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Coraz większa świadomość ochrony środowiska, 
jak również postawa prosumencka użytkowni-
ków oraz powstanie wielu programów dofinan-
sowań zaowocowało dużym zainteresowaniem 
fotowoltaiką. Popularność tego sektora w naszym 
kraju jest coraz większa. w 2019 liczba mikroin-
stalacji była ponad dwa razy większa niż w 2018.

EfEktywnE korzystaniE z EnErgii 
słonEcznEj

warto się jednak zastanowić czy wykorzysta-
nie wyprodukowanej energii jest optymalne.  
Po określeniu rocznego bilansu energii elektrycz-
nej, może się okazać, że powstaje jej nadprodukcja 
czyli więcej jest wytwarzane niż konsumowane.  

w takim wypadku nadwyżka darmowej ener-
gii jest tracona. w jaki zatem sposób, wykorzy-
stać efektywnie darmową energię elektryczną ze 
słońca? Dobrym rozwiązaniem są pompy ciepła 
marki Buderus, zarówno powietrzne, jak i grun-
towe, które mogą współpracować z panelami 
fotowoltaicznymi. Pompy ciepła Buderus Loga-
therm można połączyć zarówno z nową, jak i ist-
niejącą instalacją fotowoltaiczną.
Pompy ciepła Logatherm bardzo efektywnie wy-
korzystują energię elektryczną. w porównaniu do 
tradycyjnego ogrzewania elektrycznego potrzebu-
ją do funkcjonowania około 4 do 5 razy mniej ener-
gii. Dzięki temu, nie jest potrzebna wysoka moc 
zainstalowanych paneli. Kiedy sterowanie pompy 
ciepła zostanie połączone z inwerterem instalacji 

Mimo ciągle bardzo dużej popularności konwencjonalnych urządzeń 
grzewczych coraz większym zainteresowaniem cieszą się odnawialne źródła 
energii (OZE). Powodem tego jest zwiększający się nacisk na ekologiczne, 
niezanieczyszczające środowisko źródła energii – zarówno cieplnej,  
jak i elektrycznej. Pompy ciepła, kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne 
– wszystkie te urządzenia zaliczają się do grupy odnawialnych źródeł 
energii. Każde z urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii 
może funkcjonować samodzielnie, ale jeszcze lepiej, jeżeli mogą ze sobą 
współpracować i wzajemnie uzupełniać. Pomimo, że marka Buderus w tej 
chwili nie oferuje rozwiązań związanych z produkcją energii elektrycznej,  
to jej urządzenia zostały wyposażone w funkcje pozwalające na współpracę  
z instalacją fotowoltaiczną, wszystko dzięki odpowiedniemu sterowaniu.

Powietrzne PomPy ciePła Buderus 
…i współpraca z fotowoltaiką

http://www.instalreporter.pl
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Każdy z dostępnych modeli pełni inną rolę. Trzy  
z nich przeznaczone są do budynków nowo bu-
dowanych (dwa z nich mają wbudowany zasobnik 
c.w.u., a jeden jest do powieszenia na ścianie), nato-
miast ostatni dedykowany jest budynkom, w których 
ma miejsce modernizacja istniejącej już kotłowni.
Łącząc pompę ciepła z jednym z modeli wewnętrz-
nych, otrzymuje się niemal całą kotłownię. Każda 
z pomp ciepła Logatherm wLw196i wyposażona 
jest w moduł do komunikacji przez internet.
Pompa ciepła jest wyposażona w inwerter czy 
urządzenie regulujące prędkość obrotową sprę-
żarki, dzięki czemu uzyskuje zmienną moc grzew-
czą, co pozwala na jej dostosowanie do zapotrze-
bowania cieplnego budynku. Dodatkowo pompa 
ciepła jest rewersyjna – ma funkcję chłodzenia.

zalety dla instalatora:
- łatwy transport i montaż, dzięki bardzo lekkiej, 
całkowicie rozbieralnej obudowie z EPP i fabrycz-
nie przygotowanym uchwytom transportowym,
- mała masa – brak konieczności wykonywania 
specjalnego fundamentu pod pompę ciepła,
- brak konieczności posiadania uprawnień F-ga-
zowych – układ chłodniczy jest całkowicie her-
mermetyczny
- nowoczesny regulator HMC300 do współpracy 
z modułami EMS Plus umożliwia sterowanie: do 4  
obiegów grzewczych, podgrzewaniem basenu,  

instalacją solarną, współpracą z kotłem grzewczym,
- minimalna ilość prac montażowych, dzięki kom-
pletnie wyposażonym modułom wewnętrznym 
Tower,
- cztery moduły wewnętrzne do wyboru zapewnia-
ją dowolność konfiguracji systemu grzewczego,
- proste połączenie rurowe wodne z jednostką ze-
wnętrzną, niepotrzebne kwalifikacje chłodnicze,
- prosty montaż elektryczny, inwerter zapewnia pra-
widłową kolejność faz bez względu na podłączenie.

fotowoltaicznej, to istnieje możliwość wykrywania 
na bieżąco, czy produkcja darmowej energii elek-
trycznej odbywa się z promieniowania słoneczne-
go, czy pobierana jest z sieci elektrycznej.
Pompa ciepła produkuje ciepło na potrzeby cen-
tralnego ogrzewania, wytwarza chłód do chłodze-
nia oraz ogrzewa wodę użytkową. Kiedy otrzymuje 
sygnał o produkcji darmowej energii elektrycznej, 
może się uruchomić i wytworzyć większą ilość cie-
pła, którą można zakumulować np. w buforze lub 
w systemie ogrzewania podłogowego, podwyższyć 
temperaturę ciepłej wody w porównaniu do stan-
dardowych ustawień lub w okresie letnim działać 
na cele chłodzenia budynku.
Dzięki temu, przy odpowiedniej ilości energii elek-
trycznej z paneli fotowoltaicznych, pompa cie-
pła w 100% działa za darmo, bez opłat za ener-
gię elektryczną.

Monoblok w 4 Mocach

Logatherm wLw196i AR to najwyższej klasy pom-
pa ciepła powietrze-woda o niezwykle nowo-
czesnym wyglądzie. Pompa ciepła Logatherm 
wLw196i AR składa się z modułu zewnętrznego do 
montażu przy budynku oraz modułu wewnętrz-
nego. Dostęp do obu elementów jest niezwykle 
łatwy, a ich instalacja szybka. Moduły zewnętrz-
ny i wewnętrzny połączone są za pomocą prze-
wodów instalacji wodnej.
Urządzenia Logatherm wLw196i zaliczamy do ka-
tegorii monoblok. Dostępne są one w czterech 
mocach grzewczych: 6, 8, 11 i 14 kw i cechują się 
wysoką efektywnością pracy, gdzie współczyn-
nik efektywności pracy COP przy temperaturze 
7°C sięga nawet wartości bliskiej 5.
Urządzenie dostępne jest razem z 4 modelami we-
wnętrznymi. Przednie fronty jednostek wewnętrz-
nych wykonane są ze szła tytanowego w kolorze bia-
łym lub czarnym, które cechuje wysoka estetyka.  
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ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
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Systemy grzewcze  
przyszłości.

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.
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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.

A++  G A++  G

http://www.instalreporter.pl

	_GoBack
	_GoBack

