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7. Pompy ciepła

7.1 Pompy ciepła typu powietrze-woda WPT270... do podgrzewania c.w.u. 

Opis
• wysoka efektywność działania dzięki współczynnikowi COP o wartości do 4,2
• zasobnik emaliowany o pojemności 270 l zabezpieczony anodą magnezową o niskich stratach postojowych
• ładowanie warstwowe zasobnika gwarantuje pełne wypełnienie c.w.
• temperatura wody do 60°C bez grzałki
• duży komfort użytkowania wody – nawet 470 litrów wody na wylewce o temp. 40°C przy podgrzaniu zbiornika do 60°C
• wbudowana wężownica o powierzchni 1,3 m2 
• wbudowany dogrzewacz elektryczny 2 kW
• króćce przyłączeniowe przystosowane do podłączenia kanałów powietrznych o wymiarze Ø160mm
• w modelu do (+5°C) możliwość podłączenia kanałów do 20m łącznie
• w modelu do (-10 °C) możliwość podłączenia kanałów do 60m łącznie
• możliwość wykorzystania chłodu z pompy ciepła podczas jej pracy
• możliwość rozdzielenia pompy ciepła od zasobnika w przypadku transportu lub prac serwisowych
• transport w pozycji poziomej możliwy, ale tylko na miejscu budowy
• wyświetlacz LCD
• możliwe 3 tryby pracy: PC; PC + GRZAŁKA; GRZAŁKA
• program dezynfekcji termicznej wody 
• tygodniowy program sterowania pompa ciepła
• licznik zużytej energii elektrycznej
• elektroniczny pomiar temperatur
• funkcja „anty freeze” – zabezpieczenie przed zamarznięciem wody w zasobniku
• pamięć 10 ostatnich usterek

Typ Min. temp. powietrza Nr katalogowy

WPT270 A-S -10 °C 7 736 501 013

WPT270 I-S +5 °C 7 736 500 781

WPT270... Pompy ciepła typu powietrze-woda do podgrzewania c.w.u.

Logatherm WPT270

Zastosowanie
Zastosowanie: pompa ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej z możliwością podłączenia dodatkowego źródła 
ciepła np. kotła, kolektorów słonecznych do wężownicy budynkach jedno- lub wielorodzinnych, przemysłowych, rolniczych 
lub użyteczności publicznej.

Oznaczenia:

WPT pompa ciepła powietrze-woda do c.w.u.
270 pojemność zasobnika
A model do -10°C
I model do +5°C
S wężownica w zasobniku
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Wymiary Logatherm WPT270 A-S / I-S
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Przykładowe schematy instalacji 
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  1 Dopływ wody zimnej
 2 Zawór odcinający
 3 Zawór zwrotny klapowy
 4 Zawór bezpieczeństwa
 5 Naczynie wzbiorcze przeponowe
 6 Zestaw spustowy
  7 Pompa ciepła
 8 Zawór czerpalny ciepłej wody
 9 Syfon lejkowy
10 Zawór mieszający
1 1 Zintegrowana grzałka elektryczna
12 Przyłącza wężownicy grzejnej (zaślepić)

 1 Dodatkowe źródło ciepła (np. kocioł gazowy)
 2 Pompa cyrkulacyjna
 3 Dopływ wody zimnej
 4 Zawór odcinający
 5 Zawór zwrotny klapowy
 6 Zawór bezpieczeństwa
 7 Naczynie wzbiorcze przeponowe
 8 Zestaw spustowy
 9 Pompa ciepła
10 Zawór czerpalny ciepłej wody
1 1 Syfon lejkowy
12 Zawór mieszający
13 Zintegrowana grzałka elektryczna

 1 Kolektory słoneczne
 2 Solarny moduł obsługowy
 3 Dopływ wody zimnej
 4 Zawór odcinający
 5 Zawór zwrotny klapowy
 6 Zawór bezpieczeństwa
 7 Naczynie wzbiorcze
 8 Zestaw spustowy
 9 Pompa ciepła
10 Zawór czerpalny ciepłej wody
1 1 Syfon lejkowy
12 Stacja solarna
13 Zbiornik zrzutowy dla wypływu zaworu bezpieczeństwa
14 Zawór mieszający
15 Zintegrowana grzałka elektryczna

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. z instalacją solarną i zintegrowaną grzałką elektryczną

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. z zintegrowaną grzałką elektryczną i dodatkowym źródłem ciepła

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u.  z zintegrowaną grzałką elektryczną

WPT270... Pompy ciepła typu powietrze-woda do podgrzewania c.w.u.

  1 Wypływ ciepłej wody G1"
 2 Cyrkulacja G¾"
 3 Zasilanie wężownicy G1"
 4 Tuleja zanurzeniowa czujnika temperatury 
 dodatkowego źródła ciepła
 5 Powrót wężownicy G1"
 6 Dopływ zimnej wody G1"
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Dane techniczne Logatherm WPT270 A-S / I-S

Logatherm jednostka WPT270I-S WPT270A-S

Moc Zgodnie z EN255-3, podgrzanie wody z 15 °C do 45 °C

Moc grzewcza (bez grzałki elektrycznej)1) kW 1,5

Moc grzewcza (z grzałką elektryczną)1) kW 3,5

Moc grzewcza maksymalna (bez grzałki elektrycznej) kW 2,0

Zakres poboru mocy elektrycznej (bez grzałki elektrycznej)1) kW 0,40-0,53

Wydajność – Zgodnie z EN255-3, podgrzanie wody z 15 °C do 45 °C

Współczynnik wydajności (COP), temp. powietrza 15 °C/ 20 °C 3,6-4,2

Czas grzania, temp. powietrza 15 °C/ 20 °C h 5:45/5:00

 Stała chłodzenia na 24 godziny, temp. powietrza 20 °C kWh/dzień 0,74

Powietrze zasysane

Przepływ powietrza (bez przewodów/z przewodami) – SP 1: mała ilość obrotów m³/h 350/330 350/330

Przepływ powietrza (bez przewodów/z przewodami) – SP 2: duża ilość obrotów m³/h – 450/400

Temperatura robocza  °C +5…. +35 -10…. +35

Sprężarka

Czynnik chłodniczy R134a g 375

Ciśnienie maksymalne bar 27

Ciepła woda

Pojemność podgrzewacza l 270 260

Powierzchnia wymiennika ciepła (wężownica grzejna) m² 1.3 1.3

Maksymalna temperatura wody bez/z grzałką elektryczną °C 60/70

Użyteczna ilość ciepłej wody przy temp. wypływu 40 °C2) l 470 ±15

Maksymalne ciśnienie robocze bar 10

Dane elektryczne

Napięcie elektryczne V 230 (+10% / -15%)

Częstotliwość Hz 50

Natężenie prądu (bez/z grzałką elektryczną) A 2,6 / 11,3

Maksymalny pobór mocy (bez grzałki elektrycznej) kW 0.6

Moc grzewcza grzałki elektrycznej kW 2,0

Pobór mocy elektrycznej – całkowity kW 2,6

Klasa ochrony I

Stopień ochrony (z przewodami / bez przewodów) IP X1/X4

Informacje o urządzeniu

Poziom ciśnienia akustycznego z przewodami (w odległości 1 m) dB(A) 50

Wymiary Szer. x Wys. x Głęb. mm 724 x 1845 x 745

Masa netto (bez opakowania) kg 117 134

WPT270... Pompy ciepła typu powietrze-woda do podgrzewania c.w.u.




