
POMPA CIEPŁA DO C.W.U.
BIAWAR OW-PC 270.1 R

Energia potrzebna do przygotowania ciepłej wody użytkowej w ty-
powym budynku mieszkalnym w Polsce stanowi około 14% energii 
zużywanej w tym budynku, dlatego szukamy dziś alternatywnych 
i ekonomicznych źródeł energii, które mogą wyraźnie poprawić ten 
bilans. Do takich właśnie urządzeń należy pompa ciepła BIAWAR 
OW-PC 270.1 R - przyjazne środowisku oraz wyjątkowo ekonomicz-
ne źródło ciepłej wody użytkowej.

Charakterysytka BIAWAR OW-PC 270.1 R

 Wysoki współczynnik COP 3,54 przy A15/W45

 Emaliowany zasobnik c.w.u. o poj. 285 litrów z dodatkową wężownicą

 Wbudowana grzałka elektryczna o mocy 1,5 kW

 Min. przepływ powietrza 140 m3/h

 Możliwość pracy do -5˚C

 Możliwość podłączenia dodatkowego źródła ciepła

 Kolorowy wyświetlacz OPTIMA 170 z czytelnym menu

 Kompaktowe wymiary

 Prosta instalacja

 Zasilanie 1x230 V

 Gwarancja do 5 lat

Pompa ciepła BIAWAR OW-PC 270.1 R pobiera powietrze ze-
wnętrzne, powietrze otaczające urządzenie lub powietrze z są-
siednich pomieszczeń i wykorzystuje je do produkcji ciepłej 
wody użytkowej. Idealnym źródłem powietrza potrzebnego 
do działania pompy ciepła są pomieszczenia, w których wy-
stępuje tzw. ciepło odpadowe, np. pralnie lub suszarnie. Jed-
nym z efektów pracy powietrznych pomp ciepła jest obniżenie 
temperatury powietrza przepływającego przez urządzenie. 
Takie darmowe schłodzone powietrze można wykorzystywać 
w pomieszczeniach typu spiżarnie lub schowki.
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Pompa ciepła BIAWAR OW-PC 270.1 R

Pobór mocy elektrycznej, sprężarka 430 W

Pobór mocy elektrycznej, wentylator 58 W

Moc grzałki zanurzeniowej 1500 W

COP  (przy A15/W15-45) wg EN 255-3 3,54

COP  (przy A15/W10-55) wg EN 16147 2,90

Pojemność zbiornika c.w.u. 285 l

Powierzchnia wężownicy 0,8 m2

Min. temperatura powietrza -5 0C

Maks. temperatura powietrza 35 0C

Maks. temperatura wody (sprężarka) 650C (55 0C)

Przepływ powietrza (swobodny) 250 m3/h

Zasilanie 1x230 V

Czynnik chłodniczy/ilość R134A / 1,1 kg

Poziom hałasu 52 dB(A)

www.biawar.com.pl

Wysoka efektywność pracy
BIAWAR OW-PC 270.1 R to niezwykle energooszczędna i eko-
nomiczna pompa ciepła do produkcji ciepłej wody użyt-
kowej. Istotną zaletą OW-PC 270.1 R  jest fakt, że na 1,5 kW 
energii uzyskiwanej z pompy ciepła tylko 0,43 kW to ener-
gia elektryczna, reszta to darmowa energia zakumulowana 
w otaczającym nas powietrzu.  W związku z tym efektyw-
ność energetyczna urządzenia wynosi aż 3,54 (dla tempera-
tury powietrza 15 0C i temperatury wody 45 0C).
Pobór energii elektrycznej do produkcji c.w.u. przez  
OW-PC 270.1 R stanowi jedynie 28% całkowitego zużycia 
energii przez elektryczny ogrzewacz wody.

Trzystopniowa prędkość wentylatora
Wydajność pracy wentylatora może być ustawiona na ste-
rowniku OW-PC 270.1 R w zakresie od 0 do 100%. Wenty-
lator może pracować w trzech różnych trybach prędkości.
Przepływ powietrza przez wentylator powinien mieścić się 
w zakresie od 140 do 370 m3/h. 

1. Pobór c.w.u. 
2. Emaliowany zbiornik wody 285 l
3. Cyrkulacja c.w.u. 
4. Zasilanie wężownicy  
5. Powrót z wężownicy 

6. Dopływ wody zimnej 
7. Anoda magnezowa
8. Grzałka elektryczna 1,5 kW
9. Pokrywa kołnierza

Wydajność wentylatora (m3/h)

Wydajność grzewcza
Pompa ciepła BIAWAR OW-PC 270.1 R może wyprodukować 
średnio 365 litrów ciepłej wody o temperaturze 52,5 0C w cią-
gu 11,5 godz. Wydajność urządzenia zależy od temperatury 
powietrza zasilającego 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 elek-
trycznej o mocy 1,5 kW, która pozwoli wyprodukować więk-
szą ilość c.w.u., w krótszym czasie. Możliwe jest ustawienie 
temperatury, do której grzałka elektryczna powinna dogrze-
wać wodę. Po osiągnięciu zadanej temperatury grzałka elek-
tryczna zostanie wyłączona.

Maksymalna temperatura c.w.u. (tylko sprężarka): 550C
Maksymalna temperatura c.w.u. (sprężarka i grzałka el.): 650C 

Wentylacyjna pompa ciepła BIAWAR OW-PC 270.1 R

NIBE makes reservations for any factual or printing errors in this brochure. ©NIBE 2013

NIBE Energy Systems, Box 14, SE-285 21 Markaryd.  www.nibe.eu

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.
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)

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
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