
Warmte is ons element

U droomt ervan om uw water 
gratis op te warmen?
Dankzij de sanitaire warmtepomp van Buderus hoeft uw ketel niet langer te 
draaien als er geen warmtebehoefte vanwege de verwarming is. De sanitaire 
warmtepomp neemt dan de warmwateropwarming voor haar rekening. Een 
elektrische weerstand zorgt voor het energetische duwtje in de rug, maar enkel in 
geval van noodzaak. U geniet dus van hetzelfde comfort als bij een conventionele 
ketelinstallatie.

WPT - warmtepomp 
voor opwarming van  
sanitair warm water
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WPT - opwarming van sanitair warm water

Voordelen in één oogopslag

  opwarming van warm water door 
actieve warmteterugwinning

  progressieve sturing van de tempe-
ratuur van het warm water van 23 
tot 60°C  

  opwarming tot 65°C mogelijk 
dankzij de standaard meegeleverd 
weerstand (1,5 kW)

  stalen boilervat van 290 l met 
thermoglazuur conform de norm 
DiN 4753 

  gemiddeld verwarmingsvermogen 
van de warmtepomp 1830 W  
(conform de norm EN 255)

  WPT te gebruiken bij omgevings-
temperaturen tussen +8 en +35°C 
behalve 

  MKL te gebruiken bij omgevings-
temperaturen tussen +15 en +30°C 

  koelvloeistof R134a zonder HCFK’s
  leidingen voor aanzuig- en uitblaas-

lucht (2 x DN160) voor de optimale 
aansluiting aan een kanalisatie-
systeem (maximale lengte van de 
kanalisatie: 10 m behalve WPT 300 
MKL)

  De warmtepompboilers voor warm 
water WPT 300 M en WPT 300 
MK(L) zijn bovendien voorzien van: 
- een ingebouwde gladdebuis-

warmtewisselaar (1,45 m2) voor 
aansluiting op een externe warm-
teproducent (verwarmingsketel of 
zonnesysteem) 

- relaisuitgang voor de sturing van 
een externe aanvoerpomp

WPT

De warmtepompen voor warmwateropwarming van Buderus zijn  
toestellen die uw huis of appartement, onafhankelijk van de bestaan-
de verwarming,  voorzien van warm water. Tot 70% van de energie 
die gebruikt wordt voor de opwarming van het water is gratis, want ze 
wordt onttrokken aan de omgevingslucht. De warmtepomp wordt best 
geïnstalleerd in een vorstvrije ruimte, waar er een luchttemperatuur 
heerst tussen +8°C en +35°C.

De warmtepompen voor warmwateropwarming van Buderus zijn uit-
gerust met een bijkomende gladdebuiswarmtewisselaar (WPT...M..). 
De sanitaire warmtepompen zijn dus geschikt voor elk type installatie: 
als autonoom systeem of als aanvulling voor een verwarmingssysteem 
met zonne-energie of met een ketel. De modellen die niet zijn uitgerust 
met deze warmtewisselaar werken volledig autonoom en op elektrici-
teit (WPT300). Optioneel kan de aansluiting van luchtkanalen voorzien 
worden. De uiterst krachtige radiaalventilator van de warmtepomp voor 
warmwateropwarming maakt een optimale aansluiting van luchtkanalen 
(max. lengte 10 m) mogelijk. Daardoor kan u het toestel plaatsen waar u 
wenst. Door de soepelheid van het verluchtingssysteem zijn bovendien, 
zonder enige bijkomende kost, talrijke andere toepassingen en andere 
bijkomende functies mogelijk zoals de ontvochtigingsfunctie van de kel-
der, ventilatie en klimatisatie. Het type MKL voor warmwateropwarming 
kan aangesloten worden op een ventilatiekoker van de woning. 
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Warmtepomp - binnenmontage WPT300 WPT300M WPT300MK WPT300MKL

Boilerinhoud l 300 290 290 290

Spiraalvormige warmtewisselaar zonder met met met

Vermogen weerstand kW 1,5 1,5 1,5 1,5

Afmetingen H x D x L mm 1695 x 660 x 660 1695 x 660 x 660 1750 x 660 x 650 1700 x 660 x 650

Installatie / Kleur blauw blauw wit wit

Geluidsniveau op 1 m afstand 
(luchtafvoer)

dB(A) 53 53 53 53

Koelvloeistof R134a kg 1,00 1,00 1,00 0,80

Gewicht (verpakking inbegrepen) kg 110 125 125 175

Stroom 1/N/PE~230V, 50Hz 1/N/PE~230V, 50Hz 1/N/PE~230V, 50Hz 1/N/PE~230V, 50Hz

Veiligheid A 16 16 16 16

COP volgens EN255* 3,5 3,5 3,5 3,4

Sanitaire aansluiting duim R1" R1" R1" R1"

Aansluiting sanitaire kring duim R3/4" R3/4" R3/4" R3/4"

Aansluiting warmtewisselaar duim - R1" R1" R1"

Voorzie bijkomende plaats voor de aansluiting van de leidingen, de sturing en het onderhoud van het toestel. 
* Voor opwarming van 15°C tot 45°C aanzuigtemperatuur van 15°C

WPT

WPT300(M)
WPT300MK(L)
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Uw installateur:

Bosch  Thermotechnology n.v./s.a.
Ambachtenlaan 42a

3001 Heverlee
Tel. 016 40 30 20 
Fax 016 40 04 06

rue L. Blériot 40
6041 Gosselies

Tel. 071 25 81 50
Fax 071 25 81 55

rue de l’Abbaye 99
4040 Herstal

(in de loop van 2008)

Toekomstlaan 11
2200 Herentals

Tel. 014 28 64 60
Fax 014 22 55 44

Venecoweg 11
9810 Nazareth

Tel. 09 381 13 00
Fax 09 381 13 01

info@buderus.be
www.buderus.be


