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KompaKtowa pompa ciepła 
Logatherm wSw 196i 

Logatherm wSw 196i to gruntowa pompa cie-
pła, która dostosowuje moc grzewczą do zapo-
trzebowania cieplnego budynku. Moduluje ją  
w zakresie od 3 do 12 kw. 
Oferowana jest w wersji tzn. kompaktowej –  
w obudowie oprócz pompy ciepła, zabudowa-
ny jest również zasobnik ciepłej wody użytkowej 
wykonany z wysokogatunkowej stali nierdzew-
nej. Pompa ciepła jest oferowana w wersji z za-
sobnikiem 190-litrowym lub w wersji 185-litrów 
z dodatkową wężownicą grzewczą, pozwalającą 
na podłączenie również innego źródła ciepła. wy-
miary pompy ciepła 60x66x180 cm (szer.xgł.xwys.) 
pozwalają na znalezienie dogodnego miejsca na 
ustawienie urządzenia. Króćce podłączeniowe 

znajdują się u góry, dzięki czemu można ustawić 
tylną ścianę obudowy pompy bezpośrednio przy 
ścianie pomieszczenia, co wpływa na oszczędność 
miejsca, w którym montowana jest pompa ciepła. 
w standardowym wyposażeniu pompy ciepła 
znajdują się energooszczędne pompy obiego-
we. Każda z nich jest sterowana indywidualnie, 
aby zapewnić optymalny przepływ oraz różnicę 
temperatury na wymienniku ciepła.

Nowoczesność – to słowo 
najlepiej opisujące pompy ciepła 
Buderus. Unikalny wygląd, 
wpisujący się w najnowsze trendy 
projektowania wnętrz nadaje 
urządzeniom obudowa wykonana 
ze wzmocnionego szkła – Titanium 
Glass. Pompy są dostępne  
w dwóch kolorach: białym  
i czarnym, co sprawia, że 
urządzenia ładnie komponują się 
ze stylistyką każdego wnętrza. 

PomPy ciePła Buderus Logatherm

http://www.instalreporter.pl
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Urządzenie dostępne jest razem z 4 modelami 
wewnętrznymi. Przednie fronty jednostek we-
wnętrznych wykonane są ze szła tytanowego  
w kolorze białym lub czarnym, które cechuje wy-
soka estetyka. Każdy z dostępnych modeli pełni 
inną rolę. Trzy z nich przeznaczone są do budyn-
ków nowo budowanych (dwa z nich mają wbu-
dowany zasobnik c.w.u., a jeden jest do powie-
szenia na ścianie), natomiast ostatni dedykowany 
jest budynkom, w których ma miejsce moderni-
zacja istniejącej już kotłowni.
Łącząc pompę ciepła z jednym z modeli wewnętrz-
nych, otrzymuje się niemal całą kotłownię. Każde 
z urządzeń Logatherm wLw196i ma moduł do ko-
munikacji 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;
- nowoczesny regulator HMC300 do współpracy  
z modułami EMS Plus umożliwia sterowanie: do  

4 obiegów grzewczych, podgrzewaniem basenu, in-
stalacją solarną, współpracą z kotłem grzewczym;
- minimalna ilość prac montażowych, dzięki 
kompletnie wyposażonym modułom wewnętrz-
nym Tower;
- cztery moduły wewnętrzne do wyboru zapewnia-
ją dowolność w konfiguracji systemu grzewczego;
- proste połączenie rurowe wodne z jednostką ze-
wnętrzną, niepotrzebne kwalifikacje chłodnicze;
- prosty montaż elektryczny, inwerter zapewnia 
prawidłową kolejność faz bez względu na pod-
łączenie.

w pompie wbudowany jest również dogrzewacz 
elektryczny o stopniowanej mocy, który można 
wykorzystać na przykład w przypadku dezynfekcji  
termicznej wody użytkowej. Oprócz tego w wy-

posażeniu są filtry. Jeden z nich montowany po 
stronie centralnego ogrzewania ma specjalny 
element magnetyczny, który wychwytuje drobi-
ny rdzy w instalacji lub cząsteczek magnetycz-
nych. Zabezpiecza to pompę obiegową, wymien-
nik ciepła oraz przewody hydrauliczne, ponieważ 
właśnie w tych miejscach gromadzą się najczę-
ściej zanieczyszczenia. 
Pompę ciepła można zainstalować bez zasob-
nika buforowego, który jest często stosowany  
w urządzeniach bez modulowanej mocy grzew-
czej, zachowując odpowiednie warunki mon-
tażowe. Brak bufora to oczywiście oszczędno-
ści finansowe oraz oszczędność powierzchni  
w miejscu montażu urządzenia. 

Logatherm wLw 196i – monobLoK 
w 4 mocach

Logatherm wLw 196i to najwyższej klasy pom-
pa ciepła powietrze-woda o niezwykle nowo-
czesnym wyglądzie. Pompa ciepła Logatherm 
wLw 196i AR składa się z modułu zewnętrznego 
do montażu na zewnątrz budynku oraz modułu 
wewnętrznego. Dostęp do obu elementów jest 
niezwykle łatwy, a ich instalacja szybka. Modu-
ły zewnętrzny i wewnętrzny połączone są za po-
mocą przewodów instalacji wodnej. Pompa cie-
pła Logatherm wLw 196i IR również składa się  
z modułu pompy ciepła oraz modułu grzewczego. 
Jednak obydwa urządzenia instalowane są we-
wnątrz budynku. Pompa ciepła pozyskuje ener-
gię z powietrzna zewnętrznego, za pomocą ka-
nałów powietrznych.
Urządzenia Logatherm wLw196i zaliczamy do 
kategorii monoblok. Dostępne są one w czte-
rech mocach grzewczych: 6, 8, 11 i 14 kw i ce-
chują się wysoką efektywnością pracy, gdzie 
współczynnik efektywności pracy COP przy tem-
peraturze 7°C sięga nawet wartości bliskiej 5.

Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
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Systemy grzewcze  
przyszłości.

pompy ciepła Logatherm zostały standardowo 
wyposażone w moduł komunikacyjny. podłącza-
jąc urządzenie do sieci internetowej, można się 
komunikować z urządzeniem za pomocą aplikacji 
myDevice, dostępnej na system android lub ioS. 
pozwala ona na kontrolowanie temperatury pra-
cy pompy ciepła, regulację i programowanie tem-
peratury na każdym obiegu grzewczym, regulację 
temperatury ciepłej wody oraz otrzymywanie in-
formacji o wystąpieniu usterki. wszystkie funkcje 
pozwalają zdalnie sterować pompą ciepła z domu 
bez podchodzenia do urządzenia lub będąc poza 
domem, zapewniając wygodę użytkownikowi.
oprócz nowoczesnego produktu marka buderus 
oferuje swoim klientom możliwość rozszerzenia 
gwarancji do 5 lat oraz bezpłatne uruchomienie. 

Jednostki wewnętrzne Logatherm wLw196i
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