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Chłodzenie aktywne w instalaCji 

płaszCzyznowej
 
Chłodzenie aktywne odbywa się przy udziale 
sprężarki, a do dystrybucji chłodu można wy-
korzystać z powodzeniem domową instalację 
płaszczyznową (podłogową, sufitową lub ścien-
ną). Regulator pompy ciepła pozwala kontrolo-
wać temperaturę na zasilaniu, aby nie spadła 
ona poniżej punktu rosy (średnio 18°C). Tym sa-
mym zapobiegamy skraplaniu się na powierzch-
niach chłodzenia pary wodnej zawartej w po-
wietrzu. Chłodzenie aktywne z wykorzystaniem 
instancji płaszczyznowych, jest w stanie zniwelo-
wać zbyt wysoką temperaturę do poziomu kom-
fortowej. Dodatkowo chłód jest rozprowadza-
ny równomiernie, bez nawiewów i podmuchów 
powietrza. Unikamy drastycznych różnic tem-
peratury, co jest bardzo korzystnym dla zdro-
wia i zrównoważonym sposobem na chłodzenie 
pomieszczeń. Jeśli jednak potrzebujemy chło-
dzić intensywniej, można to zrobić za pomocą 
klimakonwektorów. 

Chłodzenie do zadań speCjalnyCh, 
Czyli moC Chłodzenia aktywnego
 

Intensywność chłodzenia płaszczyznowego, choć 

Pompa ciepła Buderus Logatherm 
wPT do montażu wewnątrz budynku 
podgrzewa ciepłą wodę użytkową, 
wykorzystując do tego celu energię 
cieplną z powietrza. Może być ono 
pobierane zarówno z pomieszczenia, 
w którym stoi pompa ciepła, 
jak i z pomieszczeń sąsiadujących 
lub spoza budynku, dzięki kanałom 
powietrznym podłączonym do 
urządzenia. Ich maksymalna 
długość to 70 m, dlatego nie ma 
ograniczeń przy czerpaniu powietrza 
z dowolnego miejsca. Pompę ciepła 
można w okresie letnim wykorzystać 
również do chłodzenia nagrzanych 
pomieszczeń, kierując do nich 
schłodzone powietrze. Co ciekawe, 
automatyka pomp ciepła Logatherm 
wPT pozwala na ich zasilanie energią 
z paneli fotowoltaicznych.

Powietrzna PomPa ciePła 
do przygotowania c.w.u. 
Logatherm wpt

http://www.instalreporter.pl
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Cztery modele pomp Ciepła wpt 

w ofercie pomp ciepła Buderus do podgrzewa-
nia c.w.u. są cztery modele:, wPT 200.1 IS, wPT 
250.1 S, wPT 250.1 IS, Logatherm wPT 270.3 AS. 
Pompa ciepła jest zintegrowana z podgrze-
waczem ciepłej wody o pojemnościach od-
powiednio: 200, 250 i 270 litrów. Model wPT 
270.3 AS pracuje do temperatury powietrza 
-10°C, a trzy pozostałe do temperatury 5°C. 
Pompy wyposażono w podgrzewacz emalio-
wany, z wężownicą (oprócz wPT 250.1 I) i ano-
dą antykorozyjną. Króćce powietrzne przysto-
sowano do podłączenia kanałów. Elektroniczny 
sterownik z wyświetlaczem LCD oferuje możli-
wość pomiaru temperatury, zużycia energii, ma 
także funkcję programowania tygodniowej pra-
cy i dezynfekcji termicznej.

współpraCa z innymi źródłami Ciepła 

Oprócz wyposażenia urządzenia pod kątem hy-
draulicznym, sterownik pompy ciepła został rów-
nież przygotowany do współpracy z innymi źró-
dłami ciepła. Przykładem może być instalacja 
pompy ciepła Logatherm i dowolna instalacja 
kolektorów słonecznych. Sterownik kontroluje, 
czy produkują one ciepło. Jeżeli instalacja so-
larna pracuje wydajnie, pompa ciepła nie uru-
chamia się. Oprócz instalacji solarnej, pom-
pa ciepła może współpracować z dowolnym  
kotłem grzewczym, który wykorzystuje do po-
miaru ciepłej wody czujnik NTC. 
Dodatkowo automatyka sterująca ma funkcje 
wykorzystywania energii elektrycznej produko-
wanej przez panele fotowoltaiczne. współpra-
cując z taką instalacją, wykrywa, kiedy produ-

kowana jest energia ze słońca i wykorzystuje ją 
do zasilania urządzenia. 
Kooperacja kotła stałopalnego z Logatherm 
wPT jest również możliwa. Dzięki takiemu roz-
wiązaniu w okresie od wiosny do jesieni nie ma 
konieczności uruchamiania kotła w celu pod-
grzewania ciepłej wody, co daje dużą wygodę 
użytkownikowi. w sezonie grzewczym, kiedy 
kocioł jest tradycyjnie uruchamiany, może on 
podgrzewać zasobnik pompy ciepła poprzez 
wężownicę. Nawet jeżeli kocioł wygaśnie w wy-
niku braku paliwa, urządzenie przejmie pod-
grzewanie c.w.u. 

łatwy transport 

Zaletą konstrukcyjną pompy ciepła jest rów-
nież to, że cała pompa ciepła znajduje się w gór-
nej części urządzenia. Oznacza to, że układ pod-
grzewający wodę można oddzielić od zasobnika 
ciepłej wody użytkowej. Może to być szczególnie 
pomocne podczas transportu urządzenia (po-
nieważ waga i gabaryty rozdzielonych elemen-
tów są mniejsze) oraz przy pracach konserwa-
cyjnych lub serwisowych.

zalety powietrznej pompy ciepła 
do przygotowania c.w.u. logatherm wpt:
•	bezpłatne	i	ekologiczne	źródło	ciepła	–	pobór	
energii z powietrza,
•	wysoki	współczynnik	efektywności	grzewczej	COP	
pozwala na osiągnięcie wysokich oszczędności,
•	łatwa	i	prosta	obsługa	dzięki	czytelnemu	wy-
świetlaczowi LCD,
•	elektroniczny	regulator	pozwala	na	programo-
wanie godzin pracy pompy ciepła czy dezynfek-
cji termicznej,
•	podgrzewanie	wody	nawet	do	60°C,	bez	grzałki,
•	wbudowana	wężownica	oraz	automatyka	ste-
rująca pozwala na współpracę z innymi źródła-
mi ciepła np. z kotłem lub instalacją solarną,
•	automatyka	sterująca	umożliwia	współpracę	 
z instalacją fotowoltaiczną,
•	praca	urządzenia	przy	różnej	temperaturze	po-
wietrza (model wPT 200 i wPT250 do +5°C i mo-
del wPT 270 do -10°C),
•	wysoka	jakość	wykonania,	nowoczesny	wygląd,
•	wbudowany	dogrzewacz	elektryczny	o	mocy	 
2 kw pozwala na przeprowadzenie dezynfekcji 
termicznej do 70°C,
•	do	5	lat	gwarancji.

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

Infolinia: 801 777 801 
biuro@buderus.pl, www.buderus.pl
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Systemy grzewcze  
przyszłości.

Logatherm WPT 200.1 IS 
Logatherm WPT 250.1 I 

Logatherm WPT 250.1 IS 

Logatherm WPT 270.3 AS 

A XLAXL

pompy ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej logatherm wpt sprawdzają się  
świetnie jako samodzielny lub uzupełniający system przygotowania ciepłej wody w bu-
dynku mieszkalnym. woda poprzez wykorzystanie technologii pomp ciepła podgrze-
wana jest bardzo ekonomicznie. wysoka sprawność urządzenia sprawia, że kosz-
ty eksploatacji są bardzo niskie. przy większym zapotrzebowaniu na wodę, poprzez 
odpowiednie połączenie hydrauliczne, możliwa jest praca pomp ciepła w kaskadzie. 
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