Geothermische warmtepompen, vermogens: 6 kW – 8kW – 12kW – 16 kW

Logatherm WSW186

Heating systems
with a future.

Geothermie voor
uw warmtecomfort.
U wilt zich verwarmen en tegelijk toch het milieu beschermen en uw energieverbruik beperken?
Dan is een bodem/water-warmtepomp precies wat u nodig hebt. Of u nu een woning wilt bouwen
of uw verwarming wilt vernieuwen, onze uiterst efficiënte geothermische waterwarmtepomp is
telkens perfect aan de situatie aangepast. Deze pomp gebruikt de energie die diep in de bodem is
opgeslagen om uw woning te verwarmen en om u sanitair warm water te leveren. De bodem is immers een onuitputtelijke en uitstekende warmteaccumulator die zijn temperatuur het hele jaar door
op een vrij constant niveau houdt. Of u nu voor een geothermische sonde of voor geothermische
warmtecollectoren kiest, Buderus helpt u uw warmtepompsysteem op een betrouwbare, rendabele en milieuvriendelijke manier te plannen.
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Het klimaat
beschermen
blijkt rendabel.

Adviezen van experts.
De donkergrijze kaders vatten de situatie
samen, vullen de verstrekte informatie aan en
verduidelijken die. De belangrijkste technische details worden er duidelijk samengevat.

De gewesten subsidiëren in grote mate geothermische warmtepompen. Meer informatie
vindt u op www.buderus.be.
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Compact. Flexibel.
Efficiënt.
Dankzij zijn ingenieuze ontwerp is de Logatherm WSW186 compact
en werkt hij bijzonder geruisloos. Dankzij de compacte afmetingen
van het systeem, kan ruimte bespaard worden. Deze warmtepomp
is verkrijgbaar met of zonder ingebouwde boiler, zodat ze aan alle
projecten en systemen aangepast kan worden.

De standaardversie van de Logatherm WSW186
kan met een naaststaande warmwaterboiler
aangevuld worden.

Topprestaties.
De Logatherm WSW186 maakt op alle vlakken gebruik van
de nieuwste technologieën. In combinatie met 2 modulerende
circulatiepompen maakt de gepatenteerde Inverter het mogelijk om
alleen de energie die nodig is uit de bodem op te pompen en die
optimaal naar het verwarmingssysteem over te dragen.
Die eigenschap heeft dit toestel het energielabel A+++* opgeleverd.
Dat label onderstreept het vermogen van het toestel om zijn verbruik
te beperken om zo weinig mogelijk energie te verbruiken. Bovendien
heeft deze warmtepomp een SCOP van 5,55** (seizoensgebonden
prestatiecoëfficiënt). Daarmee is ze de best presterende bodem/
water-warmtepomp op de markt.
Alleen de energie die echt nodig is, wordt verbruikt.
De Logatherm WSW186 bestaat in uitvoeringen met een vermogen
van 2–6 kW, 2–8 kW, 3–12 kW en 4–16 kW. Al die versies zijn
verkrijgbaar met een ingebouwd warmwaterreservoir voor sanitair
water. Dankzij de Inverter-technologie past de warmtepomp zich
heel precies aan de reële warmtebehoefte aan, wat de efficiëntie
aanzienlijk verhoogt en het verbruik vermindert. De maximale
uitgaande temperatuur voor de twee kleine versies is 67°C, en 71°C
voor de twee uitvoeringen met een groot vermogen. Dat maakt het
mogelijk om het warmtecomfort nog te verbeteren.
Efficiënt en geruisloos.
Prestaties zonder toegevingen op het vlak van comfort. Dankzij haar
vooruitstrevende technologie en haar uitstekende isolatie wekt deze
geothermische warmtepomp een geluidsdruk van slechts 30 decibel
db(A) op. Ter vergelijking: een rustige straat 's nachts is goed voor
meer dan 60 dB(A) en een gemiddelde koelkast voor ongeveer
35 dB(A).

* Gemeten volgens de norm EN 14825
** de SCOP (seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt) verschilt van model tot model.
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De Logatherm WSW186 T180: een compacte en
plaatsbesparende unit met een ingebouwd boilerreservoir van 180 liter.

Ideaal voor
nieuwbouwwoningen.
Vandaag de dag moeten verwarmingssystemen aan heel wat eisen voldoen. Vooral
bij nieuwbouwwoningen is dat van belang. In België vereist de EPB-wetgeving –
Energieprestatie en Binnenklimaat – met het oog op de klimaatbescherming een
maximale energie-efficiëntie.
Aangepast aan de nieuwe normen.
Dankzij het energielabel A+++ voor verwarming voldoet deze warmtepomp perfect
aan de EPB-normen voor nieuwbouw, waardoor uw woning een meerwaarde krijgt.
Bovendien kan de intelligente regeling tot 4 verwarmingscircuits voeden, voor een
temperatuur op maat in de verschillende delen van het huis. Voor grote huizen
of villa’s kan een externe boiler zoals de Logalux SH300 van 300 liter worden
toegevoegd om aan de grote behoefte aan warm water tegemoet te komen.
Aangepaste vloerverwarming.
En voor elke warmtepomp geldt dat ze optimaal presteert in combinatie met
vloerverwarming. Als systeemexpert biedt Buderus de vloerverwarmingssystemen
Logafloor Comfort en Logafloor Tacker aan die perfect op de Logatherm WSW186
afgestemd zijn. De oppervlakteverwarming of -koeling is onzichtbaar in de vloer
geïntegreerd, waardoor er voldoende ruimte is om het woongedeelte in te richten zelfs al zijn er weinig muren en komen de ramen erg laag.

Logafloor Comfort
Vloerverwarmingssysteem met
rasterplaten, ideaal voor nieuwbouw.

Voordelen voor installateurs:
■ Eenvoudig te vervoeren – het frame kan uit elkaar genomen worden en de kast voor het koelcircuit kan gedemonteerd worden
■ Maximum SCOP van 5,55, ƞs van 161% (B0/W55) dankzij de
nieuwe modulerende compressor
■ Eenvoudig te onderhouden - Alle onderdelen zijn via de voorzijde
van het toestel te bereiken
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Warm water volgens uw behoeften.
Elk huis is uniek. Daarom is het belangrijk om over een aangepast
systeem te beschikken om douches en baden van warm water te voorzien. Daarom heeft Buderus met de Logatherm WSW186 verschillende
oplossingen voor alle behoeften ontwikkeld, of het nu gaat om een
individuele woning of een meergezinswoning.

ECS-systemen van Buderus:
■ Grote diversiteit aan boilers die aan alle
behoeften voldoen
■ Maximale flexibiliteit dankzij de compressor
■ Snel te ontwerpen en te monteren
■ Beperkt stroomverbruik dankzij de bijzonder efficiënte pompen

Warm water op maat.
Deze geothermische warmtepomp is beschikbaar in een tegen de
muur gemonteerde uitvoering of met ingebouwde boiler en biedt tal
van mogelijkheden. Bovendien beschikt Buderus over een volledig
gamma externe boilers om aan alle behoeften op het vlak van warm
water te voldoen.
Een warmtepomp voor het zwembad.
De Logatherm WSW186 kan niet alleen in uw verwarming en uw behoefte aan warm water voorzien, ‘s zomers kan hij ook uw zwembad
verwarmen. Daarvoor bouwt u de module MP100 in. Dat maakt het
mogelijk om een extra circuit toe te voegen voor de verwarming van
het zwembad. Tegelijk kan met de warmte die de geothermische warmtepomp opwekt, zowel het douche- als het zwembadwater opgewarmd
worden. Via de module SM100 of SM200 kan op dezelfde manier eenvoudig een zonne-installatie aan het geheel worden toegevoegd.

Mogelijkheid om een externe boiler –
zoals de SH300 – aan het systeem toe
te voegen om aan een grote vraag naar
warm water tegemoet te komen.
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Dankzij de module MP100 kan de
Logatherm WSW186 gebruikt worden
om een zwembad te verwarmen.

De kracht van de aarde.
Geothermische warmtepompen maken gebruik van de natuurlijke energie die in de bodem opgeslagen is.
De warmtepomp maakt gebruik van geothermische leidingen om de energie uit de bodem te halen. Deze
leidingen kunnen verticaal, via een diepteboring of horizontaal, vlak onder het grondoppervlak geplaatst
worden. De warmte die op deze manier uit de bodem onttrokken wordt, gebruikt de warmtepomp die in
het het gebouw staat, om de woning te verwarmen, te koelen of om sanitair warm water aan te maken.
Verwarmen in de winter, koelen in de zomer.
In België wordt het almaar belangrijker om in de zomer over frisse kamers te beschikken. Dankzij zijn
passief koelstation* kan de Logatherm WSW186, in combinatie met een vloer- of wandverwarming, de
kamers op een bijzonder zuinige manier afkoelen. Dit kan alleen in combinatie met een diepteboring.
Een modern vervangtoestel.
Via het brine control management systeem is deze hoogtecnhologische warmtepomp uitermate geschikt
om een oude bestaande bodem/water warmtepomp te vervangen. Het systeem benut de beschikbare
bodemwarmte op de meest efficiënte manier zonder deze uit te putten. Er dienen dus in de meeste
gevallen geen extra boringen uitgevoerd te worden wat de installatiekosten aanzienlijk beperkt.
Omdat het toestel ook geschikt is om met hogere ontwerptemperaturen te werken, tot 71°C, kan het ook
gecombineerd worden met bestaande radiatoren in de renovatiewoning.

Geothermische warmtecollectoren.
De warmtecollectoren kunnen horizontaal
geplaatst worden - op ± 1m diepte in de tuin.
Hiervoor is een grotere oppervlakte nodig.

* Module beschikbaar vanaf eind 2021.

Geothermische sonde.
De boringen besparen ruimte en zorgen
voor een constant energievolume, zelfs in
de winter. Ze moeten door een professional
worden gepland en uitgevoerd.
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Alles efficiënt
regelen en aansturen.
Het regelsysteem Logamatic EMS plus – geïntegreerd in de Logatherm
WSW186 – verzamelt alle gegevens die van de warmtebronnen, de
verwarmings-/koelcircuits, de fotovoltaïsche installatie en de verwarmde ruimtes afkomstig zijn om de werking te optimaliseren. Zo weet het
regelsysteem altijd hoeveel energie er nodig is en kan het verbruik van
het verwarmingssysteem aangepast worden om aan de reële behoeften
te voldoen.
Regelsysteem Logamatic
BC400

Een intelligente regeling.
De nieuwe bedieningsmodule Logamatic BC400 die in de warmtepomp
ingebouwd is, garandeert een maximaal gebruikscomfort. Het
aanraakscherm in kleur biedt een gemakkelijke en ergonomische
toegang tot alle parameters van het toestel. En om de sturing te
vereenvoudigen, kunt u bovendien een Logamatic RC100(H)- of RC120
RF*-thermostaat plaatsen om de temperatuur vanuit de woonkamer
naar wens in te stellen. U kunt er ook tot 4 verwarmingscircuits mee
bedienen voor een ideale temperatuur in elke ruimte van het huis.
Afstandsbediening van de warmtepomp.
Met de app MyBuderus voor smartphones biedt Buderus ook
de mogelijkheid om deze geothermische warmtepomp van op
afstand te besturen. Zo kunnen alle toestellen van Buderus in een
interactief netwerk met het regelsysteem Logamatic EMS plus en de
besturingsmodule Logamatic BC400 verbonden worden, wat een betere
service en een exclusief verwarmingscomfort garandeert. Om deze
afstandsbediening te kunnen gebruiken, moet u de optionele module
MX300 toevoegen.

Thermostaat Logamatic
RC120 RF*

De app MyBuderus.
Buderus maakt de verwarming mobiel. Met de app MyBuderus kunt
u de warmtepomp Logatherm WSW196i flexibel van op een mobiel
toestel bedienen – waar u zich ook bevindt en volledig intuïtief, met
behulp van een smartphone of tablet. Zo kunt u uw energieverbruik
optimaliseren en op elk moment en overal toegang krijgen tot alle
functies van het systeem. Dit om uw verbruik op te volgen en aan uw
behoeften aan te passen.

Scan de QR-code en
download de app MyBuderus: qr.buderus.com/
mybuderus

* Beschikbaar vanaf eind 2021.
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Thermostaat Logamatic
RC100H

De systeemoplossing van Buderus.
Wij zijn experten in
verwarmingssystemen.
Onze toekomstgerichte
systeemoplossingen zijn
betrouwbaar, modulair, onderling
verbonden en precies op uw
behoeften afgestemd.

Logatherm WSW186

Geïntegreerde regeling
Logamatic BC400

Externe boiler
Logalux SH300 EW

Applicatie
MyBuderus

A+++ → G
Deze rangschikking geeft de energie-efficiëntie aan
van het systeem met de Logatherm WSW186-8 en
de Logamatic BC400. Die kan volgens de onderdelen of het vermogen verschillen.
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De toekomst van onze blauwe
planeet begint bij ons.
Duurzame verwarmingssystemen voor een duurzame klimaatbescherming.
De ondertekening van het klimaatakkoord impliceert dat de totale opwarming in België tot maximaal 1,5°C ten opzichte van het pre-industriële niveau beperkt moet worden. Dat betekent dat de
CO2-uitstoot tegen 2050 met 70-85% teruggedrongen moet worden.
Daarom moeten we vanaf vandaag aangepaste en toekomstgerichte maatregelen nemen. In de
eerste plaats moet de energiebehoefte van gebouwen drastisch verminderd worden en moeten
fossiele energiebronnen geëlimineerd worden. Om die reden speelt de verwarming van gebouwen
een bijzondere rol in de bescherming van het klimaat. Om de doelstellingen te bereiken, zijn heel
wat moderniseringswerken nodig die de gewesten met aantrekkelijke subsidies ondersteunen.

2
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* Waarschijnlijk beschikbaar vanaf zomer 2021.

DE TECHNOLOGIE UITGELICHT

Met de systeemregelaar Logamatic BC400
stuurt u tot 4 verwarmingscircuits en de productie van sanitair warm water aan, via het aanraakscherm met achtergrondverlichting en tekstweergave. In verschillende talen kunt u op
een intuïtieve manier in de menu's navigeren.

Ingebouwde ECS-boiler met een inhoud van 180 liter, die
een aanzienlijke ruimtebesparing mogelijk maakt.

De ingebouwde weerstand die, indien gewenst, bij de
warmtepomp voor de verwarming gevoegd kan worden. Het
vermogen bedraagt 9 kW.

Pomp van het verwarmingscircuit
De compressor perst het koudemiddel samen en verhoogt
de temperatuur ervan.

Het koelcircuit kan gedemonteerd worden om het transport
ervan en de interventies van de dienst na verkoop te vergemakkelijken.
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Altijd tot uw dienst.
Buderus Service
Met Buderus kiest u niet alleen voor een duurzame kwaliteit, maar ook voor een professionele service. Onze
hoogwaardige verwarmingstechnologie moet door professionals geïnstalleerd en onderhouden worden. Daarom
verdelen we onze producten en diensten uitsluitend via professionele partners.
Topsystemen verdienen een topservice.
In nauw overleg met de experts van Buderus bieden onze partners u een uitstekende service voor de installatie en het
onderhoud van uw verwarmingssysteem.
Onderhoud zonder zorgen.
Een regelmatig onderhoud van uw verwarmingssysteem is uiterst belangrijk. Indien uw installateur het onderhoud niet
zelf uitvoert, dan kunt u rekenen op de onderhoudscontracten van onze eigen dienst na verkoop, Buderus Service. Onze
onderhoudscontracten garanderen uw gemoedsrust. We optimaliseren de werking van uw volledige systeem, zodat het
een maximaal rendement levert met een minimaal energieverbruik. Bovendien gaat uw toestel langer mee als het goed
onderhouden wordt. U kunt een onderhoud boeken of een onderhoudscontract afsluiten via www.buderus.be.
Snelle interventie zonder onverwachte kosten
Is een dringende interventie nodig? Dankzij uw Buderus onderhoudscontract geniet u een prioritaire behandeling, tijdens
het stookseizoen ook op zaterdag. Onze onderhoudsdienst garandeert u dat uw installatie altijd voldoet aan de almaar
strengere regelgeving van het gewest waar u woont. Meer informatie op www.buderus.be.
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Buderus
System Partner.
De Buderus System Partners zijn stuk voor stuk
experts in hun vakgebied. Ze worden door Buderus
geselecteerd en opgeleid. Buderus en zijn partners
garanderen de hoogste kwaliteits- en vaknormen voor
uw verwarmingssysteem. Dit logo symboliseert een
kwaliteitsvolle installatie.
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Technische gegevens.
Geothermische warmtepomp Logatherm WSW186
Model

2–6

2–8

3–12

4–16

Hoogte

mm

1'180

1'180

1'180

1'180

Breedte

mm

600

600

600

600

Diepte

mm

600

600

600

600

Gewicht met bekleding

kg

174

174

207

211

Warmtevermogen

kW

2–6

2–8

3–12

4–16

5,47

5,38

5,55

5,33

SCOP(55 °C)
ETAs

Boilerinhoud

tot 161% (B0/W55)

l

Energie-efficiëntieklasse (verwarming)

N.V.T.

N.V.T.

N.V.T.

N.V.T.

A++

A+++

A+++

A+++

41

41

Spectrum energie-efficiëntieklassen
Geluidsvermogensniveau in binnenruimten

A+++ → D
dB(A)

36

36

Indicaties met betrekking tot de EU F-GAS verordening 517/2014:
Milieutechnische opmerking

bevat gefluoreerde broeikasgassen

Koelmiddeltype

R410A

R410A

R410A

R410A

kgCO2-eq

2088

2088

2088

2088

Vulhoeveelheid van het koudemiddel

kg

1,35

1,35

2

2,3

Vulhoeveelheid van het koudemiddel

toCO2-eq

2,82

2,82

4,18

4,8

Broeikasgaspotentieel GWP

Type koelcircuit

hermetisch afgesloten

Geothermische warmtepomp Logatherm WSW186T
Model

2–6

2–8

3–12

4–16

Hoogte

mm

1'780

1'780

1'780

1'780

Breedte

mm

600

600

600

600

Diepte

mm

610

610

610

610

Gewicht met bekleding

kg

223

223

246

250

Warmtevermogen

kW

2–6

2–8

3–12

4–16

5,47

5,38

5,55

5,33

SCOP(55 °C)
ETAs

Boilerinhoud

tot 161% (B0/W55)

l

Energie-efficiëntieklasse (verwarming)

180

180

180

180

A++

A+++

A+++

A+++

Spectrum van de energie-efficiëntieklassen

A+++ → D
A+

A+

A+

A+

A+ → F

A+ → F

A+ → F

A+ → F

%

135

124

129

127

XL

XL

XL

XL

dB(A)

36

36

41

41

Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming
Spectrum van de energie-efficiëntieklassen
Energie-efficiëntie van waterverwarming ŋwh bij
gemiddelde klimaatomstandigheden
Capaciteitsprofiel
Geluidsvermogensniveau in binnenruimten

Indicaties met betrekking tot de EU F-GAS verordening 517/2014:
Milieutechnische opmerking

bevat gefluoreerde broeikasgassen

Koelmiddeltype

R410A

R410A

R410A

R410A

kgCO2-eq

2088

2088

2088

2088

Vulhoeveelheid van het koudemiddel

kg

1,35

1,35

2

2,3

Vulhoeveelheid van het koudemiddel

toCO2-eq

2,82

2,82

4,18

4,8

Broeikasgaspotentieel GWP

Type koelcircuit

hermetisch afgesloten

De afmetingen in de tabellen hebben betrekking op de werkelijke afmetingen van het product.
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Belangrijkste voordelen:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Uiterst performante geothermische warmtepomp: SCOP van 5,5.
Passieve koeling via passief koelstation*
Uiterst geruisloos dankzij een trillingsvrije isolatie en een ingekapseld koelcircuit
Afstandsbediening mogelijk via de applicatie MyBuderus en de internetmodule MX300
Krachtige warmtewisselaar en elektrische bijverwarming
Uiterst efficiënte geothermische en verwarmingspomp en geïntegreerde omkeerklep
Installatie tegen de wand mogelijk
Intuïtieve regeling via de Logamatic BC400 met aanraakscherm en tal van functies
Mogelijkheid om via de module MP100 een zwembad te verwarmen
Eenvoudig te onderhouden doordat alle onderdelen langs de voorzijde toegankelijk zijn
Een koelcircuit dat afzonderlijk gedemonteerd en vervoerd kan worden

* Beschikbaar vanaf eind 2021.

Heating systems
with a future.
Als systeemspecialisten ontwikkelen we al sinds 1731 hoogwaardige producten.
Ongeacht de werking van onze verwarmingssystemen - regeneratief of klassiek - ze
zijn altijd robuust, modulair, onderling verbonden en perfect op elkaar afgestemd. Zo
vormen we de referentie in het domein van de verwarmingstechnologie. Wij hechten
veel belang aan een gepersonaliseerd totaaladvies en garanderen via onze dienst na
verkoop in het hele land toekomstgerichte oplossingen op maat .

Heating systems
with a future.
Bosch Thermotechnology - Buderus
Zandvoortstraat 47, 2800 Mechelen
www.buderus.be

Een installateur zoeken
www.buderus.be

Facebook.
facebook.com/BuderusBelgium

YouTube
youtube.com/buderusbe

www.buderus.be

Versie mei 2021.

