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Buderus jest wiodącym na świecie producentem 
niezawodnych i wysoce efektywnych rozwiązań 
systemowych w branży grzewczej. Markę wyróżnia 
wszechstronna oferta, różnorodność produktów 
oraz bogate doświadczenie, jak również dążenie do 
wyznaczania nowych standardów w branży. w ofercie 
marki Buderus znajdziemy wiele modeli buforów, czyli 
zbiorników przeznaczonych do magazynowania wody 
(akumulowania energii cieplnej). Tego typu urządzenia 
potrzebne są do stosowania w układzie z pompą ciepła.

Bufory Buderus do instalacji z pompą ciepła

Przy instalacji z pompą ciepła bufor rozdzie-
la źródło ciepła oraz odbiorniki. Ciepło z pom-
py trafia najpierw do bufora i dostarczane jest 
do momentu uzyskania zadanej temperatury. 
Przy krótkim i niewielkim poborze ciepła zuży-
wana jest energia zgromadzona w buforze. Źró-
dło ciepła wówczas nie załącza się. 
Ponowne uruchomienie pompy ciepła nastę-
puje, gdy temperatura w zbiorniku spadnie po-
niżej określonej wartości. Powoduje to dłuższą 
pracę urządzenia z nominalną mocą, rzadsze 
uruchomienia, a kiedy już to nastąpi, cykl pra-
cy jest dłuższy. To wpływa korzystnie na eks-
ploatację urządzenia grzewczego, zwłaszcza 
żywotność sprężarki.

Bogaty asortyment buforów Buderus umożliwia 
dobranie urządzenia idealnie skrojonego do po-
trzeb instalacji.

LogaLux PW

Linia zbiorników buforowych do pomp ciepła 
lub kotłów stałopalnych. Logalux Pw to zbiornik 
buforowy z kierownicą strumienia pozwalającą 
na kierowanie ciepła z bufora bezpośrednio na 
instalacje grzewczą. Dostępne w trzech pojem-
nościach: 500, 750 i 1000 l oraz dwóch kolorach 
– białym i niebieskim. Dodatkowo zbiornik o po-
jemności 750 l w wersji w wykonaniu PN6. 

LogaLux P(…M)

Zbiornik buforowy Logalux P(…M) przeznaczo-
ny jest do podłączenia kilku źródeł ciepła oraz 
kilku odbiorników ciepła. Bufor P...M wyposażo-
ny jest w 10 króćców, umożliwiając wykorzysta-
nie w układzie kaskadowym Master/Slave, w celu 
zwiększenia pojemności buforowej.

Przykładowy schemat układu z buforem Logalux PR, który może współpracować z kilkoma 
źródłami ciepła

http://www.instalreporter.pl
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LogaLux PR 

Zbiornik buforowy Logalux PR także przeznaczo-
ny jest do podłączenia kilku źródeł ciepła oraz kli-
ku odbiorników ciepła. wbudowana płyta straty-
fikacyjna umożliwia uwarstwienie i lepszy rozkład 
temperaturowy wody wewnątrz zbiornika. Moż-
liwa jest również praca zbiorników w kaskadzie. 

LogaLux PNR

Zbiorniki buforowe Logalux PNR przeznaczo-
ne są do podłączenia kolektorów słonecznych 
poprzez wbudowaną wężownicę grzewczą. Do-
datkowo możliwe jest podłączenie kilku źródeł 
ciepła oraz kliku odbiorników ciepła. Mają wbu-
dowaną płytę stratyfikacyjną. Brak mieszania się  
wody wewnątrz zbiornika powoduje mniejszą 
liczbę cykli ładowania i wyższą temperaturę do-
stępnej wody.

LogaLux PRZ

To zbiorniki buforowe przeznaczone do pod-
łączenia pomp ciepła poprzez specjalny kró-
ciec dyfuzyjny spowalniający strumień wody 
oraz dodatkowego źródła ciepła dostarczające-
go czynnik do dolnej części zbiornika oddzielo-
nej płytą separacyjną. Umożliwia podłączenie kil-
ku źródeł ciepła oraz kliku odbiorników ciepła.  

Mają wbudowaną płytę stratyfikacyjną oraz do-
datkowo zbiornik wyposażono w płytę separacyj-
ną zapobiegającą turbulencjom wody wewnątrz.

LogaLux PNRZ 

Podobnie jak zbiorniki PRZ przeznaczone są do 
podłączenia pomp ciepła poprzez specjalny kró-
ciec dyfuzyjny spowalniający strumień wody, 
kolektorów słonecznych poprzez wbudowaną 
wężownice grzewczą. Dodatkowo umożliwiają 
podłączenie kilku źródeł ciepła oraz kliku odbior-
ników ciepła. Mają wbudowaną płytę stratyfika-
cyjnąoraz dwie płyty separacyjne.
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Systemy grzewcze  
przyszłości.

Wszystkie bufory Buderus są przysto-
sowane do współpracy z różnymi urzą-
dzeniami grzewczymi (kotły, pompy 
ciepła, kolektory słoneczne). Zapew-
niają dobre przenoszenie ciepła oraz 
wysoki komfort użytkowania. Wyso-
kiej klasy materiały zastosowane do 
budowy zbiorników oraz ich izolacji 
sprawiają, że straty ciepła oraz straty 
postojowe są niewielkie. Pomiar tem-
peratury jest możliwy w kilku punk-
tach. Dodatkowo wszystkie króćce 
buforów są w tym samym rozmiarze. 
Dostępne są dwa kolory zbiorników  
– biały i niebieski.

r e k l a m a

Przyjęto zakaz sPalania węgla  
w warszawie i wokół stolicy

Na sesji Sejmiku województwa mazowieckiego 
radni głosami 26:22 przegłosowali wprowadze-
nie zakazu spalania węgla: w Warszawie od 
1 października 2023, w „obwarzanku” war-
szawskim od 2028 roku. Dodatkowo noweliza-
cja Uchwały Antysmogowej wprowadza zakaz in-
stalowania kotłów na węgiel i drewno w nowych 
domach, które mogą być podłączone do ciepła 
miejskiego. Poza tym zapisem uchwała nie zaka-
zuje spalania drewna ani w kominkach, ani ko-
tłach – to efekt kompromisu jaki powstał w pro-
cesie konsultacji społecznych. 

– To bardzo ważny dzień dla Warszawiaków i miesz-
kańców gmin okalających stolicę – decyzję rad-
nych skomentował Piotr Siergiej, rzecznik Pol-
skiego Alarmu Smogowego i lider warszawy Bez 
Smogu – Szanse na oddychanie czystym powie-
trzem w stolicy w kolejnych sezonach grzewczych 
właśnie znacząco wzrosły. Gratulujemy radnym 
Sejmiku tak fundamentalnej i przełomowej decy-
zji. To również decyzja mająca wymiar symbolicz-
ny – w stolicy państwa uzależnionego od węgla nie 
będzie można spalać tego paliwa.

Pozytywny wpływ antysmogowych regulacji wi-
dać już w Krakowie, gdzie od trzech lat obowiązu-
je zakaz spalania węgla i drewna i zlikwidowano 
ok. 40 tysięcy „kopciuchów”. Odnotowano tam 
znaczną poprawę jakości powietrza: stężenia 
PM10 oraz rakotwórczego benzo[a]pirenu spa-
dły o ponad 40%. Taka poprawa jakości powie-
trza przełożyła się również na poprawę zdrowia 
mieszkańców. Z badań prof. Czarnobilskiej wy-
nika że w Krakowie, w latach 2008-2018 odnoto-
wano spadek przypadków astmy u dzieci w wie-
ku 7-8 lat z 22% do 9% badanej grupy – to prawie 

trzykrotny spadek. U dzieci starszych (16-17 lat) 
spadek był jeszcze wyższy: z 22% do 5% bada-
nej grupy. Dzięki zakazowi spalania węgla rów-
nież mieszkańcy warszawy i okolic mają szansę 
na lepsze powietrze.
Badanie opinii publicznej przeprowadzone przez 
Europejskie Centrum Czystego Powietrza po-
kazało, ze aż 67% respondentów popiera zakaz 
spalania węgla w warszawie i 57% popiera zakaz  
w „obwarzanku”.
Jest nadzieja, że przyjęty zakaz przyczyni się do 
zwiększenia tempa wymiany „kopciuchów” na 
terenie warszawy. w stolicy wciąż dymią 10803 
„kopciuchy”, a na ich wymianę mieszkańcy mają 
czas do 1 stycznia 2023 roku.
w ostatnich miesiącach ceny paliw odnotowa-
ły bardzo wysokie wzrosty. według badań zle-
conych przez PAS w od stycznia 2021 do marca 
2022 węgiel podrożał w Polsce średnio o 101% 
(średnia cena groszku to 1980 zł/t). Obecnie na 
Mazowszu węgiel jest jeszcze droższy. Na skła-
dach w warszawie ceny dochodzą do 2200 zł,  
a w Ostrołęce cena waha się pomiędzy 1950  
a 2200 zł. Sprzedawcy spodziewają się dalszego 
wzrostu cen. Rezygnacja ze spalania węglem ma 
zatem sens nie tylko ze względu na ochronę po-
wietrza, ale także ze względów ekonomicznych. 
Korzystanie z tego paliwa staje się dużo droższe 
od innych opcji.
Źródło: Polski Alarm Smogowy
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