
Pompa ciepła Buderus Logatherm WPS
6/17-1

Buderus Logatherm WPS 6/17-1 - pompa ciepła typu
glikol-woda
Urządzenie Logatherm WPS wykorzystywane jest do ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej zarówno
dla budynków jedno i wielorodzinnych.  Pompa to nowoczesny sposób na zapewnienie komfortu cieplnego. Działa na
czynnik chłodniczy R410A na nowoczesnym typie sprężarki.
Urządzenie posiada COP do 4,8 a temperatura zasilania wynosi do 62 C, wszystkie modele (prócz 6 kW) zapewniają
"miękki start" rozruchu, czujnik kontroli faz i zaniku faz oraz wbudowane zawór przełączający CO/CWU oraz grzałkę
trzystopniową. 
Pompa Buderus jest cicha, do 32 dB i jest wposażony w sterownik pogodwy który przy pomocy modułu KM200
oraz Buderus MyDevice można sterować urządzeniem przez internet. Dzięki sterownikowy HMC 10- 1 można sterować
obiegiem grzewczym bez zaworu jak i zaworem mieszająca . 
Urządzenie można rozbudować łącząc je w kaskadę  oraz za pomocą akcesoriów regulować ogrzewanie basenu
oraz chłodzić pasywnie. . 
Ciepło z gruntu pozyskiwane jest za pomocą kolektora poziomego lub son pionowych, za pośrednictwem roztworu
glikolu lub spirytusu technicznego.

Charakterystyka urządzenia: 
Nowy regulator HMC 10-1: ●

Oszczędność zużycia energii przez funkcję optymalizacji pracy PC❍

Wiele możliwości sterowania: kaską, kilkowami obiegami grzewczymi, basenem, chłodzeniem pasywnym❍

Pomiar wytworzonej energii cieplnej ❍

 
Nowa konstrukcja: sprężarka, energooszczędne pompy obiegowe, nowy czynnik R410A: ●

Oszczędna eksploatacja - wysoki współczynnik efektywności cieplnej COP do 4,8❍

Osiąganie wysokiej temperatury na zasilaniu do 62 C❍

Bezawaryjna praca przez lata❍

Wysoka temperatura CWU❍

Spełnienie norm dotyczących pomp obiegowych❍

Szybki czas zwrotu inwestycji❍

 
Specjalny system tłumienia wibracji i dźwięku: ●



Cicha praca do 32 dB❍

Dowolne miejsce montażu - nie potrzebne pomieszczenie kotłowni❍

Brak przenoszenia dźwięku na instalację grzewczą❍

Wydłuzenie żywności instalacji chłodniczej dzięki "pływającej sprężarce", brak mikropęknięć, wycieków❍

 
Bogate wyposażenie: wbudowane pompy obiegowe, zawór 3-d, grzałka, przewody elastyczne,●

zabezpieczenia elektryczne, czujnik kolejności faz, urządzenie łagodnego rozruchu:
Brak dodatkowych kosztów - elementy w cenie katalogowej urządzenia❍

Szybki i łatwy montaż❍

Oszczędność czasu - nie trzeba dobierać podzespołów ❍

Dane techniczne: Wydajność cieplna: 5,7 kW / 7,4 kW / 10,2 kW / 12,8 kW / 17,0 kW

Dane techniczne pompy ciepła WPS 6/17-1



Dane ErP i F-gas pompy ciepła WPS 6/17-1



Wymiary pompy ciepła WPS 6/17-1

Budowa pompy ciepła WPS 6/17-1


