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Duża efektywność

Pompa ciepła Logatherm wLw196i AR skła-
da się z modułu pompy ciepła oraz modułu 
wewnętrznego. Dostęp do obu elementów jest 
niezwykle łatwy, a ich instalacja szybka. Mo-
duły zewnętrzny i wewnętrzny połączone są  

za pomocą przewodów instalacji wodnej. Pompę 
ciepła Logatherm wLw196i AR można montować 
na wiele sposobów z użyciem różnych rozwiązań 
systemowych. Moduł wewnętrzny występuje  
w czterech wersjach: dwa kompaktowe rozwiązania 
typu Tower ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. 
oraz dwa moduły do montażu naściennego.

PrzewiDziano każDą oPcję

Każda z dostępnych mocy pomp ciepła może 
być wyposażona w jeden z czterech modułów 
wewnętrznych o unikatowym wyglądzie z fron-
tem w kolorze czarnym lub białym. Daje to wie-
le możliwości konfiguracji i umożliwia optymalny  

dobór urządzenia do potrzeb podgrzewania 
c.w.u. oraz centralnego ogrzewania. Dodatko-
wo moduły wewnętrzne występują w wersji  
z wbudowaną grzałką 9 kw (o trzystopnio-
wej regulacji 3-6-9 kw zależnej od zapotrze-
bowania). w kompaktowej i zajmującej małą 
powierzchnię wieży hydraulicznej „Tower”  

Niezależnie od tego  
czy budujesz nowy dom, 
modernizujesz stary, czy tylko 
wymieniasz tradycyjną instalację 
grzewczą – wielofunkcyjna 
monoblokowa pompa ciepła 
Logatherm wLw196i AR nadaje 
się do domów jednorodzinnych 
i niewielkich budynków 
wielorodzinnych, a także 
budowy nowych i rozbudowy 
istniejących systemów 
grzewczych. wyższa wartość 
współczynnika efektywności 
cieplnej COP > 5,0 przy  
A7/w35 sprawia, że jest to 
bardzo oszczędne rozwiązanie. 
współczynnik SCOP sięgający 
wartości 5,15 świadczy  
o wysokiej efektywności  
pracy przez cały rok.

PomPa ciePła Buderus Logatherm WLW196i ar
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Dzięki kompaktowej konstrukcji ze specjalnego 
tworzywa EPP (pianki zbudowanej z cząstek na 
bazie polipropylenu nadającego się do recyklin-
gu), moduł pompy ciepła Logatherm wLw196i AR 
jest znacznie lżejszy niż w przypadku rozwiązań 
konwencjonalnych. Ułatwia to zarówno trans-
port, jak i montaż.

jeszcze większy komfort

Możliwość integracji dodatkowych OZE odbywa 
się za pośrednictwem wielostrefowego, warstwo-
wego zbiornika buforowego – Logalux PRZ. Może 
on zostać połączony ze stacją świeżej wody Loga-
lux FS. Stacja świeżej wody to kompaktowy mo-
duł umożliwiający higieniczne przygotowanie cie-
płej wody użytkowej. woda pitna jest ogrzewana 
w przepływie w miarę zapotrzebowania. Takie 
rozwiązanie jest odpowiednie, gdy nie ma po-
trzeby gromadzenia zapasu c.w.u. w przypadku 
większego zapotrzebowania można rozbudować 
moduł wewnętrzny do montażu naściennego  
o samodzielny zasobnik c.w.u.

wygoDna obsługa

System sterowania Logamatic EMS Plus z regu-
latorem HMC300 z czytelnym wyświetlaczem  
i obsługą za pomocą jednego przycisku jest 
precyzyjnie dostosowany do indywidualnych 

wymagań w zakresie komfortu cieplnego. Zasto-
sowana automatyka ułatwia integrację systemu  
z nowymi i modernizowanymi źródłami ciepła. 
Dodatkowo aplikacja MyBuderus umożliwia łatwą 
obsługę instalacji grzewczej z dowolnego miej-
sca i w dowolnym czasie.

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 współpra-
cy z modułami EMS Plus umożliwia sterowanie: 
do 4 obiegów grzewczych, podgrzewaniem ba-
senu, instalacją solarną, współpracą z kotłem 
grzewczym,
- minimalna ilość prac montażowych dzięki 
kompletnie wyposażonym modułom wewnętrz-
nym Tower,
- cztery moduły wewnętrzne do wyboru za-
pewniają dowolność w konfiguracji systemu 
grzewczego,
- proste połączenie rurowe wodne z jednostką 
zewnętrzną, niepotrzebne kwalifikacje chłod-
nicze,
- prosty montaż elektryczny, inwerter zapew-
nia prawidłową kolejność faz bez względu na 
podłączenie.

z zasobnikiem c.w.u. wbudowane są już wszyst-
kie niezbędne elementy systemu. Urządzenie 
dostępne jest również w wersji z wężownicą 
pośrednią instalacji solarnej, która umożliwia 
podgrzewanie wody użytkowej za pomocą 
kolektorów słonecznych.
Moduł wewnętrzny do montażu naściennego do-
stępny jest w wersji z grzałką elektryczną oraz w wer-
sji z zaworem mieszającym do współpracy z kotłem.  
Takie rozwiązania pozwalają na niezawod-
ne dostarczanie ciepła przez całą dobę, nawet  
w przypadku dużego zapotrzebowania na cen-
tralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową. Insta-
lacja pompy ciepła może pracować równolegle  
z grzałką, kotłem gazowym lub olejowym (do 25 kw  
mocy wyjściowej kotła).

Lekki i komPaktowy inwerter 

Moduł pompy ciepła ma możliwość modula-
cji. Inwerter – oparty na technologii zmiennej 
prędkości – dostosowuje w sposób ciągły moc 
pompy ciepła do zapotrzebowania instalacji 
grzewczej. Zapewnia dzięki temu dużą wygodę 
w połączeniu z wyjątkowo ekonomiczną pracą.

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

Infolinia: 801 777 801 
biuro@buderus.pl,

www.buderus.pl

Systemy grzewcze  
przyszłości.
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Pompa ciepła Logatherm wLw196i 
ar pobiera energię grzewczą z po-
wietrza i nawet przy temperaturze do 
-20°c jest w stanie pokryć całe zapo-
trzebowanie na ciepło. równocześnie 
pompa ciepła typu powietrze-woda 
w połączeniu z ogrzewaniem podło-
gowym jest także standardowo przy-
gotowana do aktywnego chłodzenia. 
Logatherm wLw196i ar jest dostępna 
w wersjach z mocą wyjściową 6, 8, 11 
i 14 kw przy a2/w35.
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