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Innowacyjna pompa ciepła solanka-woda Buderus Logatherm WSW196iT zapewni wysoki
komfort w zakresie ogrzewania i ciepłej wody w domach jedno- i dwurodzinnych.

  

      

  

Pompa ciepła solanka-woda Logatherm WSW196iT przeznaczona jest do samodzielnej pracy,
ale w razie potrzeby może współpracować z innymi urządzeniami grzewczymi, np. kotłem
grzewczym lub instalacją solarną. Pompa pracuje w modulowanym zakresie mocy od 3 do 12
kW, dopasowując się do aktualnego zapotrzebowania na ciepło. Korzyści dla domowników to
energooszczędna praca i bardzo wysoka sprawność: Logatherm WSW196iT osiąga klasę
efektywności A++ w obszarze ogrzewania (przy temperaturze zasilania 55°C) oraz klasę
efektywności A w odniesieniu do c.w.u. Sezonowy współczynnik efektywności energetycznej
(SCOP) wynosi aż 5,5.

  

  

 1 / 3



Logatherm WSW196iT nowa pompa ciepła solanka-woda marki Buderus
Piątek, 12 Styczeń 2018 09:52

    Nowa pompa Buderus to także innowacyjny design, który docenią zarówno fachowcy jak iklienci. Urządzenie wyposażenie dostępne ze szklanym frontem w kolorze białym i czarnym.Pompę wyróżnia bardzo cicha praca (49 dB), porównywalna z pracą lodówki. LogathermWSW196iT jest też seryjnie wyposażona w komfortowy system regulacji EMS plus, panelobsługowy Logamatic HMC300 i złącze IP umożliwiające zdalną obsługę przez internet.    
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  W trakcie prac projektowych Buderus zwrócił uwagę na proces instalacji – celem było jegomaksymalne uproszczenie. Dlatego w nowej pompie zasobnik c.w.u. o pojemności 190 litrówma seryjnie zintegrowane w obudowie wszystkie istotne komponenty, takie jak zawórprzełączający, pompę obiegu górnego i dolnego. Ułatwia to instalację i pozwala zaoszczędzićmiejsce w pomieszczeniu, gdzie instalowana jest pompa.    Podstawowe parametry:        -  Moc grzewcza (kW): 11,8      -  Wysokość (mm): 1800      -  Szerokość (mm): 600      -  Głębokość (mm): 660      -  Waga (kg): 200      -  Współczynnik SCOP: 5,5      -  Pojemność c.w.u. (I) 190      -  Klasa efektywności energetycznej      -  (Ogrzewanie) A++      -  (Ciepła woda) A      www.buderus.pl    
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