
Warmte is ons element

Logafix
Warmtepompen

Onze warmtepompen maken het verschil!
Dankzij de regeling van Buderus stuurt u de complete installatie: meer-
dere verwarmingskringen, elektrische weerstanden of een bijkomende 
ketel, een zwembad, de verwarmingsondersteuning bij een zonnesys-
teem, tapwatervoorrang, een primaire kring voor warmtepompen bo-
dem/water, ... en dit uiteraard met een zeer hoog COP (rendements-
coëfficient).

[ Lucht ]

[ Water ]

[ Aarde ]

[ Buderus ]
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De zon levert dagelijks gratis en onuitputtelijke warmte. Deze energie 
is altijd en overal beschikbaar, ze is opgeslagen in de lucht, de grond 
of nog in het grondwater. De warmtepompen van Buderus maken 
gebruik van deze kosteloze energie, voor uw welzijn. Door vier keer 
meer energie te produceren dan ze verbruikt, is een warmtepomp niet 
alleen vriendelijk voor de natuur, maar ook voor uw portemonnee.

De warmtepomp stoot geen rookgassen of CO2 uit die verantwoordelijk 
zijn voor het broeikaseffect. Ze vereist geen schouw, noch stockeer-
ruimte zoals een tank. Er komen dus geen kosten bij kijken voor b.v. 
schoorsteenvegen, onderhoud, nazicht of regeling. Daarenboven is de 
warmtepomp niet afhankelijk van de prijsschommelingen van de fossiele 
brandstoffen. Hierdoor biedt dit toestel een serieuze meerwaarde aan 
uw woning. Hoe beter een huis geïsoleerd is, hoe lager de opstartkos-
ten en de jaarlijkse beheerskosten. De aankoop van een warmtepomp 
zal een snel renderende investering zijn als men het vergelijkt met het 
investeren in een traditionele installatie, de onderhoudskosten en de 
energiefactuur die ermee gepaard gaan.

Het principe van de warmtepomp is geniaal

In de verdamper wordt de omgevings-
warmte overgedragen naar de CFK-
vrije koelvloeistof. Door verdamping 
wordt de vloeistof omgezet in gas. De 
compressor perst de vloeistof samen, 
waardoor de temperatuur van de 
vloeistof verhoogd wordt. De warmte 
wordt dan via de condensor doorge-
geven aan het water van de verwar-
mingskring. De vloeistof condenseert 
en wordt opnieuw vloeibaar. In het 
reduceerventiel daalt de druk van de 
vloeistof om de temperatuur te laten 
zakken. De cyclus kan weer beginnen.



Bufferboiler

Het principe van een bufferboiler is eenvoudig: het watervolume van de 
installatie vergroten. Zo wordt de werking van de warmtepomp in “korte 
cyclus” vermeden, waardoor de efficiëntie en de levensduur van de 
installatie verbeterd worden.

Tapwaterboiler met temperatuurvoeler

De boilers Logafix WWSP, beschikbaar in drie afmetingen (300, 400 
en 500 liter) zijn speciaal ontworpen voor de warmtepompen Logafix. 
Dankzij hun overgedimensioneerde warmtewisselaar, heeft u warm 
water naar hartelust. De temperatuurvoeler (standaard voorzien) maakt 
het mogelijk voor de regelaar om de gewenste opslagtemperatuur te 
verkrijgen.

Regeling

De regelaar Logafix WPM2004+ behoort tot de standaarduitrusting van 
al onze warmtepompen. Zowel geïntegreerd in de warmtepomp (WPS 
50i210, WPW 90i 270i) als in wanduitvoering (WPL, WPS 320 en 680i, 
WPW 440 en 920iP) zal de regelaar instaan voor de sturing van uw 
verwarmingsinstallatie.

Noodzakelijk : 
de toebehoren van de warmtepompen Logafix

Logafix
Warmtepompen
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Warmtepomp lucht/water 
Logafix WPL – er hangt energie in de lucht

U wil graag uw oude installatie vervangen door een efficiëntere 
zonder al te veel verbouwingen? Een warmtepomp Logafix WPL van 
Buderus, zou wel eens de ideale oplossing kunnen zijn. Een warmte-
pomp is efficiënt en robuust, maar is ook eenvoudig en milieu- 
vriendelijk. 

De grootste troef van een warmtepomp lucht/water Logafix van 
Buderus is dat ze vrijwel overal in België geplaatst kan worden. Opge-
bouwd uit één blok, kan ze uw oude installatie vervangen, of als hulpmid-
del ingeroepen worden. In elk geval is een Logafix WPL de garantie voor 
comfort en efficiëntie.

Er zijn twee installatiemogelijkheden: de warmtepomp kan binnen of 
buiten geplaatst worden. Als de warmtepomp in de stookruimte  
geplaatst wordt, zal de buitenlucht in de verdamper gezogen worden 
via een luchttoevoer om zo haar energie door te geven vooraleer ze 
via de rookgasafvoer weer naar buiten geëvacueerd wordt. Indien u de 
warmtepomp in de tuin plaatst, heeft u geen luchttoevoer of rookgas-
afvoer nodig : de lucht wordt in dit geval aan de ene kant van de warmte-
pomp aangezogen en aan de andere kant geëvacueerd.

Lucht is een makkelijke, gratis energie-
bron die altijd beschikbaar is. U kan dus 
uw warmtepomp lucht/water Logafix 
SPL van Buderus om het even waar in 
België in een handomdraai installeren. 
Uw warmtepomp zal energie leveren 
naargelang de seizoenen, tijdens de 
koudste periodes zal ze beroep moeten 
doen op een hulpmiddel.

De warmtepomp haalt de warmte uit de 
buitenlucht en brengt die op een hogere 
temperatuur in de warmwaterkring van 
het verwarmingssysteem. Hiervoor 
wordt buitenlucht aangezogen door een 
ventilator in een thermische wisselaar, 
verdamper genoemd. Dankzij deze  
cyclus kan de warmtepomp thermische 
energie opnemen en ter beschikking 
stellen van het verwarmingssysteem. 
Als de warmtepomp 1 kWh elektri-
citeit verbruikt, zal ze ongeveer 3 kWh 
warmte-energie teruggeven aan de 
verwarmingskring (voor een buitentem-
peratuur van 2°C).

Bedrijfswijze

In nieuwbouw zal de warmtepomp 
over het algemeen werken in de 
uitvoering “mono-energie”. Het 
bijkomende vermogen tijdens 
de koudste periodes (tot -20°C) 
zal geleverd worden door een 
elektrische weerstand die ge-
plaatst wordt in de bufferboiler 
(aangeraden). De elektrische 
aanvulling zal op jaarbasis maar 
5 % van de totale energie leveren. 
Voor installaties in combinatie 
met een ketel, is de warmtepomp 
gekoppeld aan een bestaande 
ketel om aan alle noden te beant-
woorden. In dit geval is er sprake 
van een bivalente installatie.

De veeleisendheid van 
Buderus voor uw comfort

De  warmtepompen Logafix WPL 
van Buderus zijn bijzonder geruis-
loos en betrouwbaar, dankzij een 
systeem van reductie van de start-
geluiden. De vloeistof is CFK-vrij, 
het milieu wordt dus vrijwaard. De 
toevoer kan in monofase (tot  
8 kW) of driefazig (tot 22 kW), in 
omkeerbare werking (tot 12 kW) 
of enkel verwarmingskring (tot  
22 kW), de warmtepompen 
Logafix WPL van Buderus passen 
zich moeiteloos aan uw noden 
aan.

Logafix WPL in buitenuitvoering Logafix WPL60i in binnenuitvoering



Het gamma warmtepompen lucht/water Logafix van Buderus werd 
sterk uitgebreid. De verschillende varianten maken het mogelijk om 
voor elke situatie een aangepaste oplossing aan te bieden.

Binnenuitvoering

De warmtepompen Logafix WPL 
80- 220iR van Buderus nemen 
weinig ruimte in : amper 0,7 m² 
bodemoppervlakte. Ze passen 
probleemloos in uw stookruimte, 
alleen of met een bijkomende ketel. 
De standaard voorziene regeling zal 
erover waken dat uw installatie feil-
loos functioneert.

Buitenuitvoering

De warmtepompen Logafix WPLaR 
van Buderus werden speciaal 
ontwikkeld om te kunnen weerstaan 
aan de vochtigheid, de koude en 
het slechte weer. De warmtepomp 
wordt door een speciale mantel 
beschermd tegen corrosie, deze 
bestaat uit roestvrij staal en be-
schikt over een anti-vriesprogram-
ma. Zo zal uw warmtepomp, zelfs 
bij strenge vrieskou operationeel 
blijven. Een elektriciteitsleiding zal 
uw warmtepomp met haar regeling 
in de stookruimte verbinden.

In de zomer, verkoeling

De warmtepompe Logafix WPL van Buderus zijn verkrijgbaar in “om-
keerbare” versie tot 12kW.  In combinatie met een vloerverwarming/-
koeling, geniet u dus het hele jaar door van een aangename tempera-
tuur, zowel bij barkoude winters als bij bloedhete zomers.

Hoge temperatuur en renovatie

De modellen Logafix WPL 180i(a)HR  en WPL 210i(a)HR  werden 
speciaal ontwikkeld voor de renovatiemarkt. Aangezien ze een maximum 
vertrektemperatuur van 75°C  hebben, vormen ze de perfecte ver-
vanging voor uw oude ketel, zonder dat u daarom uw radiatoren hoeft te 
vervangen.

De warmtepompen Logafix WPL  

lucht/water in één oogopslag

  efficiënt en zuinig

  vermogens van 6 tot 8 kW  
(in monofase) en  
van 6 tot 22 kW (driefazig)

  koelvloeistof R404a, neutraal voor 
de ozonlaag

  geleidelijke opstart, om zo weinig 
mogelijk elektriciteit te verbruiken

  werking mogelijk tot een buiten-
temperatuur van -20°C

  inversie van de cyclus voor  
ontdooiing

  grote oppervlakte voor warmte-
overdracht

  bijzonder geruisloos dankzij  
drievoudige ontkoppeling tegen  
trillingen, ventilator met stille  
kleppen, een hoogrendements- 
compressor van Scroll en geluid-
dichte bekleding

  regeling standaard geleverd

  makkelijk toegankelijk dankzij de 
afneembare wanden

  kan binnen of buiten de woning 
geplaatst worden

  eenvoudige installatie dankzij de 
vervaardiging uit één stuk

  omkeerbaar tot 12 kW

“Door de brede waaier aan mogelijk- 
heden inzake verwarming, kon ik 
moeilijk besluiten welk type ver-
warming mijn voorkeur zou genieten. 
Buderus heeft mij op een uiterst 
professionele manier bijgestaan.”

Logafix WPL80iR tot WPL 220iR

Logafix WPL80aR tot WPL 220aR

Logafix
Warmtepompen
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Noodzakelijk : 
de toebehoren van de warmtepompen lucht/water

Logafix WPL 220 IR

Met ventilatieschachten in licht 
beton.

Buizenset voor verluchting

-  Plooibare leidingen, thermisch  
geïsoleerd, geluiddicht en  
eenvoudig te monteren

-  Aangepast aan de warmtepompen 
lucht/water Logafix WPL 80iR en 
WPL 120 iR

Verluchtingsbuizen in licht beton

Voor aansluiting van de buitenlucht 
op de warmtepompen lucht/water 
Logafix WPL 60 tot 220 iR. Er kan 
ook een specifiek beschermrooster 
(“ventilatieraam”) geleverd worden 
voor de warmtepompen.

Warmtepompen lucht/water Logafix voor installatie binnen of buiten

Installatie / Kleur i : binnen / blauw  a : buiten / grijs 

Benaming WPL 60iMRe 80i(a)MRRe  120i(a)RRe 150i(a)R 190i(a)R 220i(a)R 180i(a)HR  210i(a)HR 
Toepassing omkeerbaar omkeerbaar omkeerbaar enkel verw. enkel verw. enkel verw. enkel verw. HT enkel verw. HT

Minimum bedrijfstemperatuur 
(Verwarmingswater / Buitenlucht) 

°C/°C 55 / -20 55 / -20 55 / -20 55 / -20 55 / -20 55 / -20 75 / -20 75 / -20

Warmtevermogen / COP  

met A2/W351 kW / COP 7,5 / 3,3
-

8,9 / 3,4
-

12,8 / 3,4
-

9,3 / 3,1
14,9 / 3,02

10,9 / 3,0
19,2 / 3,2

12,8 / 3,0
22,23 / 3,02

13,6 / 3,1
-

15,9 / 3,2
-

met A7/W351 kW / COP 9,3 / 3,9 
-

11,1 / 4,2
- 

15,1 / 3,8
- 

9,8 / 3,2
16,6 / 3,1 

13,1 / 3,4
24,8 / 3,8 

14,2 / 3,1
25,8 / 3,4 

15,4 / 3,4
-

19,8 / 3,8
-

Koelvermogen [kW] / EER 

met A27/W71 kW / COP 7,8 / 2,7 8,8 / 2,8 12,6 / 2,6 - - - - -

met A27/W181 kW / COP 9,6 / 3,2 10,9 / 3,3 16,4 / 2,4 - - - - -

Koelvloeistof R404a kg 3,3 3,6 5,7 3,7 4,2 4,2 3,3 3,7

R134a kg / / / / / / 2,7 3,1

Opgenomen vermogen A2/W35 kWe 2,3 2,61 2,74 4,9 6,1 7,4 4,4 5,0

Nominale spanning / Bescherming V / A 230 / 20 230 / 25 400 / 20 400 / 20T 400 / 25T 400 / 25T 400 / 25T 400 / 25T

Max. vertrekstroom A 30 38 25 23 24 25 25 30

Afmetingen B x D x H (i : binnen) cm 65 x 75 x 190 85 x 75 x 136 85 x 75 x 157 85 x 75 x 157 100 x 75 x 171 100 x 75 x 171 100 x 75 x 171 100 x 75 x 171

 (a : buiten) cm / 85 x 75 x 136 85 x 75 x 157 85 x 75 x 157 100 x 168 x 171 100 x 168 x 171 100 x 168 x 171 100 x 168 x 171

Afmetingen verluchtingsleiding (mini 
intern) L x l2 

cm 44 x 44 50 x 50 57 x 57 65 x 65 72,5 x 72,5 72,5 x 72,5 72,5 x 72,5 72,5 x 72,5

Gewicht (verpakking inbegrepen) kg / kg 245 / - 205 / 224 260 / 289 255 / 296 310 / 351 314 / 365 370 / 411 377 / 418

1. A+2/W35 betekent b.v.: buitentemperatuur 2°C, vertrektemperatuur voor verwarming +35°C
2. Werking met twee compressoren

Een uitgebreid gamma toebehoren voor de warmtepompen lucht/water is beschikbaar:



Warmtepomp glycolwater/water 
Logafix WPS - energie onder onze voeten

Logafix
Warmtepompen

De warmtepompen glycolwater/water Logafix WPS van Buderus 
gebruiken de energie die in de bodem opgeslagen is om uw huis te 
verwarmen. Dankzij een vrijwel constante ondergrondse temperatuur 
doorheen het jaar, is het opvangen van energie ook constant: u hoeft 
dus geen ondersteuning van uw warmtepomp te voorzien tijdens de 
koudste periodes, de Logafix WPS zorgt voor alles! De goede werking 
en de duurzaamheid van de installatie zullen uiteraard verbeterd worden 
door de aanwezigheid van een bufferboiler in de verwarmingskring.

7

Ondergrondse collectoren

Het werkingsprincipe van onder-
grondse collectoren is vergelijkbaar 
met een vloerverwarming : buizen 
worden ondergronds op ca. 80 
cm diep (beschut tegen de vorst) 
horizontaal in uw tuin geplaatst. 
De collectoren vangen de onder-
grondse warmte op en geven ze 
door aan de warmtepomp. De 
buizen zijn samengesteld uit plas-
tiek van het type polyethyleen. Ze 
weerstaan aan druk en zijn gevuld 
met antivries vloeistof (glycolwa-
ter). Voor dit uiterst efficiënte en 
prijsgunstige systeem is een grote 
grondoppervlakte nodig (van 1,5 
tot 3 keer de te verwarmen opper-
vlakte, naargelang de bodemsoort). 
Daarenboven moet de gebruikte 
grond vrij zijn van bomen, gasleidin-
gen, elektriciteitsleidingen…

Logafix WPS 120i met tapwaterboiler

Wamtepomp zoutoplossing-water

Hierbij worden collectoren tussen de 
80 cm en 1 m ingegraven op een ter-
rein dat redelijk goed blootgesteld is 
aan het zonlicht. De leidingen worden 
in lussen in de grond geplaatst en zijn 
gevuld met glycolwater om vorst te 
vermijden. De vloeistof in de buizen 
zal stabiliseren op een temperatuur 
van ongeveer 0°C tijdens de koudste 
periodes. De lussen vangen de warmte 
op van de zon en van het regenwater 
en geven deze door aan het systeem. 
Als de warmtepomp 1 kWh elektri-
citeit verbruikt, zal ze ongeveer 44 
kWh warmte-energie teruggeven 
aan de verwarmingskring (voor een 
bodemtemperatuur van 0°C).

Logafix WPS met ondergrondse collectoren

Logafix WPS met geothermische voelers

Geothermische voeler

In dit geval is de investering iets groter, maar bij deze techniek wordt 
gebruik gemaakt van een zeer kleine grondoppervlakte. Hierbij doet 
men beroep op de warmte die dieper in de bodem zit. De voelers zijn 
gemaakt van plastieken buizen uit een soort polyethyleen. Ze worden 
geplaatst door een verticale boring die tot 100 m diep kan gaan. Het 
boorwerk en de installatie moeten door een gespecialiseerde onderne-
ming gedaan worden.
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Logafix WPS  
Warmtepompen glycolwater/water met een compressor

Buderus biedt u een gamma warmtepompen glycolwater/water die 
zich aanpassen aan vrijwel elke situatie: omkeerbare modellen tot  
12 kW of enkel verwarming tot 21 kW, bevoorrading in monofase tot 
12 kW of in driefase bevoorrading tot 21 kW.

De modellen Logafix WPS 50iMRe tot 120iMRe  
zijn omkeerbaar

In combinatie met een verwarmde / gekoelde vloer of met ventilo-con-
vectoren, zal u uw woning kunnen afkoelen bij zomerse temperaturen. 

Voor de modellen Logafix WPS “enkel verwarming” 
 (niet omkeerbaar)

stelt Buderus u in optie een passief koelingstation voor. Met een ver-
mogen van 14 kW tot 25 kW biedt deze u de kans uw woning op een 
passieve manier (warmtepomp uitgeschakeld) af te koelen, de koelte 
van de ondergrond wordt dan namelijk opgeroepen.

Warmtepompen glycolwater/water

Logafix WPS in één oogopslag

  COP tot 4,6

  vermogen van 5 tot 12 kW (mono-
fase) en van 5 tot 21 kW (driefazig)

  koelvloeistof R407c, neutraal voor 
de ozonlaag

  geleidelijke opstart, om zo weinig 
mogelijk elektriciteit te verbruiken

  regeling standaard geleverd

  bijzonder geruisloos dankzij:  
drievoudige ontkoppeling tegen  
trillingen, ventilator met stille  
kleppen, een hoogrendementscom-
pressor van Scroll en geluiddichte 
bekleding

  makkelijk toegankelijk dankzij de 
afneembare wanden

  mogelijke installatie tegen de muur

  eenvoudig te installeren dankzij de 
uitvoering in één stuk

  omkeerbaar tot 12 kW

  klein vloeroppervlak: 0,3 m²

Warmtebron vloer

Toepassing verwarming, 
afkoeling

Bedrijfswijze mono-energetisch, 
bivalent

Aansluiting van de installatie ondergrondse  
collectoren
verticale voelers

Logafix WPS 50i à 160i Logafix WPS 210i



… met twee compressoren

Meer vermogen met twee versnellingen

De modellen WPS 320i en 680i met 32 kW en 68 kW warmtevermogen, 
zijn voorzien van twee compressoren in cascade. Wanneer de vraag 
kleiner is (tussenseizoen), zal er maar één compressor functioneren. 
De tweede zal pas in werking treden wanneer de gebruiker er nood aan 
heeft.

Ideaal voor kleine collectieve ruimtes

Hun werking is toerentalgeregeld (twee snelheden) en perfect aange-
past aan de verwarming van lokalen waarvan de verwarmingsnoden 
groot, maar variabel zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld kleine collectieve gebou-
wen, kantoorgebouwen, carwash, landbouwbedrijven, fabrieken… op al 
deze plekken kan beroep gedaan worden op de warmtepompen Logafix 
WPS 320i en 680i.

Dat “tikkeltje” verschil

Een speciale logica van de wandregeling registreert 
de periodes van werking van de compressoren en 
bestuurt hun afwisselende inbedrijfstelling. Even-
wichtige werkingstijden garanderen de betrouw-
baarheid en de duurzaamheid van de warmtepomp.

Logafix
Warmtepompen

“De zonne-energie opgeslagen 
in de lucht, het water en de 
aarde, een zuivere en milieu-
vriendelijke warmte.”

Warmtepompen glycolwater/water voor installatie binnen en buiten

Kleur  blauw 

Benaming WPS 50MRe 70MRe 90MRe 120MRe 140i 160i 210i 320i WPS 680i

Toepassing omkeer-
baar

omkeerbaar omkeerbaar omkeerbaar enkel verw. enkel verw. enkel verw. enkel verw. enkel verw.

Minimum bedrijfstemperatuur
(verwarmingswater/glycolwater)

°C/°C 55 / -5 55 / -5 55 / -5 55 / -5 55 / -5 55 / -5 55 / -5 55 / -5 55 / -5

Warmtevermogen / COP 

met BO/W50 kW / COP 4,8 / 2,7
/

6,2 / 2,7
/

8,8 / 2,8
/

11,3 / 2,9
/

14,2 / 3,4
/

16,1 / 3,2
/

20,4 / 3,1
/

16,0 / 3,3
31,5 / 2,9 

35,0 / 3,1
67,2 / 3,0 

met BOW35 kW / COP 4,9 / 3,9 
/

6,4 / 3,8 
/

9,3 / 4,0 
/

11,6 / 4,1 
/

14,5 / 4,5 
/

16,2 / 4,6 
/

21,1 / 4,3 
/

17,6 / 4,4 
32,6 / 4,1 

37,2 / 4,4 
67,8 / 4,1 

Koelvermogen  kW/EER

met B20/W8 kW / COP 5,4 / 4,6 7,0 / 4,5 9,9 / 4,6 11,4 / 4,6 / / / / /

met B20/W18 kW / COP 6,6 / 5,3 8,6 / 5,3 12,0 / 5,4 14,1 / 5,3 / / / / /

Koelvloeistof R407c kg 0,9 0,9 1,25 1,6 2,3 2,8 4,5 6,7 12,0

Opgenomen vermogen B0/W35 kWe 1,25 1,68 2,3 2,8 3,8 3,8 3,8 7,82 16,34

Nominale spanning / Bescherming V / A 230 / 16 230 / 16 230 / 20 230 / 25 400 / 16 400 / 16 400 / 20 400 / 35 400 / 63

Max. vertrekstroom A 24 26 38 38 26 27 29 26 60

Afmetingen B x D x H cm 60 x 45 x 80 60 x 45 x 80 60 x 45 x 80 60 x 45 x 80 60 x 50 x 80 60 x 50 x 80 60 x 55 x 138 61 x 55 x 138 62 x 55 x 138

Gewicht (verpakking inbegrepen) kg 101 104 110 114 157 165 215 216 217

1. B0/W35 betekent bijv.: temperatuur glycolwater 0°C, vertrektemperatuur voor verwarming +35°C
2. Werking met twee compressoren

Logafix WPS 320i
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Warmtepompen bodem/water  
Logafix WPW - geothermische voeler

Principe: het water wordt opgepompt uit een laag grondwater en 
wordt nadien in een tweede put teruggevoerd (in Wallonië mag het 
water naar de riolering gevoerd worden).

Warmtepomp bodem/water Logafix voor binnenuitvoering met geïn-
tegreerde regeling. De bekleding van de warmtepomp werd bijzonder 
geluiddicht gemaakt. In optie kan u ook een passief koelstation instal-
leren voor de warmtepompen Logafix bodem/water. Met een vermogen 
van 14 kW of 25 kW, kan u het gebouw in de zomer afkoelen op een 
passieve manier, in combinatie met de geothermische voelers. Voordelen van de warmtepomp bodem/

water Logafix WPS 70 l tot 140 l

  monoblok en efficiënt met een hoge 
prestatiecoëfficiënt

  ingebouwde regeling

  warmtewisselaar met hoog prestatie-
vermogen

  bijzonder geruisloos

  nodige bodemoppervlakte amper  
0,4 m²

  geen installatielokaal nodig

  mogelijke wandinstallatie

  koelvloeistof R407c

Warmtepompen glycolwater/water Logafix WPS voor binnenuitvoering

Kleur  blauw

Besturingsreferentie WPS 320 I WPS 680 I 

Minimum bedrijfstemperatuur voor verwarming/glycolwater °C 55/-5 55/-5 

Warmtevermogen / prestatie-index voor B0/W35 kW/COP
kW/COP

32,4/4,14 
17,6/4,43 

67,8/4,14 
37,2/4,43 

Opgenomen elektrisch vermogen voor B0/W35 kW kW 7,824 16,344

Koelvloeistof R407C kg 6,7 12,0 

Glycolwaterdebiet (warmtebron) m3/h 8,4 16 

Intern drukverschil mbar mbar 150 125 

Verwarmingswaterdebiet m3/h 2,9 6 

Intern drukverschil mbar 90 60 

Afmetingen B x D x H cm 148 x 89 x 83 148 x 89 x 83 

kg 299 450 

Compacte warmtepompen bodem/water voor binnenuitvoering

Kleur wandkast blauw

Besturingsreferentie WPS 70 I5) WPS 90 I5) WPS 120 I5) WPS 140 I5) 

Minimum bedrijfstemperatuur voor verwarming/glycolwater °C 55/-5 55/-5 55/-5 55/-5 

Warmtevermogen / prestatie-index voor B0/W35 kW/COP 6,9/4,3 9,2/4,4 11,8/4,4 14,5/4,5 

Opgenomen elektrisch vermogen voor B0/W35 kW 1,60 2,07 2,66 3,22 

Koelvloeistof R407C  kg 1,5 1,8 2,0 2,3 

Glycolwaterdebiet (warmtebron) m3/h 1,7 2,3 3,0 3,5 

Intern drukverschil mbar 100 160 130 130 

Verwarmingswaterdebiet m3/h 0,6 0,75 1,0 1,3 

Intern drukverschil mbar 25 45 35 35 

Afmetingen B x D x H cm 60 x 50 x 80 60 x 50 x 80 60 x 50 x 80 60 x 50 x 80

Gewicht (incl. verpakking) kg 133 134 145 157 

Logafix WPW 



De afstandsbediening van de manager 

PAC in één oogopslag

  verlicht display met 4 lijnen tekst 
van 20 tekens, weergave van da-
tum en tijd evenals van de buiten-
temperatuur

  mogelijkheid om de verwarmings-
curve te verhogen of te verlagen 
via tijdsprogrammering

  uurrooster instelbaar voor de 
tapwatervoorziening, met mogelijke 
naverwarming door een elektrische 
weerstand

  aansluiting van een modem  
(optioneel toebehoren) voor een 
diagnose op afstand en de weer-
gave van de parameters van de 
warmtepomp

  gebruiksvriendelijke menu’s met 
geïntegreerde diagnose

  twee onafhankelijke menguitgan-
gen voor de regeling van een  
bijkomende warmtegenerator en 
een tweede verwarmingskring

  geautomatiseerd programma voor 
de droging van de estrik

  dankzij de regeling van Buderus 
stuurt u de complete installatie: 
meerdere verwarmingskringen, 
elektrische weerstanden of een 
bijkomende ketel, een zwembad, 
de verwarmingsondersteuning 
bij een zonnesysteem, tapwater-
voorrang, een primaire kring voor 
warmtepompen bodem/water, ... 
en dit uiteraard met een zeer hoog 
COP (rendementscoëfficient).

Logafix
Warmtepompen

Een eenvoudige en duidelijke regeling :  
manager PAC

Bij een warmtepomp lucht/water wordt de manager PAC in een 
wandkastje geïnstalleerd in plaats van geïntegreerd te worden in de 
warmtepomp zelf. Hij regelt de warmteproductie zodat u desgewenst 
beroep kan doen op uw verwarmingsinstallatie en het sanitair warm 
water.

Hij leest uw gedachten!

De regeling geeft automatisch en in verstaanbare termen de status van 
de installatie aan, de gebruiker heeft de keuze uit 6 talen. De kamer 
wordt op de gewenste temperatuur gebracht door een eenvoudige druk 
op de knop. Dankzij een programmering voor de aanpassing van de 
kamertemperatuur en de bereiding van sanitair warm water kan u aan-
zienlijke besparen en toch in alle comfort genieten van uw installatie. Zo 
kan u ook perfect genieten van dag- en nachttarieven voor elektriciteit.

Weergave van de voornaamste informatie over  
uw thermodynamische verwarmingsinstallatie
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Technische gegevens
PAC lucht-water Logafix WPL... (a/i) Koelvloeistof : R404

Type Vermogen2 COP2

WPL80 (a/i) R 8,8 3,2

WPL120 (a/i) MR 12,2 3,2

WPL150 (a/i) MR1 9,3 / 14,9 3,1 / 3,0

WPL190 (a/i) MR1 10,9 / 19,2 3,0 / 3,2

WPL220 (a/i) MR1 12,8 / 22,3 3,0 / 3,0

PAC lucht-water Logafix WPL... i Koelvloeistof : R410A

Type Vermogen2 COP2

WPL60 i 6,9 3

WPL60 iM 7,5 3,3

PAC zoutoplossing-water Logafix WPS... i Koelvloeistof : R407

Type Vermogen3 COP3

WPS50 Mi 5,3 4,3

WPS70 Mi 6,9 4,3

WPS90 Mi 9,2 4,4

WPS120 Mi 11,8 4,4

WPS140 Mi 14,5 4,5

WP160 Mi 16,2 4,6

WPS210 Mi 21,1 4,3

WPS320 Mi1 17,6 / 32,3 4,1 / 4,4

WPS680 Mi1 32,7 / 67,8 4,1 / 4,4

PAC geothermische voeler Logafix WPW... i Koelvloeistof : R407C

Type Vermogen4 COP4

WPW90 i 8,5 5,1

WPW140 i 13,6 5,3

WPW210 i 21,1 5,7

WPW270 i 26,4 5,1

WPW440 i1 23,4 / 44,4 5,9 / 5,7

WPW920 i1 49,8 / 91,2 5,9 / 5,4

(a/i) a = buitenunit; i = binnenunit
1. bi-compressor
2. voor buitentemperatuur van 2°C / vertrek water 35°C 
3. voor bodemtemperatuur 0°C / vertrek water 35°C
4. voor grondwatertemperatuur 10°C / vertrek water 35°C
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Ambachtenlaan 42a
3001 Heverlee

Tel. 016/ 40 30 20
Fax 016/ 40 04 06

Toekomstlaan 11
2200 Herentals

Tel. 014/ 28 64 60
Fax 014/ 22 55 44

www.buderus.be

Rue L. Blériot 40
6041 Gosselies

Tel. 071/ 25 81 50
Fax 071/ 25 81 55

Venecoweg 11
9810 Nazareth

Tel. 09/ 381 13 00
Fax 09/ 381 13 01

info@buderus.be

Uw installateur :

BOSCH Thermotechnology n.v./s.a.


