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Duża efektywność i mała waga
Pompa ciepła Logatherm WLW196i AR / WLW196i IR 
składa się z modułu pompy ciepła (w modelu AR – 
montowany na zewnątrz, model IR – wewnątrz budyn-
ku – pozyskuje energię z powietrzna zewnętrznego, 
za pomocą kanałów powietrznych) oraz modułu we-
wnętrznego. Dostęp do obu elementów jest niezwy-
kle łatwy, a ich instalacja szybka. Moduły połączone 
są za pomocą przewodów instalacji wodnej. Pompę 
ciepła Logatherm WLW można montować na wie-
le sposobów z użyciem różnych rozwiązań systemo-
wych. Nowy system pompy ciepła jest dostępny w wer-
sjach z mocą wyjściową 6, 8, 11 i 14 kW przy A2/W35.
Każda z dostępnych mocy pomp ciepła może być wy-
posażona w jeden z czterech modułów wewnętrz-
nych o unikatowym wyglądzie z frontem w kolorze 
czarnym lub białym – dwa kompaktowe rozwiązania 
typu „tower” ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. 
oraz dwa moduły do montażu naściennego. Daje to 
wiele możliwości konfiguracji i umożliwia optymalny 
dobór urządzenia do potrzeb podgrzewania c.w.u. 
oraz centralnego ogrzewania. Dodatkowo moduły 
wewnętrzne występują w wersji z wbudowaną grzał-
ką 9 kW (o trzystopniowej regulacji 3-6-9 kW). Alter-
natywnie moduł wewnętrzny może być podłączony 
do zewnętrznego źródła ciepła (kotła grzewczego).  

Zwiększa to jeszcze liczbę dostępnych konfiguracji  
i ułatwia dobór najlepszego rozwiązania do konkret-
nej instalacji. 

Wszystko w jednym 
W kompaktowej i zajmującej małą powierzchnię wie-
ży hydraulicznej „tower” z zasobnikiem c.w.u. wbu-
dowane są już wszystkie niezbędne elementy sys-
temu. Urządzenie dostępne jest również w wersji  
z wężownicą pośrednią instalacji solarnej, która 
umożliwia podgrzewanie wody użytkowej za po-
mocą kolektorów słonecznych. 

Mały, ale wydajny 
Moduł wewnętrzny do montażu naściennego dostęp-
ny jest w wersji z grzałką elektryczną oraz w wersji  
z zaworem mieszającym do współpracy z kotłem. 
Takie rozwiązania pozwalają na niezawodne dostar-
czanie ciepła przez całą dobę, nawet w przypadku 
dużego zapotrzebowania na centralne ogrzewanie  

Nowa wielofunkcyjna pompa ciepła Logatherm WLW196i AR / WLW196i IR  
nadaje się do domów jednorodzinnych i niewielkich budynków 
wielorodzinnych, a także budowy nowych i rozbudowy istniejących systemów 
grzewczych. Wyższa wartość współczynnika efektywności cieplnej COP > 4,0 
przy A2/W35 sprawia, że jest to bardzo oszczędne rozwiązanie. 

Pompy ciepła 
Logatherm WLW 

Jeden system do wszystkich zastosowań

Zamontuj, gdzie chcesz:
- na zewnątrz: model Logatherm WLW196i AR
- wewnątrz: Logatherm WLW196i IR
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Jeden system do wszystkich zastosowań
Niezależnie od tego czy budujesz nowy dom, modernizujesz stary, czy tylko  
wymieniasz tradycyjną instalację grzewczą – nasza nowa wielofunkcyjna pompa ciepła  
Logatherm WLW196i AR / WLW196i IR nadaje się do domów jednorodzinnych i niewielkich 
budynków wielorodzinnych, a także budowy nowych i rozbudowy istniejących systemów  
grzewczych. Wyższa wartość współczynnika efektywności cieplnej COP > 4,0 przy A2/W35 
sprawia, że jest to bardzo oszczędne rozwiązanie.

Nowoczesny system sterowania
Buderus dba o to, abyś pozostawał na bieżąco z najnowszymi nowinkami nie tylko  
w zakresie technologii stosowanej w pompach ciepła typu powietrze-woda, ale również  
w zakresie sterowania, obsługi i monitorowania Twojego urządzenia. Sprawdzony system  
sterowania Logamatic EMS Plus i moduł programowania Logamatic HMC300 są  
w wyposażeniu urządzenia, dzięki czemu nowa pompa ciepła ma możliwość współpracy  
z internetem. Umożliwia to obsługę systemu przy użyciu smartfona lub tabletu. 

Efektywne wykorzystanie 
energii dla jeszcze 
większego komfortu

Logatherm WLW196i AR Logatherm WLW196i IR

Klasyfikacja efektywności energetycznej Logatherm WLW196i-8 AR E / WLW196i-8 IR E  
w zestawie z regulatorem Logamatic HMC300. 
Klasyfikacja może ulec zmianie w zależności od komponentów systemu i mocy grzewczej.
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źródeł energii odbywa się za pośrednictwem wie-
lostrefowego, warstwowego zbiornika buforowe-
go – Logalux PRZ. Może on zostać połączony ze sta-
cją świeżej wody Logalux FS. Stacja świeżej wody to 
kompaktowy moduł umożliwiający higieniczne przy-
gotowanie ciepłej wody użytkowej. Woda pitna jest 
ogrzewana w przepływie w miarę zapotrzebowania. 

Takie rozwiązanie jest odpowiednie, gdy nie ma po-
trzeby gromadzenia zapasu ciepłej wody użytkowej.  
W przypadku większego zapotrzebowania można 
rozbudować moduł wewnętrzny do montażu na-
ściennego o samodzielny zasobnik c.w.u. 

Wygodna obsługa 
System sterowania Logamatic EMS Plus z regulato-
rem HMC300 z czytelnym wyświetlaczem i obsługą 
za pomocą jednego przycisku jest precyzyjnie do-
stosowany do indywidualnych wymagań w zakresie 
komfortu cieplnego. Zastosowana automatyka uła-
twia integrację systemu z nowymi i modernizowa-
nymi źródłami ciepła. Dodatkowo aplikacja Buderus 
MyDevice umożliwia łatwą obsługę instalacji grzew-
czej z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.

Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105, 
02-231 Warszawa
Infolinia: 801 777 801 
biuro@buderus.pl
www.buderus.pl

Systemy grzewcze  
przyszłości.
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Korzyści w skrócie:

■ możliwość wyboru modułu pompy ciepła 
do montażu wewnętrznego

■ unikatowy wygląd urządzenia – szklany 
front w kolorze czarnym lub białym

■ wysoka wydajność dzięki regulacji prędkości 
obrotów i technologii inwerterowej

■ wygoda obsługi dzięki panelowi obsługi 
Logamatic HMC300

■ moduł internetowy w standardzie
■ lekka i kompaktowa budowa
■ możliwość grzania i chłodzenia

Moduł wewnętrzny w wersji naściennej do pracy w trybie 
monoenergetycznym lub biwalentnym

Moduł wewnętrzny typu „tower” do pracy w trybie 
monoenergetycznym z wbudowanym zasobnikiem c.w.u.

i ciepłą wodę użytkową. Instalacja pompy ciepła 
może pracować równolegle z grzałką, kotłem gazo-
wym lub olejowym (do 25 kW mocy wyjściowej kotła).

W pełni automatyczne ogrzewanie i chłodzenie
Pompa Logatherm WLW pobiera energię grzewczą 
z powietrza i nawet przy temperaturze do -20°C jest 
w stanie pokryć całe zapotrzebowanie na ciepło  
w sposób wydajny i przyjazny dla środowiska. Rów-
nocześnie pompa ciepła typu powietrze-woda w po-
łączeniu z ogrzewaniem podłogowym jest także stan-
dardowo przygotowana do aktywnego chłodzenia. 

Najnowsza technologia
Moduł pompy ciepła ma możliwość modulacji. Inwerter 

– oparty na technologii zmiennej prędkości – dostoso-
wuje w sposób ciągły moc pompy ciepła do zapotrzebo-
wania instalacji grzewczej. Zapewnia dzięki temu dużą 
wygodę w połączeniu z wyjątkowo ekonomiczną pracą.

Lekki i kompaktowy
Dzięki nowej kompaktowej konstrukcji ze specjalne-
go tworzywa EPP (pianki zbudowanej z cząstek na 
bazie polipropylenu nadającego się do recyklingu), 
moduł pompy ciepła Logatherm WLW jest znacznie 
lżejszy niż w przypadku rozwiązań konwencjonal-
nych. Ułatwia to zarówno transport, jak i montaż.

Jeszcze większy komfort 
Możliwość integracji dodatkowych odnawialnych 

http://www.instalreporter.pl
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