. 
independente. O efeito geral visível será 
um único sistema compacto.

REDUZIR A NECESSIDADE DE 
UTILIZAÇÃO DO MANUAL
Interior bem organizado 

As bombas de calor incluem um 
manual de instruções “de bolso”, 
localizado no interior da porta. O 
instalador deparar-se-á com um 
interior bem estruturado.

PARA CARGA E DESCARGA DE 
DADOS

Uma grande vantagem é a 
existência de entradas USB, por 
exemplo; o utilizador pode 
descarregar o histórico dos dados 
de funcionamento para envio dos 
mesmos para a assistência NIBE, 
evitando desta forma a visita de 
um técnico.

EQUIPAMENTO ATRAENTE
Desenho exterior

O corpo principal da bomba de 
calor é totalmente branco, para 
não sobressair do local de 
instalação. A F1245 apresenta-se 
com uma porta com display digital 
no topo.

PARA REFORÇO DO FUNCIONA-
MENTO SILENCIOSO
Bombas circuladoras integradas

O nível sonoro das bombas de 
calor geotérmicas é muito baixo, 
devido à colocação das bombas 
circuladoras no interior do módulo 
do compressor. O resultado é um 
funcionamento silêncioso.

PARA UMA PRODUÇÃO DE A.Q.S. 
ECONÓMICA E EFICIENTE

A água aquece através da serpentina de 
calor situada no interior do acumulador 
com uma capacidade de 180L em aço 
inox AISI 316 com isolamento, o que 
otimiza as perdas de calor.

REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA
Bombas de circulação de baixo consumo

A bomba de calor e as bombas de 
circulação CC de velocidade variável, 
adequam-se às necessidades do edifício e 
da temperatura do exterior. Esta gestão 
re�ecte-se principalmente na economia 
do sistema dado que gera apenas a 
energia necessária.

FACILIDADE DE TRANSPORTE, 
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO
Módulo de compressor desmontável

O módulo do compressor pode ser 
extraído fácil e rapidamente da bomba 
de calor. Assim o equipamento é muito 
mais leve, logo mais fácil de transportar e 
instalar. Para além disso, no caso de 
avaria, o compressor pode ser extraído e 
reparado de forma independente.

O QUE FAZ A NOVA GERAÇÃO DAS BOMBAS DE CALOR 
GEOTÉRMICAS NIBE TÃO EFICIENTES E FÁCEIS DE UTILIZAR?

A combinação do avanço da engenharia dedicada à melhoria da 
F1245, a bomba de calor geotérmica mais vendida, que apresenta 
uma média de consumo de energia e um conforto incomparável, 
permite a manutenção de um ambiente agradável durante todo o 
ano, independentemente das condições metereológicas.

Este equipamento está equipado com controlo avançado que 
garante um elevado nível de conforto e um funcionamento 
económico e seguro.
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NIBE UPLINK™ 
GESTÃO E CONTROLO À DISTÂNCIA
DAS BOMBAS DE CALOR

A NIBE introduz uma ferramenta nova e 
e�ciente que lhe proporciona um controlo 
rápido e fácil da sua bomba de calor a partir 
do local onde se encontra, permitindo-lhe 
controlar e gerir a sua bomba de calor online, 
através de um servidor NIBE que lhe dará uma 
visão instantânea de todos os parâmetros de 
funcionamento de sua bomba de calor: tem-

peraturas de evaporação, gás, horários de 
funcionamento. No caso, improvável, de um 
mau funcionamento, o sistema emite um 
alarme diretamente no seu e-mail, que permi-
te lidar com o problema instantaneamente. O 
NIBE Uplink vem integrado de série com as 
bombas de calor geotérmicas NIBE F1345 / 
F1145 / F1245 / F1155 / F1255.

Gama de serviços

Através do NIBE Uplink tem acesso a diferentes níveis de serviço. 
O nível Básico que é gratuito e um nível Premium, onde você 
pode selecionar diferentes funções de serviço extra, sob uma taxa 
anual �xa. (A taxa de inscrição varia de acordo com as funções 
selecionadas).

- A NIBE, oferece a oportunidade de controlar o conforto da sua 
casa indepedentemente da sua localização;

- O interface web permite uma visão instantânea, por exemplo, da 
temperatura e estado actual da bomba de calor;

- Garante a monitorização externa para várias residências ao 
mesmo tempo;

- Funcionalidade API para integração exterior, por exemplo, 
sistema de gestão de casa e BMS;

- NIBE Uplink APP para utilização em smartphones.

PremiumBásicoNível de serviços

Monitor

Alarmes

Histórico1

Histórico prolongado2

Alteração de parâmetros3

X

X

X

X

X

X

X

X

1) Um mês com quantidade limitada de parâmetros em função da instalação.
2) Histórico desde a ligação do NIBE Uplink e de outros 30 parâmetros em função da instalação.
3) Acesso completo aos menus. “Clima interior”, “A.Q.S.” e “Bomba de Calor” (com excepção de 
alguns      submenus como “data e hora”, “meus ícones” e “sms”)
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