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w zależności, jaka będzie temperatura powietrza, 
z którym pompa ciepła będzie współpracować, 
można wybrać model do 5oC (oznaczenie w na-
zwie literą I) lub model do -10oC (A.) wybór modelu 
zależy od tego skąd będzie pobierane powietrze. 
ważne jest też, czy pompa współpracuje z innym 
urządzeniem grzewczym. Jeśli Logatherm wPT 
czerpie powietrze z pomieszczeń, gdzie nie spada 
temperatura poniżej 5°C tj. piwnica czy nieużytko-
we poddasze, to można wykorzystać pompę cie-
pła z oznaczeniem I. Podobnie w przypadku, gdy 
woda podgrzewana jest innym źródłem ciepła np. 
kotłem gazowym, olejowym, stałopalnym. wtedy 
przez większość czasu w roku woda podgrzewa-
na jest z pompy ciepła, a kiedy uruchomione jest 
już inne źródło ciepła, to i tak podgrzewając cen-
tralne ogrzewanie, może ono podgrzewać ciepłą 
wodę. Dodatkową zaletą jest to, że automatyka 
sterująca została przystosowana do współpra-
cy z innymi źródłami ciepła, przy zastosowaniu 

odpowiednich akcesoriów, dotyczy to wszyst-
kich 4 modeli pomp ciepła. w przypadku pompy 
ciepła do -10°C, powietrze może być pobierane  
z dowolnego miejsca, zarówno z wnętrza budyn-
ku, jak i spoza niego, ponieważ rzadko się zdarza, 
żeby powietrze spadło do tak niskiej temperatu-
ry, pompa ciepła jest urządzeniem całorocznym. 

Różnorodne rozwiązania
w Logatherm wPT zostały wykorzystane zasob-
niki ciepłej wody o pojemnościach 200, 250 i 270 
litrów, aby bardziej dopasować się do indywidu-
alnego profilu zużycia wody każdego użytkowni-
ka. wszystkie zasobniki są emaliowane i zabezpie-
czone anodą. Każdy z modeli (oprócz modelu wPT 
250.1 I) został wyposażony w dodatkową wężow-
nicę grzewczą, która umożliwia wcześniej opisaną 
współpracę z innym źródłem ciepła. To właśnie pod 
tę wężownicę podłącza się dodatkowe źródło cie-
pła. Powierzchnia wymiennika ciepła wynosi 1 m2,  

Logatherm wPT: 200.1 IS, 
250.1 I, 250.1 IS  
i 270.3 AS efektywnie 
wykorzystują darmową 
energię z powietrza 
do przygotowania 
ciepłej wody użytkowej. 
Urządzenia mogą 
współpracować z innymi 
systemami grzewczymi,  
a ich montaż jest 
niezwykle łatwy. Oprócz 
tego mają dodatkową 
zaletę – mogą zapewnić 
przyjemny chłód  
w upalne dni. Do wyboru 
są modele, które pracują 
do temperatury 5°C  
i -10°C!

Nowa geNeracja pomp 
Logatherm wpt
Komfortowe przygotowanie c.w.u

Różnorodne rozwiązania
Zasobnik wody o pojemnościach 200, 250 i 270 litrów wyposażony 
jest w wężownicę, co pozwala połączyć pompę ciepła z innymi 
źródłami ciepła. Instalacja może być wykonana w połączeniu 
z instalacją solarną, kotłem na gaz lub olej lub z kotłem na paliwo 
stałe, a nawet z instalacją fotowoltaiczną. Pompa ciepła wykorzystuje 
wtedy w pełni darmową, ekologiczną energię elektryczną do jej 
zasilania, dlatego urządzenie oznaczone jest znakiem „smart grid 
ready”. Regulator pompy ciepła daje szereg możliwości. Jedną 
z nich jest zaprogramowanie konkretnych godzin pracy urządzenia. 
Odpowiednia obudowa urządzenia pozwala na pobieranie powietrza 
zarówno z pomieszczenia, w którym pompa jest zainstalowana,  
jak i z innych miejsc. Tak wiele możliwości dają tylko Logatherm WPT. 
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Komfortowe  
przygotowanie c.w.u. – 
nowa generacja pomp

Zalety pomp ciepła Logatherm WPT:
■  elektroniczny, czytelny wyświetlacz 
■   programowanie godzin pracy urządzenia, 

dezynfekcji termicznej oraz kontrola zużytej 
energii 

■   programowanie pompy ciepła do współpracy 
z innymi źródłami ciepła 

■   oszczędne działanie oraz wysoka sprawność 
■  podgrzewanie wody nawet do 60°C, bez grzałki 
■  łatwy montaż hydrauliczny i elektryczny 
■  obudowa pozwalająca na podłączenia kanałów 

powietrznych, dzięki czemu powietrze można 
pobierać z innych pomieszczeń 

■  praca urządzenia przy różnych tempe raturach 
powietrza (w zależności od modelu pompy) 

■  wbudowana w zasobnik c.w.u. wężownica 
pozwalająca na połączenie z innymi źródłami 
ciepła, np. instalacją solarną, kotłem na gaz,  
olej lub paliwo stałe 

■  emaliowany zasobnik zabezpieczony anodą 
antykorozyjną 

■  wbudowany dogrzewacz elektryczny o mocy 2 kW 
■  możliwość rozłączenia pompy ciepła i zasobnika 

do celów transportowych 
■  wysoka jakość wykonania, nowoczesny wygląd 
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Logatherm WPT
Moduł fotowoltaiczny
Falownik     
Sieć elektryczna
Moduł komunikacji
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Łatwa obsługa dzięki czytelnemu  
wyświetlaczowi LCD. 

http://www.instalreporter.pl


2810/2020 A K T U A L N O Ś C I   |   A R T Y K U Ł   |   P O R A D A   |   P R O D U K T Y   |   w Y w I A D

a zatem przenosi moc grzewczą około 30 kw. 
Montaż urządzenia można porównać do monta-
żu zasobnika ciepłej wody. wystarczy podłączyć 
króćce zasobnika do rurociągu zimnej wody, cie-
płej wody i cyrkulację oraz ewentualnie podłączyć 
dodatkowe źródło ciepła, jeśli takie istnieje. Przy 
zastosowaniu odpowiednich akcesoriów, pom-
pa ciepła będzie sterowała dodatkowym źródłem 
ciepła, uruchamiając je lub zatrzymując, kiedy jest 
taka potrzeba. Pompa ciepła zasilania jest napię-
ciem 230 V, a samo urządzenie wyposażone jest  
w przewód elektryczny z wtyczką, którą trzeba tyl-
ko włączyć do gniazdka. Dzięki budowie moduło-
wej, moduł pompy ciepła można rozdzielić od za-
sobnika bez rozszczelnienia układu chłodniczego. 
Może być to szczególnie pomocne w przypadku 
transportu pompy ciepła. Rozdzielone kompo-
nenty ważą mniej i są łatwiejsze do przeniesienia 
ze względu na mniejsze gabaryty. 

Sterowanie
Urządzenie wypo- 
sażono w duży i czy- 
telny wyświetlacz 
LCD. Oprócz regu-
lacji temperatu-
ry, umożliwia on 
ustawienie progra-
mów czasowych, 
w zakresie których 
pompa ciepła ma 
pracować. 

Na regulatorze dostępna jest również funkcja de-
zynfekcji termicznej wody – podnoszenie tem-
peratury wody do 70oC, za pomocą dogrzewa-
cza elektrycznego (każdy zasobnik jest w nią 
wyposażony). 
Jak już wcześniej wspomniano, regulator może 
współpracować z różnymi źródłami ciepła, jak 
np. kotły, kolektory słoneczne lub instalacje fo-
towoltaiczne. Jeżeli pompa ciepła wykryje, że 
dostępna jest energia cieplna z kolektorów, to 
daje im priorytet pracy, a sama się nie urucha-
mia. w przypadku paneli fotowoltaicznych, wy-
krycie produkcji darmowej energii, skutkuje uru-
chomieniem pompy ciepła i podgrzewaniem 
wody do maksymalnej dostępnej temperatury. 

Zalety dla instalatora:
- łatwy montaż hydrauliczny i elektryczny (prze-
wód elektryczny z wtyczką w dostawie)
- obudowa pozwalająca na podłączenia kana-
łów powietrznych, dzięki czemu powietrze moż-
-na pobierać z innych pomieszczeń
- wężownica grzewcza o powierzchni 1,0 m² 
pozwala na podłączenie innego źródła ciepła  
o mocy nawet do 30 kw
- możliwość rozłączenia pompy ciepła i zasobni-
ka do celów transportowych
- emaliowany zasobnik zabezpieczony anodą an-
tykorozyjną
- warstwowe podgrzewanie wody w zbiorniku 
powoduje równomierne rozkład temperatury  
w całej objętości
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Systemy grzewcze  
przyszłości.

Łatwa obsługa dzięki czytelnemu 
wyświetlaczowi LCD.
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