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Technické vybavení: 
❚		1x tepelné čerpadlo  

  Logatherm WPL 14 AR Comfort
❚		1x akumulační zásobník Logalux P120/5 W
❚		1x zásobník teplé vody Logalux SH290RW

Technical Equipment: 
❚	1x heat pump Logatherm WPL 14 AR Comfort 
❚	1x storage tank Logalux P120/5 W
❚	 1x DHW cylinder Logalux SH290RW

Charakteristika: 
Objekt byl původně vytápěn starým 
olejovým kotlem Buderus G115 se 
zásobníkem teplé vody Logalux LT s 
vysokými provozními náklady. Nově rodinný 
dům vytápí tepelné čerpadlo typu vzduch-
voda Logatherm WPL 14 AR Comfort. 
Jelikož jsou v objektu otopná tělesa, byla 
použita akumulační nádoba o objemu 120 
litrů zajišťující správnou funkci odtávání.
Venkovní modul ODU W 14 byl vkusně 
zakomponován do výklenku vstupní části 
a stal se nedílnou součástí siluety domu. 
Vnitřní modul IDU W 14 doplnil technickou 
místnost, kde se dále nachází akumulační 
zásobník Logalux P120/5 W, zásobník teplé 
vody Logalux SH290 RW a původní kotel 
Buderus G115 momentálně sloužící pouze 
jako záložní zdroj tepla.
Vzhledem k vynikajícím technickým 
parametrům nového tepelného čerpadla 
bude jistě dosaženo výrazné úspory 
provozních nákladů.

Realizace: 12/2014

Description:
This family house was originally heated with 
no longer effective oil boiler Buderus G115 
with DHW cylinder Logalux LT. New heating 
system consists of Buderus air-water type 
heat pump Logatherm WPL 14 AR Comfort. 
There are radiators installed in the building, 
which is the reason for using a storage tank 
with 120 litres capacity to ensure proper 
defrosting function.
The outdoor unit ODU W 14 was elegantly 
placed to the building´s entrance alcove 
and became an integral part of the family 
house. The indoor unit IDU W 14 was 
installed in the engineering room along with 
the Logalux P120/5 W storage tank and 
Logalux SH290 RW cylinder for DHW. The 
former boiler Buderus G115 is currently only 
a backup heat source.
Significant saving is expected in operating 
expense thanks to the outstanding technical 
qualities of the new Buderus heat pump.

Realization: 12/2014


