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Vermogen B0/W351 (kW) 5,8 7,6 10,4 13,3 17 5,8 7,6 10,4

Rendement B0/W351 (COP) 4,4 4,7 4,8 4,8 4,7 4,4 4,7 4,7

Afmetingen H x B x D (mm) 1520 x 600 x 645 1800 x 600 x 645

Geluidsniveau2 (dB(A)) 31 33 34 36 35 31 32 32

Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming bĳ

vertrektemperatuur 35°C
A++

Koeltechnische beschermende maatregelen Bevat gefluoreerde broeikasgassen

Identificatie van fluoreerde broeikasgassen  

gemeten volgens ASHRAE norm 34-2013
R410 A

Gewicht van het gefluoreerde broeikasgas (Kg) 1,55 1,95 2,4 2,65 2,8 1,55 1,95 2,2

CO
2
 Equivalent van het gefluoreerde broeikasgas (ton) 3,236 4,072 5,011 5,533 5,846 3,236 4,072 5,011

GWP factor van het gefluoreerde broeikasgas 2088

Kenmerken van het koelmiddelcircuit Hermetisch gesloten koelcircuit

1 B0 : bodem aan 0 °C. W35 : water aan 35 °C. / 2 Gemeten op een afstand van 1 meter.

Hoog rendement voor grote 
nieuwbouwwoningen:
Logatherm WPS (K)

Met de geothermische warmtepomp Logatherm WPS van Buderus benut u de energie die in de bodem opgeslagen 
zit voor de verwarming van een grote woning en de productie van sanitair warm water. Ook passief koelen is mogelĳk, 
zonder negatieve invloed op het E-peil van uw woning. Door de Logatherm WPS bodem/water warmtepomp 
te koppelen aan fotovoltaïsche zonnepanelen of aan een externe zonneboiler in combinatie met thermische 
zonnecollectoren, kiest u voor nog meer duurzaamheid.
 
Integratie in elk interieur

Door het sobere design integreert de Logatherm WPS zich perfect in elk interieur. De monobloc warmtepomp vraagt 
voor de plaatsing slechts weinig ruimte. De binnenunit werkt bovendien zeer stil dankzĳ de geluidsisolatie van de 
hoogrendementscompressor. 

Betrouwbare warmteproductie

De Logatherm WPS warmtepompen van Buderus leveren met compacte afmetingen toch een uitgebreide 
standaarduitrusting. Zo is de Logatherm WPS voorzien van een hoogrendementscirculatiepomp voor zowel de 
verwarmingskring als de Brĳnkring, een weersafhankelĳke regeling en een elektrische weerstand voor de verwarmings-
ondersteuning. Zo geniet u zelfs tĳdens de koudste periodes van een aangename warmte.

Ideaal in combinatie met vloerverwarming

De Logatherm WPS van Buderus bereikt vertrektemperaturen tot 62 °C. Daardoor kunt u de warmtepomp zowel 
toepassen in combinatie met vloerverwarming, als met radiatoren gedimensioneerd voor lage temperaturen.

Ook voor uw sanitair warm water

Buderus biedt u de Logatherm WPS in twee versies: naast een toestel dat uitsluitend warmte levert voor het 
verwarmingssysteem is er de uiterst compacte tower (versie K) die met een warmwaterboiler van 185 liter een hoog 
sanitair warmwaterdebiet aankan. 

Extra hygiëne

U kunt de Logatherm WPS van Buderus ook combineren met de Logalux FS/2-verswaterinstallatie. Deze compacte unit 
warmt drinkwater op een hygiënische manier op.

Logatherm WPS

 Geothermische warmtepomp
 Voor verwarming (en sanitair warm water)
 Ideaal voor nieuwbouw of de uitbreiding van  
een bestaande installatie

 COP tot 4,8 (volgens DIN EN 14511)
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