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  Wśród wielu opinii na temat pomp cie-
pła typu powietrze-woda istnieje prze-
konanie, że ich rynek będzie rozwijać się 
bardzo dynamicznie. Wpływa na to m.in. 
fakt, że do ich funkcjonowania nie jest ko-
nieczne wykonanie instalacji pobierającej 
ciepło np. z gruntu. Wystarczy zaledwie 
kilka metrów kwadratowych powierzchni 
obok budynku, aby ustawić pompę cie-
pła i czerpać nieograniczoną ilość energii 
znajdującej się w powietrzu. Marka Bude-
rus doskonale rozpoznaje potrzeby swo-
ich klientów oraz trendy rynkowe i ma  

w ofercie dwa typy tych urządzeń: Loga-
therm WPL2 o mocach grzewczych od 6 
do 15 kW, przeznaczone głównie do bu-
dynków jednorodzinnych oraz Logatherm 
WPL A, które można łączyć w kaskady 
nawet do 120 kW mocy grzewczej. 

Jeżeli poszukujemy pompy ciepła do budyn-
ku jednorodzinnego, to idealnym rozwiąza-
niem są pompy ciepła Logatherm WPL2 6-15. 
Do dyspozycji jest 5 modeli o mocach: 6, 7,5, 9, 
13 i 14,5 kW. Ich wysokie współczynniki sięgają-
ce wartości 4,1 (wg EN 255, a7/W35) zapewnia-
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kocioł olejowy. Taka instalacja na pewno 
wykaże duże oszczędności w eksploatacji. 
Oczywiście urządzenie, może współpraco-
wać nie tylko z kotłem olejowym, lecz prak-
tycznie z każdym innym źródłem energii. 
Pompa powietrze-woda Logatherm WPL2 
dostarcza ciepło do budynku oraz pod-
grzewa c.w.u. Ze względu na bogate wypo-
sażenie, pompa nie ma wielu akcesoriów. 
Urządzenie może być podłączone tylko do 
sterowania naściennego, a pozostała część 
instalacji może być dowolnie skonfigurowa-
na. Inne rozwiązanie to: połączenie z modu-
łem grzewczym aW C wyposażonym w stero-
wanie, zasobnik na c.w.u., pompy obiegowe, 
zawory mieszające i przełączające oraz gru-
pę bezpieczeństwa i modulowany dogrze-
wacz elektryczny, który z pompą ciepła sta-
nowi kompletną instalację grzewczą. 

Do budynków o większym zapotrzebowa-
niu na ciepło, Buderus oferuje drugi typo-

szereg pomp ciepła po-
wietrze-woda o nazwie 
Logatherm WPL A o mo-
cach 14, 18, 25, 31 kW,  
w których dzięki możliwoś- 
ci łączenia urządzeń do  
4 sztuk w kaskadzie, uzy-
skujemy łączną moc 
grzewczą nawet do  
120 kW. automatyka ste-
rująca pozwala nie tylko 
na łączenie kilku pracu-
jących pomp ciepła, ale 
także obsługę kilku obie-
gów grzewczych, pod-
grzewanie c.w.u., wody 
basenowej, sterowanie 
innymi źródłami ciepła 
oraz instalacją solarną. 

We wszystkich pompach ciepła wbudowany 
jest ogranicznik prądu rozruchowego zabez-
pieczający instalację elektryczną budynku 
przed przeciążeniami. Dodatkowo w mode-
lach do 25 kW włącznie wbudowany jest do-
grzewacz elektryczny o mocy 9 kW. Bogaty ze-
staw akcesoriów umożliwia dostosowanie do 
najbardziej wymagającym projektów. Wśród 
nich są buforowe podgrzewacze ciepłej wody, 
gdzie c.w.u. ogrzewa się podczas przepływu 
przez wężownicę, czyli odwrotnie niż w tradycyj-
nym zasobniku z wężownicą, w którym woda 
podgrzewana jest w objętości. Pozwala to na 
uzyskiwanie dużych wydatków ciepłej wody, co 
jest szczególnie ważne przy rozbiorach. 
Wszystkie pompy ciepła marki Buderus speł-
niają najwyższe standardy innowacyjności  
i jakości oraz mają ciekawy design. Urzą-
dzenia serii Logatherm WPL2 i WPL A prze-
znaczone są do montażu zewnętrznego, co 
pozwala zaoszczędzić na powierzchni po-
trzebnej do wykonania kotłowni.  

Model WPL 18A WPL 25 A WPL 31 A
Moc grzewcza1 17,2 kW 24 kW 31 kW
Moc grzewcza2 19,6 kW 27,3 kW 35 kW
Pobór mocy elektrycznej, 
ogrzewanie2 5 kW 7 kW 8,75 kW

COP1 3,6 3,6 3,5
COP2 3,9 3,9 4
Moc chłodzenia3 - - - 
Poziom hałasu jedn. zew. 41 dB(a) 43 dB(a) 43 dB(a)
Rodzaj sprężarki spiralna
Inwerter [tak lub nie] nie
Maks. ciśnienie robocze 
czynnika grzewczego 3 bar

Temperatura czynnika 
grzewczego (min./maks.) 20÷60°C

Temperatura powietrza  
(min./maks.) -20÷35°C

Natężenie przepływu powietrza 
(min./maks.) 5600 m3/h 7800 m3/h 7800 m3/h

Moc elektrycznej grzałki 9 kW -
Czynnik chłodniczy, ilość R407C, 6,8 kg R407C, 9,8 kg R404a, 13,0 kg
Podgrzewanie c.w.u. tak, zewnętrzny zosobnik
Waga (jed. wewn.) - - -
Waga (jed. zewn.) 395 kg  524 kg 548 kg
Wymiary (jed. wewn.) - - -
Wymiary (jed. zewn.) 1050/1793/1872 mm 1258/1830/1803 mm 1258/2140/1804 mm

1 wg EN 14511 dla a2/W35°C,   2 wg EN 14511 dla a7/W35°C,  3 wg EN 14511 dla a35/W7°C
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Logamax plus GB162 (2,7-45 kW)
Logamax plus GB172-24 T50
Logamax plus GB162 (80, 100 kW)
Logamax plus GB022
Logamax plus GB072
Logamax plus GB152
Logamax plus GB112 W
Systemy odprowadzania spalin
Moduł zasilania awaryjnego UPS Specline 700

ją niskie koszty eksploatacji. Jest to możliwe, 
dzięki dużemu powietrznemu wymienniko-
wi ciepła, który zapewnia intensywny od-
biór energii z powietrza. Ważnym elementem 
w urządzeniu jest również sprężarka. Pom-
py wyposażone są w niezawodną sprężarkę 
spiralną (scroll) (posiadającą ponad 30 pa-

tentów). Ten unikatowy element sprawia, że 
pompa ciepła marki Buderus może wytwo-
rzyć temperaturę zasilania instalacji grzew-
czej nawet do 65oC, a zatem z powodzeniem 
może zasilać nie tylko nowe instalacje grzew-
cze, ale również już istniejące w starszych bu-
dynkach. Doskonale nadaje się więc do mo-
dernizowanych instalacji grzewczych.  
W obecnym czasie, kiedy ceny innych źró-
deł ciepła np. oleju opałowego są wyso-
kie, współpraca pompy ciepła i kotła olejo-
wego jest idealna. Praktycznie przez cały rok 
powietrzna pompa ciepła WPL2 może do-
starczać ciepło do budynku, a tylko w naj-
bardziej mroźne dni wspomagać ją będzie 
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