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Načerpajte energiu z prírody –
pomocou tepelných čerpadiel Buderus

Tepelné čerpadlá vzduch/voda
Logatherm WPL
Tepelné čerpadlá voda/voda
Logatherm WPW
Tepelné čerpadlá na teplú vodu
Logafix WPT

Teplo je náš element

Takto vyzerá skutočná úspora energie

Ukážte dnešným zvyšujúcim sa cenám energií že to ide aj inak – pomocou vzduchu
alebo vody. Vysokoúčinné tepelné čerpadlá od spoločnosti Buderus umožňujú čisto
a pohodlne čerpať všetko teplo, ktoré naše slnko nepriamo uskladní v prírode.
Prostredníctvom tepelného čerpadla zdarma dopravíte energiu priamo do Vášho
obydlia a životné prostredie zostane nedotknuté.
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[ Vzduch ]
[ Voda ]
[ Zem ]
[ Buderus ]

Čo sa skrýva za tým tajomstvom?
Stoja za ním prírodné formy energie a množstvo techniky od spoločnosti Buderus.
Prirodzená zásoba tepla, napr. vo vonkajšom vzduchu, je prepojená potrubiami s
Vaším vykurovacím zariadením v rámci uzatvoreného okruhu. Vzduch odovzdáva
akumulované teplo plynnému prepravnému médiu. Týmto spôsobom je možné zvýšiť
aj nízke teploty na Vami želanú úroveň vykurovania. Princíp je podobný ako v
prípade chladničky, len teplo sa prenáša smerom dovnútra a nie von. A takto to
funguje: Chladiace médium absorbuje teplo z vonkajšieho vzduchu
a pritom sa vyparí - vďaka svojim špeciálnym vlastnostiam aj pri nízkej teplote.
Kompresor túto paru stlačí a zvýši jej tlak. Teplota sa zvýši na želanú úroveň
vykurovania. Takto vznikne prúd tepla, ktorý sa prenesie do pripojeného
vykurovacieho média. Chladiace médium premenené na paru odovzdá získané teplo
do vykurovacej vody a znova sa stane kvapalným. Výpustný ventil zníži tlak späť na
pôvodnú úroveň a cyklus sa začne od začiatku, pretože teraz je chladiace médium
znova chladnejšie ako vzduch, takže môže opäť absorbovať teplo. Kompresor síce
pracuje pomocou elektromotora, avšak zo 100% energie potrebnej na vykurovanie
pochádza v závislosti od konštrukčného typu tepelného čerpadla až 75% zdarma
z prírody!

Teplo je náš element
Tepelné čerpadlo vzduch/voda
Ako už prezrádza samotný názov, tepelné
čerpadlo vzduch/voda získava teplo zo
vzduchu. Je najflexibilnejšie zo všetkých
typov tepelných čerpadiel, keďže nie je
potrebné inštalovať žiadne zariadenie so
zdrojom tepla a je možné zvoliť ľubovoľné
miesto pre umiestnenie tepelného čerpadla.

Tepelné čerpadlo voda/voda
Tepelné čerpadlo voda/voda čerpá teplo zo
spodnej vody. Keďže jej teplota je aj počas
zimy dosť vysoká, toto tepelné čerpadlo
dosahuje najlepší pomer medzi použitou
a získanou energiou.

Tepelné čerpadlo na teplú vodu
Tepelné čerpadlo na teplú sa inštaluje
teplo pre vykurovanie
Heizwärme
und Warmwasser
a teplá
voda

v interiéroch a zohrieva teplú vodu pomocou
okolitého alebo použitého vzduchu. Pracuje
nezávisle od nainštalovaného vykurovacieho
zariadenia, alebo ho je možné začleniť do
existujúceho vykurovacieho zariadenia.

vzduch
Luft

pôda
Erdreich

voda
Wasser

Vvyparenie
erdampfen

uvoľnenie
Entspannen

kompresia
Verdichten

Umweltezneokolia
rgie
energia

skvapalnenie
Verflüssigen

Heizenerpotrebná
gie
energia
pre vykurovanie

kvapalné
Flüssigeschladiacie
Kältemittel
médium
Gasförmiges
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chladiacie
Kältemittel
médium

Elektrische energia
Energie
elektrická
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Trojnásobná výhra:
Tepelné čerpadlá od spoločnosti Buderus

Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo

na teplú vodu

voda/voda

vzduch/voda

Logafix WPT

Logafix WPW

Logatherm WPL

Tepelné čerpadlá od spoločnosti
Buderus získali medzinárodné
ocenenie za ich maximálnu
kvalitu, výkon, bezpečnosť
a ohľaduplnosť voči životnému
prostrediu.
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Tepelné čerpadlá
Solárna technika

Regeneratívne kroky
do budúcnosti
Akékoľvek zariadenie plánujete, so systémovou technikou od spoločnosti Buderus
vždy nájdete vhodné riešenie, či už pre novostavbu, dodatočné vybavenie alebo
neskoršie rozšírenie Vášho vykurovacieho zariadenia. S našimi tepelnými
čerpadlami to nie je žiadny problém. Preto môžete úplne v kľude počkať na
budúcnosť.

Slnečné vyhliadky s inteligentnou
solárnou technikou: S účinným
solárnym zariadením od spoločnosti
Buderus šetríte nielen Vašu peňaženku,
ale aj životné prostredie. Úspora paliva
totiž znamená úsporu nákladov na
vykurovanie. Už pri ploche kolektora
6 m2 zabránite emisiám okolo 1000 kg
CO2 za rok.

Technika vybavená prevratnými myšlienkami
Tepelné čerpadlá od spoločnosti Buderus využívajú energiu uloženú v spodnej vode
a vo vzduchu. Priamo na streche môžete samozrejme zachytávať aj slnečné lúče
našimi solárnymi kolektormi, ktoré sa dajú výborne kombinovať s tepelnými
čerpadlami. Takto si budete môcť vychutnávať perfektné pohodlie pri zabezpečovaní
tepla a teplej vody, a to úplne nezávisle od fosílnych palív. Sotva sa dá vykurovať
lacnejšie a ekologickejšie. Ak chcete prepojiť svoje tepelné čerpadlo so solárnym
zariadením, spoľahnite sa na Buderus. Od spoločnosti, ktorá ponúka kompletnú
systémovú techniku, dostanete všetko na jednom mieste a získate ešte viac – všetky
komponenty sú navzájom optimálne zladené a je ich možné rozširovať. To je jasná
istota do budúcnosti.

5

Prísun energie je taký jednoduchý ako dýchanie:
Tepelné čerpadlá Logatherm vzduch/voda
Vzduchu je k dispozícii vždy dostatok a škoda ho nevyužiť. Aj keď je studený, je pre
Vaše tepelné čerpadlo vzduch/voda stále dostatočne teplý. Preto sa naň môžete
spoľahnúť v každom ročnom období a pomôže Vám pri vykurovaní Vášho domu.
Ešte pritom aj ušetríte, pretože v porovnaní s konvenčnými vykurovacími systémami
tepelné čerpadlo vzduch/voda zníži Vaše náklady na vykurovanie až o 50%1.

Vždy správne riešenie
Tepelné čerpadlá vzduch/voda Logatherm WPL neexistujú iba vo vyhotovení pre
použitie v interiéri a exteriéri alebo ako kompaktný variant s integrovaným
vyrovnávacím zásobníkom, ale môžete si vybrať aj z rôznych vykurovacích výkonov.
Zvolíte si vždy ten, ktorý je najvhodnejší pre Váš objekt. Naše tepelné čerpadlá
vzduch/voda Vám teda poskytujú úplnú slobodu pri rozhodovaní. Neplatí to ale
v otázke efektívnosti, keďže tu existuje len jedna možnosť, a síce optimálna! O to sa
postará dobré výkonové číslo (COP) ale tiež obzvlášť energeticky úsporné, vysoko
účinné čerpadlo. V kompaktnom vyhotovení je súčasťou sériového vybavenia
vysoko účinné čerpadlo a merač tepla (inak sa dodávajú na požiadanie). Pomocou
merača tepla sa môžete na vlastné oči presvedčiť o účinnosti zariadenia, pretože
meria všetky hodnoty, ktoré si môžete následne rýchlo a jednoducho odčítať.
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Dýchať vie každý. Pomocou tepelného
čerpadla však zo vzduchu odoberiete teplo,
ktoré sa využije na vykurovanie. Vzduch pritom
zostane čistý, pretože tepelné čerpadlá
neprodukujú žiadne emisie
a nepotrebujú ani komín!

1

Uvedená percentuálna úspora nákladov na energie
sa vzťahuje na porovnanie voči konvenčnému vykurovaciemu kotlu (r.v. 1975). Úspora nákladov na energie
závisí od zvoleného zdroja tepla, nainštalovaného
vykurovacieho zariadenia, spôsobu prevádzky,
zvyklostí pri vykurovaní a cien energií. Uvedené
hodnoty sú len smerné hodnoty získané na základe
skúseností a v skutočnosti sa môžu líšiť.

Tepelné čerpadlá vzduch/voda
Logatherm WPL IK/WPL I/WPL A

Tri varianty, jeden cieľ – obnoviteľný zdroj tepla pre pocit pohody
V exteriéri alebo v interiéri? Buderus ponúka oboje! Aby ste si mohli zvoliť miesto
inštalácie, ponúkame Vám tri modely zariadenia Logatherm WPL – jeden pre
inštaláciu v exteriéri s výkonom od 10 do 31 kW a dva varianty pre interiér,
štandardný model s výkonom 14 až 31 kW a kompaktný model s výkonovým
rozsahom od 6 do 12 kW, ktorý má v sebe zabudované všetky komponenty.
Vzhľadom nato, že pre každý variant je k dispozícii množstvo príslušenstva, máte k
dispozícii všetky možnosti pre vytvorenie perfektnej a príjemnej klímy vo Vašom
dome.

“Geniálne jednoduché, jednoducho geniálne –
moje tepelné čerpadlo bolo vonku nainštalované raz-dva. A teraz mám svoje náklady na
vykurovanie lepšie pod kontrolou.”

Výhody tepelných čerpadiel vzduch/voda
Logatherm WPL IK/WPL I/WPL A:
S vysoký výkon a úspornosť
S efektívne s hodnotami COP od 3,4 do 3,71
S vykurovacia prevádzka do teploty vonkajšieho
vzduchu -20°C
S výkonný výmenník tepla najnovšej generácie
S veľmi kompaktné Logatherm WPL IK vďaka integroLogatherm WPL I / WPL IK

Logatherm WPL A

vaným komponentom ako napr. vyrovnávací zásobník, čerpadlo vykurovania a elektrická vykurovacia
vložka
S variabilná prevádzka vďaka inteligentnému regulač-

Takto sa reguluje!
Naše tepelné čerpadlá vzduch/voda Vám ponúkajú množstvo možností ich použitia.
V prípade potreby obzvlášť veľkého množstva tepla môžete zapojiť do kaskády až
štyri prístroje a dosiahnuť tak výkon až 124 kW. Obnoviteľnou energiou môžete
zohrievať aj vodu vo Vašom bazéne. Alebo môžete do solárneho zariadenia začleniť
druhý zdroj tepla. Inteligentný regulátor Logamatic HMC20 je pre takýto prípad
dobre pripravený. Máte tak rýchlo a jednoducho poruke všetky funkcie tepelného
čerpadla. V prípade variantu pre inštaláciu v exteriéri môžete regulátor rýchlo a
jednoducho nainštalovať u Vás doma a pohodlne odtiaľ ovládať tepelné čerpadlo; v
prípade variantov pre interiér nastavenia vykonávate priamo na prístroji.

nému systému Logamatic HMC20
S vybavené všetkými bezpečnostnými zariadeniami
S bezpečné chladiace médium R 404 A a R 407 C
S obzvlášť tichá prevádzka vďaka
- dvojnásobnej izolácii vibrácií a masívnej uzatvorenej spodnej platni
- úplne zvukovo izolovanému vnútornému krytu

-

- vzduchovým kanálom pre inštaláciu v interiéri so
zvukovou izoláciou
S kryt zariadenia s dobrým prístupom pre servisné
zásahy

Príslušenstvo pokladáme za súčasť
Buderus Vám samozrejme dodá každý druh príslušenstva, napr. systémy
vzduchových kanálov pre optimálne vedenie vzduchu pri nasávaní a následnom
vyfukovaní vonkajšieho vzduchu a širokú škálu zásobníkov, aby všetky dodatočne
potrebné komponenty ešte viac podporovali účinnosť tepelného čerpadla.

S integrovaná elektrická vložka pre dohrev (9 kW) pre
monoenergetickú prevádzku (okrem variantu s výkonom 31 kW)
S v prípade kompaktného variantu flexibilné vedenie
vzduchu s vývodom na ľavej alebo pravej strane
1

podľa DIN EN 14511
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Využívajte vzduch ako zdroj energie
s tepelným čerpadlom Logatherm WPL
S tepelným čerpadlom vzduch/voda od spoločnosti Buderus privediete teplo
z vonkajšieho vzduchu až do domu; nezáleží na tom, kde ho plánujete nainštalovať.
Vďaka svojim kompaktným rozmerom a možnosti pripojenia z viacerých strán
flexibilnými vzduchovými vedeniami a kanálmi určite nájdete pre tepelné čerpadlo
vhodné miesto.

Myslíme progresívne aj pokiaľ ide o vzduchové
kanály. Preto je ich montáž obzvlášť jednoduchá, absorbujú hluk, majú tepelnú izoláciu, sú
odolné voči vlhku a majú ľahkú konštrukciu
bez tepelných mostov.

Regulátor tepelného čerpadla Logamatic HMC20
riadi celý systém. Má predkonfigurované
hydrauliky, asistenta pre uvádzanie do
prevádzky a intuitívne vedenie cez menu
pomocou textových pokynov na displeji.
Elektronika regulátora a externé prípojky
umožňujú hospodárnu prevádzku.

Tak sa Vaše tepelné čerpadlo stane systémom
Tepelné čerpadlo vzduch/voda je už samo o sebe nanajvýš účinné. Zabezpečujeme to
tak, že dbáme na kvalitu až do najmenšieho detailu. Ako poskytovateľ systémových
riešení ale uvažujeme aj v širších súvislostiach. Vaše tepelné čerpadlo totiž v spojení s
inými výrobkami od spoločnosti Buderus pracuje ešte účinnejšie. Napríklad vtedy, ak
kompaktné tepelné čerpadlo Logatherm WPL IK pre inštaláciu v interiéri spojíte so
zásobníkom teplej vody. Spolu s integrovaným vyrovnávacím zásobníkom tak vykúri
Váš obytný priestor a popritom tiež dokáže pokryť veľkú potrebu teplej vody. V prípade
kombinácie zariadenia Logatherm WPL A určeného pre inštaláciu v exteriéri spolu so
solárnym zariadením a bivalentným zásobníkom teplej vody urobíte obnoviteľnú
energiu ešte obnoviteľnejšou – o vykurovanie a ohrev teplej vody sa bude starať
energia slnka spolu s energiou vzduchu.

Kondenzátor
odoberá teplo z chladiva a odovzdáva ho do
vykurovacieho systému.
Vyrovnávací zásobník
akumuluje teplo a v prípade potreby ho odovzdáva.
Expanzná nádoba
absorbuje zmeny objemu vykurovacej vody.

Elektrická vložka pre dohrev
svojim výkonom 6/9 kW podporuje tepelné čerpadlo.
Vysoko účinné čerpadlo
efektívne čerpá vykurovaciu vodu.

Kompresor
zvyšuje tlak a teplotu chladiaceho média.
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Tepelné čerpadlá vzduch/voda
Logatherm WPL IK/WPL I/WPL A

Príklad zariadenia pri inštalácii v interiéri:
Logatherm WPL IK tu spolu s bivalentným
zásobníkom teplej vody a vyrovnávacím zásobníkom spoľahlivo dodávajú teplú vodu a teplo
do domu. Podporujú ich pri tom tri solárne
kolektory umiestnené na streche.

Príklad zariadenia pri inštalácii v exteriéri:
Inštalácie tepelného čerpadla sa nemusí vzdať
ani ten, kto nemá pivnicu, nemá k dispozícii
dostatok miesta alebo chce priestor využiť
inak. Tepelné čerpadlo vo vyhotovení pre
exteriér Logatherm WPL A sa jednoducho
nainštaluje mimo domu. Vo vnútri budovy
budú pracovať bivalentný zásobník teplej
vody a vyrovnávací zásobník. Aj toto zariadenie podporujú tri solárne kolektory umiestnené
na streche.
Logatherm WPL
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Vyvierajúci zdroj energie tepelné čerpadlá Logafix voda/voda
Spodná voda slúžiaca pre vykurovanie miestností alebo ohrev teplej vody? Nie
je to vôbec nezvyčajná predstava, keďže spodná voda má aj počas studených
a mrazivých zimných dní teplotu až 10°C. Preto je možné, že tepelné čerpadlo
voda/voda získa pomocou jednej jednotky elektrickej energie až štyri a pol
jednotky energie zo životného prostredia. Takto vyzerá naozajstná energetická
účinnosť!

Investícia, ktorá sa vyplatí
Mnohí ľudia vôbec nevedia, nad akými pokladmi ukrytými v zemi bývajú. Kto má
dostatok spodnej vody vhodnej kvality, môže teraz so zariadením Buderus dôsledne
využívať tento dar prírody. Jednoznačnou výhodou v porovnaní s inými zdrojmi tepla
je, že teplota spodnej vody je aj počas najchladnejších dní roka stále okolo 10°C
a vďaka tomu ju treba zvyšovať iba relatívne málo. Všetko čo potrebujete pre Vaše
tepelné čerpadlo voda/voda sú dve studne – jednu, z ktorej budete odoberať vodu
(čerpacia studňa) a ďalšiu, do ktorej budete znova privádzať odobratú vodu po jej
ochladení (vsakovacia studňa). Dôležitá informácia: Pred zhotovením studní je si
nutné vyžiadať povolenie a vykonať analýzu vody.
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Vďaka vode sa všetko zelenie a prekvitá. Aj
keď sa to tak niekedy nezdá, akumuluje cenné
teplo. S tepelným čerpadlom ho premeníte na
príjemnú klímu Vášho domova a prispejete pri
tom k ochrane životného prostredia.

Tepelné čerpadlá voda/voda
Logafix WPW

Teplo alebo chlad - všetko je len vec nastavenia
Aj s tepelným čerpadlom Logafix voda/voda môžete nielen zohrievať, ale rovnako
pohodlne aj chladiť. Môžete si vybrať medzi dynamickým chladením pomocou
vykurovacích prvkov - konvektorov s ventilátorom a pasívnym chladením plošného
chladiaceho systému, aké predstavuje napr. podlahové vykurovanie.

„Energia z vody, to je budúcnosť. Naše
nové tepelné čerpadlá voda/voda od spoločnosti Buderus v sebe ukrývajú silu – dodávajú energiu všetkým desiatim bytom.”

Výhody tepelných čerpadiel voda/voda
Logafix WPW 90 l až 270 l:
S výkonné kompaktné prístroje v stabilnom kryte
s najvyššími výkonovými charakteristikami
S integrovaný komfortný regulátor
S integrované flexibilné prípojky s tepelnou izoláciou pre vykurovacie zariadenie a zdroj tepla
S vysokovýkonný výmenník tepla
S sú extrémne tiché vďaka:
- viacnásobnej izolácii vibrácií a masívnej uzatLogafix WPW90 I

vorenej platni v spodnej časti
- úplne zvukovo izolovanému vnútornému krytu
- výkonným kompresorom so špirálovou závitni-

Určené pre špeciálne požiadavky
Naša široká ponuka tepelných čerpadiel voda/voda s jedným alebo dvomi kompresormi Vám umožní nájsť si svoj ideálny prístroj. Za zmienku stojí obzvlášť fakt, že
tepelné čerpadlá s prídavným kompresorom môžu dosahovať vykurovací výkon až
91 kW, čím sa stávajú atraktívne obzvlášť v prípade použitia v domoch pre viacero
rodín.

cou bez mechanicky sa pohybujúcich ventilov
S pre inštaláciu stačí málo miesta – pôdorys má
iba cca 0,3 m2
S jednoduchá inštalácia v pivnici vďaka nízkej
optimalizovanej hmotnosti a kompaktným
rozmerom
S možná inštalácia na stenu
S jednoduchý servis vďaka ľahko odnímateľným
krytom na bokoch a v prednej časti
S bezpečné chladiace médium R 407 C
S elektronický spúšťač pre mäkký štart s nábehovými prúdmi < 30 A a ističom motora
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Využívajte spodnú vodu ako zdroj energie
s tepelným čerpadlom Logafix WPW
Tepelné čerpadlá Logafix WPW od spoločnosti Buderus účinne odoberajú energiu
zo spodnej vody a využívajú ju na vykurovanie miestností a ohrev teplej vody.
Z čerpacej studne sa spodná voda privádza do výparníka tepelného čerpadla, kde
sa z nej odoberie teplo a znova sa následne dostáva pod zem cez vsakovaciu studňu.

Prípojky
flexibilné s izoláciou vibrácií

Regulátor tepelného čerpadla
riadi procesy vo vykurovacom zariadení

Logafix WPW s čerpacou a vsakovou studňou

Kondenzátor
ako výmenník tepla odoberá teplo z chladiaceho média a odovzdáva ho do vykurovacieho
zariadenia

Presostat
kontroluje tlaky v chladiacom okruhu

Filtračný sušič
čístí a vysúša chladiace médium

Výparník
odoberá teplo z vody

Priezor
umožňuje vykonávať vizuálnu kontrolu chladiaceho média
Kompresor
zvyšuje tlak a teplotu

Treba využiť možnosti
Ak má Vaša spodná voda dostatočnú výdatnosť a vhodné chemické zloženie, tak je
možné prevádzkovať zariadenie monovalentne, tzn. môže zabezpečiť všetko teplo,
ktoré potrebujete. S príslušným povolením najskôr špecializovaná firma narazí, vyvŕta
alebo vykope obe studne. Ktorý variant pre Vás prichádza do úvahy závisí od kvality
podložia a hĺbky, v ktorej sa nachádza voda. Studne by mali byť od seba vzdialené
10 až 15 m a mali by byť umiestnené v smere toku spodnej vody. Nesmie mať do nich
prístup svetlo ani vzduch, aby nedochádzalo k tvorbe rias a aby sa v studniach
netvoril kal. Stavba sa vyplatí vďaka veľmi výhodnému pomeru medzi použitou
a získanou energiou a obzvlášť vysokým výkonovým číslam tepelných čerpadiel
voda/voda.
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Špecializovaní odborníci sa starajú o to, aby
pri vŕtaní podzemných sond všetko prebiehalo
hladko. Flexibilne a kompetentne sa prispôsobia miestnym podmienkam. Geológovia na
požiadanie vykonajú predbežnú skúšku vody
a vyhotovia dokumenty potrebné pre schválenie zariadenia. Radi Vám tiež odporučíme
certifikovanú firmu, ktorá Vám vyvŕta studne.

Tepelné čerpadlá voda/voda
Logafix WPW

Takmer nezistíte, čo sa vo Vašom dome stará
o teplo a pohodu. Tepelné čerpadlo voda/voda
Logafix WPW totiž pre svoju inštaláciu
potrebuje len minimum miesta - 0,3 až 1,32 m2.
Vďaka svojim optimalizovaným rozmerom sa
obzvlášť hodí na inštaláciu v pivniciach.

Logafix WPW90 I
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Dostatok miesta pre energiu u Vás doma:
Tepelné čerpadlá na teplú vodu Logafix
Podobne ako tepelné čerpadlo vzduch/voda odoberá aj tepelné čerpadlo na teplú
vodu teplo zo vzduchu. Odlišuje sa však tým, že namiesto vonkajšieho vzduchu
tepelné čerpadlo na teplú vodu využíva pre aktívne získavanie tepla vzduch zo
svojho okolia nachádzajúci sa u Vás doma – všetko pre optimálny komfort pri
príprave teplej vody. Atraktívny pomer využitia energie je, že na každú jednotku
použitej elektrickej energie získate viac ako dve jednotky energie z okolitého
vzduchu.

Prívod a odvod vzduchu
Výparník
odoberá teplo zo vzduchu
Rozvádzač
slúži pre pripojenie káblov vedúcich zo
snímačov a riadenia
Regulátor tepelného čerpadla
riadi tepelné čerpadlo a ohrev teplej vody

Kompresor
zvyšuje tlak a teplotu
Prípojka odvodu kondenzátu
na zadnej strane odvádza kondenzát zo
vzduchu
Elektrická vykurovacia vložka
výkonom 1,5 kW podporuje tepelné čerpadlo
Izolácia
z vysoko účinnej polyuretánovej peny udržuje
teplú vodu dlho teplú
Kondenzátor
odovzdáva teplo do teplej vody
290 l zásobník teplej vody
sa stará o vysoký komfort pri zabezpečovaní teplej vody

Logafix WPT300/300 M

Logafix WPT300 MK

Sólo alebo kombinované riešenie
Máte na výber: Vaše tepelné čerpadlo na teplú vodu môžete prevádzkovať buď ako
samostatné zariadenie na elektrickú energiu, nezávisle od Vášho vykurovacieho
zariadenia, alebo tepelné čerpadlo použijete ako prídavný prístroj pre doplnenie
Vášho vykurovacieho zariadenia. Je jedno, či sa rozhodnete pre samostatné alebo
kombinované riešenie, tepelné čerpadlá na teplú vodu Logafix poskytujú plynulo
nastaviteľnú teplotu teplej vody od 23 do 60°C a preto ich možno vrelo odporučiť.

Plášť
z bieleho oceľového plechu

Tepelné čerpadlá na teplú vodu WPT300 M
a WPT300 MK je možné dodatočne vybaviť:
S integrovaným výmenníkom tepla s hladkým
potrubím (1,4 m2) pre pripojenie externého
zdroja tepla (napr. vykurovacieho kotla/
solárneho zariadenia)
S reléovým výstupom pre riadenie externého
nabíjacieho čerpadla

Univerzálne použiteľné
Ideálnym pracoviskom pre tepelné čerpadlo na teplú vodu je napr. vaša pivnica.
Využijete ju tak dvojnásobne - pre zabezpečenie dodávky teplej vody a vašim
potravinám pri tom prospeje chladiaci účinok počas prevádzky čerpadla.
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Tepelné čerpadlá na teplú vodu
Logafix WPT

Dobré správy pre šetrných a tých, ktorí sa radi sprchujú
S tepelným čerpadlom na teplú vodu Logafix WPT od spoločnosti Buderus zohrejete teplú vodu až na 70% zadarmo, pretože využijete tepelnú energiu okolitého
vzduchu. Využije sa pritom aj odpadové teplo z iných prístrojov v pivnici. Rozsah
použitia Logafix WPT je daný teplotou nasávaného vzduchu v rozsahu 8 až 35°C.

Výhody tepelných čerpadiel Logafix WPT:
S plynulo nastaviteľná teplota teplej vody od 23 do
60°C
S ohrev až do 85°C (výrobné nastavenie 65°C) so
sériovo dodávanou vykurovacou vložkou (1,5 kW)
S oceľový zásobník s objemom 290 l s termoglazú-

Teplá voda so systémom
Tepelné čerpadlo na teplú vodu môžete používať úplne nezávisle od vykurovacieho
zariadenia alebo ako doplnkový systém pripojený k Vášmu centrálnemu vykurovaniu
– máte teda k dispozícii veľkú mieru flexibility. Ak by ste chceli, Vaše tepelné čerpadlo sa dá pripojiť k vzduchovému potrubiu. Vďaka výkonnému radiálnemu ventilátoru je možné pripojiť potrubie s dĺžkou až 10 m, takže si môžete individuálne zvoliť
miesto, kde tepelné čerpadlo nainštalujete. Okrem toho mnohostranné možnosti
vedenia vzduchového potrubia umožňujú zdarma využívať prídavné funkcie, napr.
odvlhčovanie pivnice, ventiláciu a chladenie vzduchu.

rou vyhotovený podľa DIN 4753
S použiteľnosť pri teplotách vzduchu v rozsahu 8 až
35°C
S bezpečné chladiace médium R 134 A
S hrdlo pre použitý a odvetrávaný vzduch
(2 x DN160) pre optimálne pripojenie systému
potrubí (max. dĺžka vzduchových potrubí 10 m)
S Logafix WPT300/300 M vyhotovené v modrej farbe
Logafix WPT300 MK vyhotovené v bielej farbe
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Využite to najlepšie z prírody, aby ste ju
zachovali
“U mňa vykuruje slnko, vzduch a drevo.
Skvelé, že sa dá toľko energie nájsť
prakticky pred mojimi dverami a ja ju
dokážem rozumne využiť.”

Náklady na vykurovanie sa prakticky rozplývajú vo vzduchu
U týchto systémov tepelných čerpadiel využívajúcich obnoviteľnú energiu tepelné
čerpadlo prevezme hlavnú úlohu pri vykurovaní budovy a ohreve teplej vody, ostatné
zabezpečuje výkon solárneho zariadenia. Pri nízkych investičných a montážnych
nákladoch získate spolu s tepelným čerpadlom na jeden diel energie až tri diely
energie z okolitého prostredia zdarma! Aj v tomto prípade sa prirodzene vypláca
systémové myslenie spoločnosti Buderus – Vaše tepelné čerpadlo sa dá rýchlo
a spoľahlivo rozšíriť pomocou komponentov od Buderusu na systém, ktorý bude
ideálne prispôsobený Vášmu pohodliu a potrebám pri dodávke tepla a dosiahne
tak optimálne výsledky pre Vás aj pre životné prostredie. Kombinovaným využitím
obnoviteľných energií totiž budete vykurovať stabilne, ušetríte zdroje a budete
ohľaduplní voči životnému prostrediu!
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Stručný prehľad výhod systémovej techniky
Buderus:
S pestrý program tepelných zdrojov a komponentov príslušenstva
S všetko od jedného dodávateľa
S navzájom perfektne zosúladené komponenty
pre účinnú spoluprácu
S veľké know-how vďaka 275-ročným skúsenostiam s výrobou tepla

Tepelné čerpadlá
Regulačné systémy

Komfort a kontrola jednoduchým stlačením tlačidla:
regulátor tepelného čerpadla HMC20
Potrebujete mať určitú teplotu v určitý čas? Ako si želáte! Regulátor vášho
tepelného čerpadla Logatherm to umožňuje. Pomocou praktického displeja máte
úplnú kontrolu nad tepelným čerpadlom. Teplý kúpeľ po práci vďaka ekologicky
získanej energii je tiež len vecou správneho nastavenia.
Regulátor tepelného čerpadla Logatherm WPL

Takto sa dnes reguluje
Vaše tepelné čerpadlo kontroluje zabudovaný regulátor vykurovania a reguluje ho
podľa vonkajšej teploty. Regulátor tepelného čerpadla pri tom automaticky neriadi
iba tepelné čerpadlo a obehové čerpadlá pre studne, pre vykurovanie a teplú vodu,
ale riadi aj motor zmiešavača a druhý zdroj tepla. Optimálny pocit komfortu a súčasnú úsporu energie Vám zaručuje programovateľný regulátor vykurovania a teplej
vody, ktorý je možné individuálne nastaviť podľa Vašich potrieb.

Nastavené na teplý vánok
Vaše tepelné čerpadlo vzduch/voda
prináša do domu čerstvý vánok – Vy
určujete koľko a aký bude teplý! Je to
úplne jednoduché vďaka ovládacej
jednotke regulátora tepelného čerpadla
Logatherm WPL s prehľadným displejom a užívateľsky príjemnému menu pre
zadávanie hodnôt. Aj teplú vodu zohrejete úplne podľa vášho želania - kedy
budete chcieť a koľko jej budete chcieť.
Funkcia nastavenia času ohrevu teplej
vody v závislosti od vašich pot-rieb to
umožňuje. Mimochodom, ak
v prípade potreby veľmi veľkého množstva tepla zapojíte Logatherm WPL do
kaskády alebo ho kvôli vyššej efektivite
chcete začleniť do vykurovacieho sytému využívajúceho obnoviteľnú energiu,
regulátor tepelného čerpadla je na to
dokonale pripravený vďaka prídavnej
doske HMC20 Z. Takto je možné jednoducho získať aj veľké množstvo tepla.
Ovládacia jednotka regulátora tepelného čerpadla Logatherm WPL – Logamatic HMC20:
S biely displej s podsvietením pozadia
S mimoriadne ľahká obsluha vďaka voliču
s funkciou “stlačiť a ovládať”, pomocou

Nič nie je jednoduchšie
Textové menu Vám naozaj uľahčuje ovládanie želanej teploty, časového riadenia,
doby ohrevu – všetko sa programuje stlačením tlačidla úplne jednoducho, prehľadne a zrozumiteľne.

ktorého sa dá rýchlo a jednoducho ovládať
celé menu
S prídavné tlačidlá s podporovanou funkciou
napr. okamžitého prepnutia na úvodnú obrazovku, zobrazenie aktuálnych nastavení,
priamy prechod do hlavného menu
S indikácia poruchy a zobrazenie prerušenia
prevádzky pomocou LED diód
S automatický nábeh pri prerušení prevádzky
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Vrelo odporúčame - zásobníky teplej vody
a vyrovnávacie zásobníky Logalux
Práve pri výbere prídavných komponentov pre vaše tepelné čerpadlo je obzvlášť
dôležité, aby tieto komponenty boli navzájom zosúladené a perfektne sa dopĺňali.
Iba tak sa totiž dá dosiahnuť maximálna efektívnosť. U spoločnosti Buderus si
môžete byť istý, že všetko ide ruka v ruke. Náš vyrovnávací zásobník a zásobník
teplej vody aj regulátor tepelného čerpadla sú pre Vaše tepelné čerpadlo perfektní
partneri.

Zásobník teplej vody pre jej optimálnu dodávku
Teplá voda takmer okamžite! V zásobníku teplej vody od spoločnosti Buderus je
akumulovaná voda zohriata tepelným čerpadlom jednoducho dovtedy, kým ju budete
potrebovať, napr. po príchode domov z práce. Vyberte si z rôznych typov podľa
Vášho tepelného čerpadla a v závislosti od dennej potreby teplej vody medzi rôznymi
veľkosťami zásobníkov.
Vyrovnávací zásobník - medzistanica pre teplo
Vyrovnávacie zásobníky Buderus sa starajú o optimálnu dobu prevádzky Vášho
tepelného čerpadla a tým o jeho maximálnu efektívnosť. Ako? Úplne jednoducho.
Vyrovnávací zásobník slúži na akumuláciu a dočasné uloženie tepla na jeho ceste
k vykurovaniu. Automaticky tak zabráni príliš krátkym dobám prevádzky a tým aj
neefektívnosti zariadenia.
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Tepelné čerpadlá
Zásobníky teplej vody
a vyrovnávacie zásobníky

Hygienický: Logalux SH290 EW
Tento zásobník teplej vody vždy poskytuje
nezávadnú teplú vodu. Ohrev vody pritom
nanajvýš presne koordinuje snímač teploty
nainštalovaný v zásobníku pomocou
regulátora tepelného čerpadla.

“Len otočím kohútikom a už tečie teplá
voda. Moja mama hovorí, že to robí
Buderus!”

Logalux SH290 EW

Duálny: Logalux SBH360 EW
Kombinujete Vaše tepelné čerpadlo
Logatherm WPL so solárnym zariadením?
V tom prípade je tento bivalentný zásobník
teplej vody so smaltovým povrchom
správna voľba. V jeho vnútri sa totiž
nachádzajú dva výmenníky tepla –pre každý
pripojený zdroj tepla jeden.

Logalux SBH360 EW

Stručný prehľad výhod zásobníkov teplej vody

Rozumný: Logalux PS 200 EW
Dočasne uložiť nevyužité teplo, aby ho bolo
možné neskôr odovzdať na vykurovanie, to
je úloha vyrovnávacieho zásobníka. Kvalitná
tepelná izolácia pri tom zabezpečuje
minimálne tepelné straty.

a vyrovnávacích zásobníkov Logalux:
S optimálne spolupracujú s tepelnými čerpadlami Buderus
S maximálna účinnosť vďaka perfektnému
zosúladeniu so zdrojom tepla
S rozsiahla ponuka rôznych zásobníkov
a veľkostí zásobníkov
Logalux PS 200 EW

Integračný: Logalux KNW600 EW
Vďaka prietokovému princípu tento
vyrovnávací zásobník dáva pri ohreve teplej
vody k dispozícii čistý výkon – aj ak chcete
okrem tepelného čerpadla pripojiť ďalší
zdroj tepla, napr. solárne zariadenie alebo
kotol na tuhé palivo.
Logalux KNW600 EW
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Technické údaje
Logatherm WPL IK/WPL I/WPL A

Zdroj tepla: vzduch
Disponibilita
Spôsob prevádzky
Podmienky
S inštalácia v exteriéri
S inštalácia v interiéri

Tepelné čerpadlá vzduch/voda pre inštaláciu v interiéri a exteriéri
neobmedzená
monoenergetická, bivalentná, za určitých podmienok monovalentná

Typ

WPL6 IK

Vykurovací výkon

kW

6,2

°C

–20/+35

°C

do 60

Výkonové číslo (COP) pri A +2/W 351
v závislosti od miestnych podmienok
vzduchové kanály príp. vzduchové hadice s otvormi vo vonkajšej stene

3,5

Tep. hranica prevádzky - vzduch
Max. teplota výstupu

m3/h

Prietok vzduchu (zdroj tepla)

Dobré pre životné prostredie, dobré pre vašu peňaženku
Väčšinu energie potrebnej pre prevádzku tepelného čerpadla dodá príroda – budete
to vidieť čierne na bielom na vyúčtovaní nákladov za vykurovanie.

Elektrická prípojka, pripravené na zapojenie

3-fázová,
50 Hz
Nábehový prúd so spúšťačom mäkkého štartu

A

Chladivo
Rozmery

kg
H x Š x H v cm

Hmotnosť (vrát. balenia)

kg

Objem integrovaného vyrovnávacieho zásobníka
Elektrická vložka

19
R 407 C

Celková hmotnosť chladiva

20

2500
400 V,

2,95
186x84,5x74,5
290
55

kW

6

Tepelné čerpadlá vzduch/voda
Logatherm WPL IK/WPL I/WPL A

Logatherm WPL IK / I

Logatherm WPL A

WPL8 IK

WPL10 IK

WPL12 IK

WPL14 I

WPL18 I

WPL25 I

WPL31 I

WPL10 A

WPL12 A

WPL14 A

WPL18 A

WPL25 A

8

10,4

11,9

13,8

17,2

24

31

9,5

11,8

13,8

17,2

24,5

31

3,5

3,2

3,4

3,5

3,6

3,6

3,5

3,7

3,7

3,7

3,6

3,6

3,5

–20/+35

–20/+35

–20/+35

–20/+35

–20/+35

–20/+35

–20/+35

–20/+35

–20/+35

–20/+35

–20/+35

–20/+35

–20/+35

do 60

do 60

do 60

do 60

do 60

do 60

do 60

v 60

do 60

do 60

do 60

do 60

do 60

2500

3400

3400

5600

5600

7800

7800

4000

4000

5600

5600

7800

7800

400 V,

400 V,

400 V,

400 V,

400 V,

400 V,

400 V,

400 V,

400 V,

400 V,

400 V,

400 V,

400 V,

3-fázová,

3-fázová,

3-fázová,

3-fázová,

3-fázová,

3-fázová,

3-fázová,

3-fázová,

3-fázová,

3-fázová,

3-fázová,

3-fázová

3-fázová,

50 Hz

50 Hz

50 Hz

50 Hz

50 Hz

50 Hz

50 Hz

50 Hz

50 Hz

50 Hz

50 Hz

50 Hz

50 Hz

22

24

25

26

30

30

38

19

23

26

30

30

38

R 407 C

R 404 A

R 404 A

R 407 C

R 407 C

R 407 C

R 404 A

R 407 C

R 407 C

R 407 C

R 407 C

R 407 C

R 404 A

9,4

13

6,4

9,4

13

3,2

4,1

4,5

5,8

6,4

186x84,5x74,5

186x84,5x74,5

186x84,5x74,5

178x79,5x105

178x79,5x105

295

300

305

370

420

540

55

80

80

–

–

–

6

9

9

9

9

9

1

WPL31 A

4,8

5,5

5,8

138x160,3x84,8

155 x185,9 x74,6

179,3 x 187,2 x 105

540

257

284

355

395

524

548

–

–

–

–

–

–

–

–

9

9

9

9

9

–

188,7x79,5x125,8 188,7x79,5x125,8

179,3 x 187,2 x105 183 x180,3 x125,8 214 x 180,4 x125,8

Údaje charakterizujú veľkosť a výkon zariadenia. Pri posudzovaní hospodárnosti a energetickej úspornosti je nutné zohľadniť aj ďalšie vplývajúce veličiny, najmä prevádzku pri
rozmrazovaní, bivalentný bod a reguláciu. Pritom znamená napr. A +2/W 35 vonkajšiu teplotu 2°C a teplotu výstupu vykurovacej vody 35°C.
Tieto údaje boli určené podľa normy DIN EN 14511.

.
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Technické údaje
Logafix WPW

Logafix WPW90 I

Zdroj tepla: spodná voda
Teplota spodnej vody
Disponibilita
Spôsob prevádzky
Podmienky

Logafix WPW210 I

7 °C až 10 °C
po celý rok
monovalentná, v prípade dostatočného množstva a kvality vody
schvaľovací proces, analýza vody, 2 studne, skúška čerpania, čerpadlo pre studňu,
zemné práce a stavebné opatrenia

Tepelné čerpadlá voda/voda Logafix pre inštaláciu v interiéri
Farba
Označenie pri objednávke
Rozsah prevádzkovej teploty
vykurovacia voda/studená voda
Vykurovací výkon/výkonové číslo pri W 10/W 351
Elektrický príkon pri W10/W 351
Chladiace médium R 407 C
Prietok studenej vody (zdroj tepla)
– v prípade interného rozdielu tlaku
Prietok vykurovacej vody
– v prípade interného rozdielu tlaku
Rozmery2
Hmotnosť (vrátane obalu)
1 Podľa

Logafix WPW440 IP/ WPW920 IP

°C
kW/kW/kW
kg
m3/h
Pa
m3/h
Pa
V x Š x H v cm
kg

WPW90 I5

Kovový kryt modrý
WPW140 I5
WPW210 I5

WPW270 I5

58/7
8,3/5,1

58/7
13,6/5,2

58/7
21,5/5,5

58/7
26,4/5,1

1,62
1,7
2,0
6200
0,75
7000
138 x 60 x 50
147

2,64
1,6
3,3
14000
1,3
7000
138 x 60 x 50
151

3,93
3,2
5,0
20000
2,0
8000
138 x 60 x 50
173

5,15
4,5
7,0
16000
2,4
12500
138 x 60 x 50
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Kryt zelený
WPW440 IP
WPW920 IP
55/74
23,4/5,93
44,4/5,74
7,81
6,7
9,5
17500
3,6
14000
83 x 148 x 89
309

55/74
49,8/5,93
91,2/5,44
16,97
15,0
20
19000
8
13000
83 x 148 x 89
460

DIN 8900/ EN 255. Tieto údaje charakterizujú veľkosť a výkon zariadenia. Pri posudzovaní hospodárnosti a energetickej úspornosti je nutné zohľadniť hydraulické
zapojenie a regulácie. Pritom znamená napr. W10/W 35 teplotu zdroja tepla 10°C a teplotu výstupu vykurovacej vody 35°C.
2 Rešpektujte prosím, že pre prípojku potrubia, obsluhu a údržbu je potrebné dodatočné miesto.
3 Prevádzka s jedným kompresorom
4 Prevádzka s dvomi kompresormi
5 Regulátor tepelného čerpadla je sériovo zabudovaný
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Tepelné čerpadlá voda/voda
Logafix WPW a WPT

Technické údaje
Logafix WPT

Logafix WPT300 MK

Logafix WPT300 M

Tepelné čerpadlá na teplú vodu Logafix WPT
Typ
Kryt/farba
Teplota teplej vody počas prevádzky tepel. čerpadla
Menovitý objem zásobníka

Rozmery

WPT300 MK
kovový/biela

60

60

60

l

300

290

290

oceľ

oceľ

oceľ

10

10

10

169,5 x 70

169,5 x 70

170 x 66 x 70

110

125

175

1/PE-230 V; 50 HZ

1/PE-230 V; 50 HZ

1/PE-230 V; 50 HZ

bar
V x Š x H v cm

Hmotnosť (vrátane obalu)

WPT300 M
fólia/modrá

do °C

Materiál, z ktorého je vyrobený zásobník
Menovitý tlak v zásobníku

WPT300
fólia/modrá

kg

Elektrická prípojka, pripravená na zapojenie
Priemerný príkon pri L 15/W 451

W

550

550

550

Voliteľná teplota vody (prevádzka tep.č.)2

°C

23 až 60

23 až 60

23 až 60

°C

Teplotný rozsah vzduchu: použiteľnosť tep.č.
Prietok vzduchu
Vonkajší tlak
Priemer prípojky vzduchového potrubia
Maximálna dĺžka poutrubia

8 až 35

8 až 35

8 až 35

m3/h

450

450

450

Pa

100

100

100

mm

160

160

160

m

10

10

10

3,5

3,5

3,5

h, min

9,1

9,1

9,1

kg

1

1

1

160

160

160

–

1,45

1,45

Pracovná charakteristika COP3
Doba ohrevu4
Chladiace médium R 134 A
(Vnútorná) prípojka vzduchového potrubia

∅ mm

Prenosová plocha vnútorného rúrkového výmenníka tepla

m2

1

Ohrev menovitého objemu z 15°C na 45°C pri teplote nasávaného vzduchu 15°C
Pri nižších teplotách ako 8°C (±1,5°C) sa automaticky zapne vykurovacia vložka a vypne sa modul tepelného čerpadla
3 Podľa DIN EN 255 pri 45°C
4 Z 15°C na 60°C
2
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Váš partner pre vykurovanie:

Robert Bosch spol. s r.o., divízia Buderus, Ambrušova 4, 821 04 Bratislava
Tel.: +421 2 48703 200, www.buderus.sk

