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Ciepło w zgodzie z naturą

Ekologia, energooszczędność i efektywność to trzy 
najważniejsze zalety solankowo-wodnych i splito-
wych pomp ciepła. Jeżeli chodzi o efektywność 
omawianych urządzeń to podstawą jej oceny jest 
współczynnik wydajności cieplnej COP. W przypadku 
solankowo-wodnych pomp ciepła BWS-1 marki Wolf 
współczynnik ten wynosi do 4,7, natomiast w pom-
pach BWL-1S: do 3,8, co jest doskonałym wynikiem, 
świadczącym o dużych możliwościach tego typu 
urządzeń. Warto dodać, że w obu rodzajach pomp 
temperatura na zasilaniu obiegu grzewczego osiąga 
wartość odpowiednio do 63oC i 75oC, a to gwarantu-

je doskonały komfort termiczny w pomieszczeniach. 
Co więcej, pompa ciepła BWS-1 pozwala na pokry-
cie całego zapotrzebowania na energię grzewczą bu-
dynku, bez konieczności stosowania innego źródła 
ciepła. Jeżeli chodzi o pompę BWL-1S, to standardo-
wo wyposażona została ona w układ dodatkowego 
ogrzewania elektrycznego, regulowany elektronicz-
nie w zakresie 1-6 kW.

Przyjazne środowisku i użytkownikom

Pompy ciepła firmy Wolf, obok wysokiej efektywno-
ści energetycznej, charakteryzują się niewielkimi roz-
miarami, niskim poziomem emisji dźwięków oraz ła-

Rozwiązania przyjazne środowisku oraz inspirowane naturalnymi procesami 
to jeden z najciekawszych i wartych największego uznania trendów w branży 
grzewczej. Producenci prześcigają się w tworzeniu ultranowoczesnych 
urządzeń, które będą niezwykle wydajne i energooszczędne, a także nie będą 
emitowały do atmosfery szkodliwego CO2. Doskonałym przykładem takich 
właśnie ekologicznych produktów są wysokoefektywne pompy ciepła firmy 
Wolf: solankowo-wodne BWS-1 oraz splitowe pompy ciepła BWL-1S.

Ekologiczne pompy 
ciepła marki Wolf

Splitowa pompa ciepła BWL-1S

Solankowo-wodna pompa ciepła BWS-1
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się najwyższą sprawnością energetyczną, np. elek-
troniczne pompy obiegu solankowego i grzewczego 
mają klasę efektywności energetycznej A. 

Sterowanie pracą pomp ciepła

Firma Wolf wyznacza także nowe standardy w dzie-
dzinie przyjaznej obsługi pomp ciepła. Do współpra-
cy z pompami oferowany jest dedykowany sterow-
nik WPM-1. Sterownik informuje użytkownika  
o wszystkich parametrach roboczych pracy urządze-
nia, dzięki standardowemu wyposażeniu w licznik 
ciepła, pozwala także na monitoring współczynnika 
COP oraz SPF. Sterownik WPM-1 może w standardzie 

realizować m.in. takie funkcje, jak: regulację pogodo-
wą, pomieszczeniową, regulację obiegu grzewczego 
bezpośredniego, regulację obiegu z mieszaczem, re-
gulację układu przygotowania c.w.u., w tym także cyr-
kulację. Ponadto daje także możliwość sterowania 
współpracującą opcjonalnie z pompą ciepła instala-
cją solarną, a także sterowanie kotłem w trybie biwa-
lentnym równoległym lub alternatywnym, co daje 
unikatową możliwość wyposażenia kotłowni w kilka 
niezależnych źródeł ciepła c.o. (pompa ciepła – sola-
ry – kocioł) pochodzących od jednego, uznanego, 
producenta, a co więcej sterowanie nimi poprzez je-
den sterownik zamontowany w dowolnym miejscu 
w budynku.

twym montażem i przyjazną obsługą. Cicha praca jest 
szczególnie warta podkreślenia w przypadku pomp 
powietrzno-wodnych, ponieważ tego typu urządze-
nia zwykle kojarzą się z dużym hałasem. W urządze-
niu BWL-1S firmy Wolf zastosowano jednak sprężarkę 
czynnika chłodniczego, mającą podwójne odprzęże-
nie drgań oraz sterowane bezstopniowo wentylatory 
powietrza, zatem jego praca jest niemal bezszelest-
na. Dźwięk mierzony w odległości 10 m od urządze-
nia wynosi mniej niż 27 dB (A), a samo uruchomienie 

pompy (dzięki regulowanemu elektronicznie syste-
mowi miękkiego startu) również jest ciche.

Powietrzne pompy ciepła BWL-1S

Splitowa pompa ciepła BWL-1S występuje w wersji 7, 
10 i 14 kW. Składa się z dwóch modułów – wewnętrz-
nego i zewnętrznego. Jednostka zewnętrzna może być 
zamontowana na budynku na wsporniku ściennym lub 
na gruncie. Maksymalna odległość montażu pomię-
dzy modułami wewnętrznym i zewnętrznym to 25 m.  
Szeroka oferta przygotowanych akcesoriów sprawia, 
że montaż urządzenia jest szybki i prosty. Zastosowa-
na sprężarka inwerterowa umożliwia optymalne wy-
korzystanie splitowej pompy ciepła do ogrzewania, 
chłodzenia i przygotowania c.w.u. Wysoki współczyn-
nik COP 3,8 (A2/W35 wg. EN 14511) i bogate wypo-
sażenie standardowe sprawiają, że splitowe pompy 
ciepła BWL-1S to jedno z lepszych i skuteczniejszych 
rozwiązań z zakresu ogrzewania i chłodzenia. Pompy 
te mają wbudowany licznik ciepła, dodatkową grzał-
kę elektryczną o mocy 6 kW (możliwość zakupu bez 
grzałki elektrycznej). Dostępne są w wersji na napię-
cie 230 V lub 400 V. Regulacja urządzenia jest prosta 
i intuicyjna za pomocą modułu AM lub BM-2 marki 
Wolf. Istnieje również możliwość sterowania pompą 
i całym systemem grzewczym zdalnie, dzięki dodat-
kowemu modułowi ISM7i/e. 
 
Solankowo-wodne pompy ciepła BWS-1

Pompy ciepła BWS-1 należą do najlepszych urządzeń 
w swojej klasie. Oferowane w mocach 6, 8, 10, 12, 16 kW  
pozwalają na pokrycie całego zapotrzebowania na 
energię grzewczą budynku, nie jest więc konieczne 
stosowane dodatkowego źródła ciepła. Temperatu-
ra na zasilaniu obiegu grzewczego osiąga do 63°C, co 
gwarantuje najwyższy komfort cieplny także przy ni-
skiej temperaturze zewnętrznej. BWS-1 bazują na in-
nowacyjnej koncepcji konstrukcji urządzeń, zastoso-
wano w nich wyłącznie podzespoły charakteryzujące 
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Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie

Jednostki zewnętrzne pompy ciepła BWL-1S

Jednostka wewnętrzna pompy ciepła BWL-1S 
z zasobnikiem
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