Lucht-water-warmtepomp
in split-uitvoering

Warmte in de winter alleen maar door de lucht ! De Logatherm WPLS
combineert een perfecte omgevingstemperatuur met een minimale
ecologische afdruk. Door de technologie van de Buderus warmtepompen
wordt de gratis, hernieuwbare energie onmiddellijk uit de buitenlucht
onttrokken en naar uw woning gebracht.

Een warmtepomp WPLS bestaat uit een compacte binnenunit en buitenunit.
Dit soort warmtepomp kan zowel op autarke wijze als in combinatie met een
bestaande ketel functioneren.

Warmte is ons element
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Lucht-water-warmtepomp
in split-uitvoering

Eén oplossing – vele voordelen
Actieve koeling
Standaard voorzien op de variant
Logatherm WPLS..E dankzij geïsoleerde
onderdelen en de daarbij horende bufferopslag voor 50 liter.
Uitvoering
Zowel mono-energetisch (in de
Logatherm WPLS..E-variant met verwarmingsstaaf) als bivalent (in de Logatherm
WPLS..B-variant met bivalente mengmodule voor de hydraulische aansluiting van
de warmteproducent) mogelijk.

Een systeem voor elke behoefte
De Logatherm WPLS is niet alleen een
warmtepomp voor elk seizoen, maar is ook
geschikt voor elk gebruik. In bivalente werking, dus in combinatie met een extra warm-

Hoogefficiënte circulatiepomp
Dit standaardonderdeel verzekert de
monovalente werking van de warmtepomp en maakt daarnaast een efficiënte
parallelle werking van de warmteproducent in bivalente modus mogelijk.

teproducent of andere systeemonderdelen,
verhoogt u de energiebesparing en uw verwarmingscomfort nog meer.

Aansluitingen
Voor de eenvoudige installatie van de leidingen voor verwarmingswater en koelmiddel en voor de elektrische
stroomvoorziening onderaan.

Nieuwbouw- en renovatieprojecten :
wie met de milieuvriendelijke warmtepomptechniek en de Logatherm
WPLS aan de slag gaat, doet er zijn
voordeel mee; het is een compact en
makkelijk te monteren toestel.
Besparingen : dankzij de hoogefficiënte invertertechnologie dekt de
warmtepomp het hele jaar door de
energiebehoeften voor verwarming
en sanitair warm water.

Comfort : aangename kamertemperaturen in winter en zomer dankzij de
omkeerbare werking.
Buderus : Buderus is een grote systeemexpert en biedt u alle onderdelen
van warmtepompsystemen onder één
dak, ook aansluitmogelijkheden in
verwarmingssystemen om nog meer
energie te besparen.
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Logatherm WPLS-buitenunit
Logatherm WPLS-binnenunit
Zonne-installatie voor sanitair warm water
Vloerverwarming
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Uw installateur:

Bosch Thermotechnology n.v./s.a. · Ambachtenlaan 42a, 3001 Heverlee · tel. 016 40 30 20 · info@buderus.be · www.buderus.be
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