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Pompa ciepła Logatherm wSw196i.2T ze szklanym 
frontem pracuje nadzwyczaj cicho i mimo zinte-
growanego zasobnika ciepłej wody (o pojemności 
180 l) ma kompaktową konstrukcję. Dzięki temu 
nadaje się także do niewielkich pomieszczeń. 
Pompa ciepła marki Buderus może pracować 
w połączeniu z innymi źródłami ciepła i energii 
(biomasa, kolektory słoneczne, panele fotowol-
taiczne). Do optymalnej regulacji pompy ciepła 
typu glikol-woda służy układ regulacyjny EMS 
plus, najnowszy systemowy moduł sterowania 
Logamatic BC400.
Dodatkowym wariantem jest pompa ciepła Lo-
gatherm wSw186T z białym frontem metalo-
wym w wersji z zasobnikiem c.w.u. lub bez. Pod 
względem technicznym jest ona identyczna jak 
Logatherm wSw196i.2T.

Pompa ciepła Logatherm WSW196i.2/186 
w skrócie:
•	4	moce	grzewcze:	2-6,	2-8,	3-12	i	4-16	kW
•	Modulowana	moc	grzewcza	dzięki	technologii	
inwerterowej
•	Wiele	wariantów	do	wyboru	z/bez	zasobnika/ 
z buforem
•	Wersja	szklana	Titanium	Glas	lub	metalowa	do	
wyboru
•	Podniesiona	wydajność	A+++	(dla	55ºC	oprócz	
modelu 6 kw)
•	Bardzo	niski	poziom	hałasu	sięgający	28	dB(A)
•	71°C	temperatura	zasilania	(model	12	i	16)
•	Wbudowany	moduł internetowy MX300
•	5″,	kolorowy,	dotykowy	wyświetlacz	BC400
•	Zastosowanie	w	nowych	i	istniejących	budynkach
•	Koncepcja	„Side	by	side”

Dotychczasowy model gruntowej pompy ciepła Logatherm wSw196i 
został zastąpiony przez dwa nowe modele Logatherm wSw196i.2 
z frontem szklanym i Logatherm wSw186 z frontem metalowym. 
Nowe pompy ciepła glikol-woda sprawiają, że wykorzystanie energii 
odnawialnych już nie jest przyszłościowym rozwiązaniem. Innowacyjna 
technologia inwerterowa pozwala na ograniczenie emisji CO2 i obniżenie 
kosztów ogrzewania w porównaniu z konwencjonalnymi systemami 
grzewczymi. Pompy spełniają warunki do uzyskania dotacji.

PomPa ciePła Logatherm 
WSW196i.2/186 
Nowe inwerterowe gruntowe pompy ciepła Buderus

Logatherm WSW196i.2 
– standardowy wariant, 
który można uzupełnić 

o stawiany obok 
zasobnik ciepłej wody 
użytkowej i nakładany 

zasobnik buforowy

Logatherm WSW196i.2T 
– niezajmująca dużo 
miejsca kompaktowa 

jednostka ze 
zintegrowanym 

zasobnikiem ciepłej 
wody użytkowej

Logatherm WSW196i.2T 
– z dodatkowym 

zasobnikiem, przydatnym 
w przypadku zwiększonego 
zapotrzebowania na ciepłą 

wodę użytkową

Logatherm WSW186T  
– kompaktowa jednostka  
z metalowym frontem 

i zintegrowanym 
zasobnikiem ciepłej 

wody użytkowej
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Inwerter – komfortowa temperatura
Nowe gruntowe pompy ciepła osiągają wysoką 
efektywność,	dzięki	modulowanej	sprężarce:	pra-
ca jest uzależniona od aktualnego zapotrzebo-
wania na ciepło. Dzięki temu w systemie grzew-
czym nie ma wahań temperatury, co zapewnia 
wysoki komfort temperaturowy.

Układ chłodniczy – łatwy dostęp
Dla ułatwienia transportu i na potrzeby serwisowa-
nia można demontować układ chłodniczy w obu-
dowie (skrzyni). wysunięcie skrzyni odbywa się za 
pomocą pasów po wcześniejszym odkręceniu złą-
czy hydraulicznych i rozłączenie przewodów elek-
trycznych. Pozwala to na dostęp do całego ukła-
du chłodniczego w ciągu kliku minut, a także do 
wszystkich kluczowych komponentów od frontu.

Niski poziom hałasu
Pompy ciepła Logatherm wSw196i.2 pracują bar-
dzo cicho, dzięki temu, że układ chłodniczy za-
mknięto w zaizolowanej, dźwiękoszczelnej skrzyni,  
sprężarka zaś mocowana jest na pływającej pod-
stawie.	Zapewnia	to	możliwość	instalacji	nie	tyl-
ko w kotłowni, ale też w pomieszczeniu gospo-
darczym lub kuchni.

Podgrzewanie c.w.u. – wysoka efektywność
Pompy ciepła Logatherm wSw196i.2 zapewnia-
ją wysoką efektywność podgrzewania c.w.u. Do 

wyboru	są	3	tryby	podgrzewania	wody	(Eco+,	Eco	 
i Komfortowy). w trybie Komfort (zasobnik 180 l) 
zapewnione jest ponad 300 litrów wody o temp. 
40ºC.	Zasobnik	wbudowany	wykonany	ze	stali	
nierdzewnej 1.4404, w większości przypadków 
nie wymaga konserwacji (brak stosowania ano-
dy).	Zastosowanie	dwóch	czujników	c.w.u.	zwięk-
sza efektywność podgrzewania ciepłej wody.

Sterowanie – łatwe i intuicyjne
Pompa ciepła Logatherm wSw196i.2T jest stan-
dardowo wyposażona w system regulacji Logama-
tic BC400 oraz kolorowy wyświetlacz z ekranem 
dotykowym, a dzięki zintegrowanemu interfej-
sowi internetowemu możliwe jest wygodne ste-
rowanie przez Internet i aplikację MyBuderus.

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.

NFOŚiGW na przełomie I i II kwartału 2022 r. ogło-
si nabór w programie Moje Ciepło. Ze wsparcia fi-
nansowego skorzystają właściciele tylko nowych 
budynków mieszkalnych o podwyższonym stan-
dardzie energetycznym. Obowiązywać ma zasada: 
najpierw inwestycja – potem wypłata. Wsparcie 
finansowe z NFOŚiGW ma być udzielane w formie 
bezzwrotnych dotacji stanowiących od 30 do 45% 
kosztów kwalifikowanych inwestycji w zależności 
od rodzaju zastosowanej pompy ciepła: w przy-
padku powietrznej pompy ciepła będzie to mak-
symalnie 7000 zł, w przypadku natomiast grunto-
wej pompy ciepła do nawet 21 000 zł.

   

Systemowy moduł sterowania Logamatic BC400 
za pośrednictwem podświetlanego wyświetlacza z polem 
tekstowym steruje obiegami grzewczymi i podgrzewaniem 
ciepłej wody. Nawigacja po menu odbywa się intuicyjnie  
i jest dostępna w kilku językach.

Zintegrowany zasobnik ciepłej wody 
o pojemności 180 litrów ze stali nierdzewnej, nie zajmuje 
oddzielnego miejsca, ponieważ jest zintegrowany z pompą 
ciepła.

Zintegrowany dogrzewacz elektryczny 
może w zależności od potrzeb wspomagać pompę ciepła 
podczas ogrzewania. Jego moc maksymalna wynosi 9 kW.

Sprężarka 
spręża czynnik chłodniczy i zapewnia jego wyższą  
temperaturę.

Układ chłodniczy 
dla ułatwienia transportu i na potrzeby serwisowania można 
go zdemontować.

Informacja dla profesjonalistów:
	■ łatwy transport – modułowa konstrukcja
	■   sezonowy współczynnik SCOP sięgający wartości 5,55  
dzięki nowej modulującej sprężarce

	■  układ chłodniczy umieszczony w osobnej obudowie
	■  dostęp do wszystkich elementów hydraulicznych z przodu
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