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Mimo ciągle bardzo dużej popularności konwencjonalnych źródeł  
energii, coraz większym zainteresowaniem cieszą się odnawialne  
źródła energii (OZE). Powodem tego jest coraz większy nacisk na 
ekologiczne, niezanieczyszczające środowisko źródła energii zarówno 
cieplnej, jak i elektrycznej. Pompy ciepła, kolektory słoneczne, panele 
fotowoltaiczne – wszystkie te urządzenia zaliczają się do grupy 
odnawialnych źródeł energii. warto przypomnieć, że panele fotowoltaiczne 
służą do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego, 
natomiast kolektory słoneczne służą do produkcji energii cieplnej 
z tego samego promieniowania, co często jest mylone. Natomiast 
funkcjonowanie pompy ciepła polega najczęściej na wykorzystaniu energii 
elektrycznej jako „paliwa” do napędzania tego urządzenia i jednoczesnym 
czerpaniu energii naturalnej, odnawialnej zawartej w powietrzu, wodzie  
lub gruncie i przekazywaniu jej jako energii cieplnej do ogrzewanego 
obiektu. Marka Buderus również oferuje paletę urządzeń zaliczających się  
do tej grupy. Jedną z nich są pompy ciepła, które można podzielić na 
powietrzne – czerpiące energię z powietrza w wersji monoblok i split  
oraz gruntowe – czerpiące energię z gruntu. 

Powietrzne PomPy ciePła Buderus
GrzeGorz Łuk asik

Logatherm WLW196i

Urządzenia Logatherm wLw196i zaliczamy do 
grupy powietrznych pomp ciepła w kategorii mo-
noblok. Dostępne są w czterech mocach grzew-
czych nominalnie: 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. Urządzenia 
dostępne są razem z 4 modelami wewnętrznymi.  

Oprócz nietuzinkowego wyglądu – przedni front 
urządzenia wykonany ze szła tytanowego w ko-
lorze białym lub czarnym, cechującego się wy-
soką estetyką – każdy z nich pełni inną rolę. Trzy  
z nich przeznaczone są do budynków nowo bu-
dowanych (dwa z nich mają wbudowany zasob-
nik c.w.u., a jeden jest do powieszenia na ścia-
nie). Natomiast ostatni dedykowany jest do 
budynków, gdzie ma miejsce modernizacja ist-
niejącej już kotłowni.

Logatherm wLw196i

http://www.instalreporter.pl
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Logatherm WPLS.2

w podobny sposób zostały zaprojektowane po-
wietrzne pompy ciepła typu split Logatherm 
wPLS.2, gdzie w ofercie można znaleźć 4 moce 
grzewcze (6, 8 11 i 13 kw) i 4 jednostki wewnętrz-
ne o podobnej specyfice, jak w przypadku pomp 
ciepła monoblok. Efektywność pracy przy tempe-
raturze 7°C sięga wartości 4,8. Maksymalna tem-
peratura zasilania instalacji grzewczej to 57°C,  
a w przypadku pomp monoblok wynosi ona 62°C. 
Łatwą obsługę zapewnia nowoczesny regulator 
HMC 300 do współpracy z modułami EMS Plus. 
Umożliwia sterowanie: do 4 obiegów grzewczych, 
instalacją solarną, współpracą z kotłem grzewczym.
Pompa ciepła wstępnie napełniona jest czyn-
nikiem chłodniczym, co pozwala na połączenie 
rurowe o łącznej długości 15 m bez dopełniania. 
Minimalna ilość prac montażowych dzięki kom-
pletnie wyposażonym modułom wewnętrznym 
Tower i Tower Solar, a przy tym bardzo lekka jed-
nostka zewnętrzna (maksymalnie 96 kg) zapew-
nia szybki montaż.

Obydwa typy wymienionych pomp ciepła są wy-
posażone w inwerter czy urządzenie regulujące 
prędkość obrotową sprężarki, dzięki czemu uzy-
skuje się zmienną moc grzewczą, co pozwala na 
jej dostosowanie do zapotrzebowania cieplne-
go budynku. Dodatkowo oba typy (monoblok  

i split) są rewersyjne, co oznacza, że oprócz funkcji 
grzewczej, mają funkcję chłodzenia, zatem oprócz 
komfortu cieplnego w okresie grzewczym zapew-
niają też komfort w okresie letnim, obniżając tem-
peraturę w budynku. w okresie zimowym wszystkie 
powietrzne pompy ciepła pracują do temperatury 
zewnętrznej -20°C. w przypadku, gdy temperatu-
ra będzie niższa pompa ciepła wyposażona jest 
dodatkowe źródło ciepła, jakim jest dogrzewacz 
elektryczny, który zapewnia dalszą dostawę cie-
pła lub współpracuje z innym istniejącym źródłem 
ciepła np. kotłem. Trzeba pamiętać, że występo-
wanie tak niskiej temperatury jest w naszej strefie 
klimatycznej dość rzadkie, więc praca dogrzewa-
cza lub kotła jest w dużym stopniu ograniczona. 

Łącząc pompę ciepła z jednym z modeli we-
wnętrznych, mamy złożoną niemal całą kotłow-
nię. Każda z pomp ciepła Logatherm wLw196i 
wyposażona jest w moduł do komunikacji przez 
Internet. warto również dodać, że pompa ciepła  

Logatherm wLw196i występuje w wariancie AR 
do montażu na zewnątrz budynku i w wariancie 
IR do montażu wewnątrz budynku, gdzie powie-
trze doprowadzane jest za pomocą kanałów po-
wietrznych. 
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Systemy grzewcze  
przyszłości.

Każda z wyżej wymienionych pomp cie-
pła ma możliwość zdalnej komunikacji 
za pomocą bezpłatnej aplikacji myDevice  
dostępnej na systemy android, jak i ioS, 
pozwalającej na sterowanie tempera-
turą w budynku, regulację c.w.u., usta-
wianie programów czasowych, czy re-
jestracja historii parametrów instalacji.

Przejdź  Więcej o powietrznych 
pompach ciepła Buderus

Logatherm wPLS.2

http://www.instalreporter.pl
https://www.buderus.com/pl/pl/ocs/budynki-mieszkalne/powietrzne-746309-c/
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