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Powietrzno–wodne pompy ciepła BWL-1-A i BWL-1-I

Informacje podstawowe i cechy pomp BWL-1-A i BWL-1-I

Powietrzno-wodne pompy ciepła
BWL-1-A, wersja do pracy na zewnątrz
BWL-1-I, wersja do pracy wewnątrz budynku

Cechy • Urządzenie zgodne z wymaganiami: EN 349, EN 378, DIN EN 14511, EN 60335-1/-2-
40, EN 60529, EN60730-1, EN61000-6-2/-6-3, EN 61000-3-2/-3-3, oraz postanowieniami 
dyrektyw: 2006/95/EG, 2004/108/EG.

• Zakresy mocy: 8, 10, 12, 14 kW.
• Maksymalna uzyskiwana temp. wody grzewczej +63°C.
• Minimalna temp. powietrza -25°C.
• Prosta instalacja.
• Doskonała efektywność energetyczna urządzenia, najwyższy współczynnik COP = 4,0*.
• Spiralna konstrukcja sprężarki.
• Możliwość współpracy z instalacją solarną firmy Wolf.
• Funkcja odszraniania.
• Zintegrowany licznik ciepła (zatwierdzonym wg BAFA).
• Automatyczne dodatkowe podgrzewanie elektryczne.
• Zintegrowane rozwiązania antywibracyjne.
• Niski poziom emisji hałasu, nawet poniżej 29 dB(A).
• Sygnalizacja ostrzegawcza ciśnienia czynnika grzewczego.
• Klasa efektywności energetycznej A+ / A++.
• Znak CE.
• Maksymalny okres gwarancji na produkty WOLF GmbH wynosi łącznie do 5 lat, zgodnie 

z informacjami zawartymi w karcie gwarancyjnej urządzenia.

BWL-1-A BWL-1-I

Forma dostawy Kompletne urządzenie zabezpieczone na jednej palecie. Na drugiej - elementy obudowy, 
czerpni i wyrzutni powietrza oraz ewentualnie kanałów powietrza do zmontowania.
Automatyka i elementy dodatkowe w osobnych opakowaniach..

* dla A2/W35

Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie
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• Wentylator promieniowy EC, z silnikiem elektrycznym regulowanym bezstopniowo, cichy, 
energooszczędny.

• Funkcja odszraniania, automatyczna (przy temperaturze powietrza na zewnątrz > 4°C), 
w razie potrzeby poprzez odwrócenie obiegu grzewczego.

• Zintegrowany licznik ciepła, – możliwe jest wyświetlanie danych dotyczących rocznej pracy 
pompy ciepła.

• Pomiar wielkości przepływu z sygnalizacją ostrzegawczą (wyłączenie urządzenia w przy-
padku spadku przepływu poniżej nastawionej wartości minimalnej).

• Możliwość diagnozowania pracy urządzenia.
• Regulowane w pełni elektronicznie dodatkowe podgrzewanie elektryczne:

- regulacja mocy grzałki elektrycznej, w zależności od zapotrzebowania w zakresie 1-6 kW,
- nastawialna wielkość mocy szczytowej,
- możliwość ustawienia funkcji pracy awaryjnej oraz suszenia jastrychu.

• Sprężarka z podwójną ochroną antywibracyjną.
• Obudowa zapewniająca izolację akustyczną oraz termiczną.
• Stopy podstawy zapewniające tłumienie drgań.
• Izolacja akustyczna rurociągów wewnątrz urządzenia.
• Poziom emisji hałasu ≤ 48 dB dla BWL-1-I (przestrzeń w odległości 1 m od pompy ciepła).
• Poziom emisji hałasu ≤ 29 dB dla BWL-1-A (w odległości 10 m od pompy ciepła).
• Elektronicznie kontrolowany „miękki start”.
• Kanały wydmuchowe do zamontowania, w zależności od sytuacji na obiekcie, po lewej lub 

po prawej stronie pompy ciepła.
• Maksymalna unifikacja części zamiennych w pompach ciepła przeznaczonych do montażu 

wewnętrznego oraz zewnętrznego.
• Możliwość szybkiego, niezawodnego oraz nieskomplikowanego okablowania urządzenia – 

dostępne kable przyłączeniowe o długościach 6/14/ 21/ 30 m dla pompy ciepła BWL-1-A.
• Wewnętrzny czujnik ciśnienia wody grzewczej – wskazania cyfrowe, sygnalizacja ostrzegawcza.
• Kontrola braku oraz kolejności faz.
• Brak wymogu okresowej kontroli chłodniczej zgodnie z normą EG 842/2006 

(< 6 kg czynnika chłodniczego).

Charakterystyka i rozwiązania techniczne

Katalog techniczny 2017 – rozdział 9
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Budowa pomp ciepła BWL-1

Widok z przodu

Budowa pomp ciepła BWL-1
– przykład pompy ciepła BWL-1-I

Skraplacz 
(kondensator)

Zawór 
napełniająco-spustowy

Grzałka elektryczna

Czujnik przepływu

Czujnik ciśnienia 
obiegu grzewczego

Wentylator promieniowy EC

Silnik wentylatora

Zawór 4-drogowy

Sprężarka spiralna

Kolektor

Pomiar temp. zasilania

Pomiar temp. powrotu

Termostat zabezpieczający 
(grzałki elektrycznej) -   
pod uchylną pokrywą

Otwory rewizyjne

Czujnik temperatury lameli 
(za otworem rewizyjnym)

Czujnik temperatury 
gazu gorącego

Presostat wysokiego ciśnienia

Presostat niskiego ciśnienia

Widok z boku

Parownik

Zawór zwrotny
Zawór rozprężający

Wodowskaz 
szklany

Osuszacz

Zawór czołowy kątowy

Zabezpieczenie transportowe

Czujnik temperatury 
gazu zasysanego Czujnik temperatury 

dopływającego powietrza

System grzewczy 
wanny kondensatu

Otwór rewizyjny
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Pompy ciepła
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Regulacja pomp ciepła BWL-1

Regulator WPM-1 
z modułem obsługowym BM

Przy zastosowaniu regulatora WPM-1 wraz z modułem obsługowym BM możliwe są:
• Pomieszczeniowa lub pogodowa wraz z programowaniem czasowym, regulacja temperatu-

ry dla obsługiwanego układu, w tym:
- jeden obieg grzewczy bez podmieszania,
- jeden obieg grzewczy z podmieszaniem,
- ładowanie podgrzewacza c.w.u.

• Pogodowa regulacja temperatury wody grzewczej (przy zastosowaniu czujnika temperatury 
zewnętrznej wraz z regulatorem WPM-1 i modułem BM) wraz z programowaniem czasowym.

• Prosta konfiguracja pompy ciepła wraz z instalacją grzewczą budynku poprzez wybór jed-
nego z trzynastu wstępnie skonfigurowanych schematów hydraulicznych.

• Automatyczne rozpoznanie przez regulator typu obsługiwanej pompy ciepła.
• Poprzez programowalne wejścia i wyjścia możliwa jest realizacja dodatkowych funkcji, jak 

np. wysterowanie pompy cyrkulacyjnej (sterowanie czasowe lub przyciskiem), wysterowa-
nie pompy ładującej basenu lub podłączenie drugiego źródła ciepła.

• Odczyt oddawanej ilości ciepła.
• Włączenie do systemu regulacji Wolf poprzez interfejs e-bus.

Przykładowe możliwości pracy

Regulator WPM-1
Moduł obsługowy BM
Czujnik temperatury zewnętrznej

1  ...   7

Regulator WPM-1
Moduł obsługowy BM
Czujnik temperatury zewnętrznej
Moduł mieszacza MM (razem do 7 szt.)

Regulator WPM-1
Moduł obsługowy BM
Czujnik temperatury zewnętrznej
Moduł kaskadowy KM-WP (do wysterowania
do 4 pomp ciepła)

Katalog techniczny 2017 – rozdział 9
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Pompy ciepła BWL-1 i ich wyposażenie

Pompy ciepła BWL-1 Typ BWL-08 A BWL-10 A BWL-12 A BWL-14 A
BWL-1-A               Nr art. 91 45 978 91 45 979 91 45 980 91 45 981

Typ BWL-08 A BWL-10 A BWL-12 A BWL-14 A
BWL-1-I                Nr art. 91 45 982 91 45 983 91 45 984 91 45 985

Podstawowe wyposażenie dodatkowe
pomp ciepła BWL-1
(c.d.)

Artykuł Nr art.
Regulator WPM-1
z modułem obsługowym BM
(wraz z czujnikiem temp. zewn.)

91 45 994

Połączenia elektryczne 
(sieciowe i sterownicze)
kompletny zestaw kabli sieciowych 
i sterowniczych do połączenia pompy 
ciepła ze sterownikiem

6 m
14 m
21 m
30 m

27 44 916
27 44 917
27 44 918
27 44 919

Moduł mieszacza MM-2 89 08 489

Moduł BM 
(bez czujnika temp. zewnętrznej)

89 05 250

Podstawa ścienna 27 44 275

Moduł radiowy z czujnikiem 
temp. zewn.

27 93 325

Termostat ogrzewania podłogowego 27 91 905

Bezprzewodowe analogowe zdalne 
sterowanie

27 44 200

Radiowy czujnik zewnętrzny 27 44 081

Dokończenie → na następnej stronie
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Podstawowe wyposażenie dodatkowe
pomp ciepła BWL-1
(c.d.)

Artykuł Nr art.
Odbiornik dla zdalnego czujnika zew. 
bezprzewodowego

27 44 209

Moduł solarny SM1-2 89 08 491

Moduł solarny SM2-2 89 08 492

Zbiorczy czujnik temperatury zasobnika
Φ 6 mm 

88 52 829

Dane i wskazówki projektowe dotyczące pomp ciepła BWL-1

Opory przepływu wody grzewczej
dla  pompy ciepła BWL-1
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BWL-1-14

BWL-1-10

BWL-1-08

BWL-1-12
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UWAGA 
Pompę obiegową należy dobrać z programu wyposażenia dodatkowego firmy Wolf. Dla pomp 
ciepła BWL-1-08 oraz BWL-1-10 dobrana została wysokowydajna pompa klasy A o wysoko-
ści podnoszenia 7 m H2O.
Dla pomp ciepła pozostałych wielkości pomp w wersji o wysokości podnoszenia 8 m H2O. 
W przypadku zastosowania modułu zasobnika buforowego CPM-1-70 pompa obiegowa już 
znajduje się na jego wyposażeniu (wersje CPM-1-70/7 lub CPM-1-70/8). Zaleceniem jest mon-
taż pomp obiegowych na powrocie do urządzenia, aby uniknąć osadzania się kamienia ko-
tłowego.
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Parametry pomp obiegowych j/w.
H = 7 m H2O

H
 m

ba
r

Q l/min
15 20 25 35300 5 10

600

700

500

400

300

200

100

0
40 45 50 6055

Parametry pomp obiegowych j/w.
H = 8 m H2O 820
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UWAGA 
1. Podłączenie do obiegu grzewczego.

Pompę ciepła należy podłączyć do obiegu grzewczego zgodnie z zalecanym schemata-
mi hydraulicznymi możliwymi do obsługi poprzez układ sterowania pompy ciepła (patrz 
→ schematy hydrauliczne w instrukcji układu sterowania pompy ciepła oraz materiałach 
projektowych firmy Wolf).
Obieg grzewczy powinien posiadać niezbędne zabezpieczenia (zawór bezpieczeństwa  
i membranowe naczynie wzbiorcze) stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepi-
sów. Niezbędna jest armatura napełniająca, spustowa, odcinająca oraz odmulająca.

2. Optymalne przepływy objętościowe.
Optymalna, występująca różnica temperatur obiegu grzewczego występuje w granicach  
Δt = 4 - 10 K, zalecane – nominalne Δt = 5 K determinuje występujące możliwe przepływy 
objętościowe. Wystąpienie różnicy temperatury Δt >11 K wyłącza pompę ciepła.

3. Zapewnienie optymalnego przepływu.
W celu zapewnienia optymalnego przepływu zaleca się stosowanie zaworu upustowo - nad-
miarowego na obiegu grzewczym poza pompą ciepła dobranego dla przepływu występują-
cego przy Δt ≤5 K .

4. Zbiorniki buforowe.
Celem zapewnienie ciągłości pracy pompy ciepła, w szczególności w nowoczesnych ma-
łych pojemnościowo zładach grzewczych niezbędne jest stosowanie zbiornika buforowe-
go. Wskazanym jest wybranie odpowiedniego urządzenia z oferty firmy Wolf typu CPM lub 
SPU.

5. Przygotowanie c.w.u.
Proces przygotowania ciepłej wody użytkowej jest realizowany przy wykorzystaniu pompy 
obiegu grzewczego wraz z zamontowanym na nim zaworem przełączającym trójdrogowym 
(wyposażenie dodatkowe). W module zasobnika buforowego CPM-1-70 zawór trójdrogowy 
jest już zamontowany.

Dokończenie → na następnej stronie

Uwagi przy planowaniu
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UWAGA 
Do przygotowania ciepłej wody użytkowej za pomocą pompy obiegowej niezbędny jest spe-
cjalny podgrzewacz pojemnościowy c.w.u. posiadający wymiennik ciepła (wężownicę) o takiej 
powierzchni, by moc grzewcza pompy ciepła przy temperaturze czynnika grzewczego na za-
silaniu ≤ 55°C mogła być przenoszona skutecznie przy zachowaniu jak najmniejszej różnicy 
temperatur. Wielkość powierzchni wymiany ciepła w podgrzewaczu pojemnościowym 
ciepłej wody użytkowej współpracującym z pompą ciepła powinna wynosić minimum 
0,25 m2 na 1 kW mocy grzewczej. Przewody muszą mieć odpowiediną średnicę >DN22. 
Podgrzew c.w.u. poprzez zasobnik buforowy nie może być realizowany.
Zalecane jest wykorzystanie przystosowanych do współpracy z pompą ciepła podgrze-
waczy pojemnościowych z oferty firmy Wolf.
6. Zabrania się stosowania pomp obiegowych z elektroniczną regulacją obrotów.
7. Wykorzystanie resztkowej wysokości podnoszenia.

Instalację grzewczą należy tak zaprojektować, aby przy wykorzystaniu resztkowej wysoko-
ści podnoszenia pompy obiegowej możliwe było uzyskanie nominalnego przepływu wody 
grzewczej (patrz przykładowa tabela poniżej).

Uwagi przy planowaniu
(c.d.)

Urządzenie Nominalne*
natężenie 
przepływu 

wody
grzewczej

[l/h]

Resztkowa
wysokość

podnoszenia**

[mbar]

Strata ciśnie-
nia

na 3-drogo-
wym

zaworze
przełączają-

cym
[mbar]

Różnica
temperatur

[K]

BWL-1-08 1920 510 70 5 

BWL-1-10 2140 480 80 5 

BWL-1-12 2600 590 100 5 

* nominalne natężenie przepływu zgodnie z DIN EN 14511
** resztkowa wysokość podnoszenia pomp przy uwzględnieniu wyposażenia dodatkowego 
(bez strat ciśnienia na 3-drogowym zaworze przełączającym)

1. Pompa ciepła musi być ustawiona na stabilnym, poziomym podłożu o odpowiedniej 
wytrzymałości.
W przypadku montażu pompy ciepła na zewnątrz budynku BWL-1-A zaleca się montaż 
pompy ciepła na wylewanej płycie betonowej lub na płycie prefabrykowanej posadowionej 
na warstwie chroniącej przed przemarzaniem. Dla uniknięcia mostków hałasu cokół pompy
ciepła musi być zamknięty na całym swoim obwodzie.

Zalecenia dotyczące usytuowania

Sposób wylania płyty betonowej

min. 40 cm
warstwa mrozoodporna

płyta betonowa o grubości 
ok. 10 cm

(zagęszczony tłuczeń 
0-32/ 56 mm)
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2. Powierzchnia gruntu w obszarze wydmuchu powietrza z pompy ciepła BWL-1-A powinna
   być wodoprzepuszczalna.

Zalecenia dotyczące usytuowania
(c.d.)

>=1000 mm

>= 1500 mm

>= 1000 mm

>= 1500 mm

Podstawa 970 x 740 mm

>= 1000 mm

>=
 1

60
0 

m
m

>= 1000 mm
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16

00
 m

m

Ława żwirowa

Strona serwisowa

W
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m
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h 
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w
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trz
a

Ława żwirowa

Zasysanie     powietrza

W
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m
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h 
po

w
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trz
a

3. Minimalne odległości i parametry usytuowania dla pompy usytuowanej na zewnątrz
   (BWL-1-A) przedstawiono poniżej.

Ustawienia problematyczne, 
może dojść do spiętrzenia powietrza

Min. odległość

Wlot 
powietrza

Dom

Kierunek wiatrów

Ustawienie problematyczne, 
na dom jest kierowany wylot powietrza 

Min. odległości

W
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t p
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trz

a

Dom

Min. odległość

Strona serwisu

Dom

Wlot powietrza
≥ 0,8 m
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Wlot powietrza
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W
yl

ot
 p

ow
ie

trz
a.
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4. Ponieważ temperatura powietrza wydmuchiwanego z pompy ciepła jest o ok. 8 K 
niższa od temperatury otoczenia, należy wziąć pod uwagę zmianę warunków klimatycznych 
w rejonie oddziaływania wydmuchu powietrza, w tym możliwość oblodzenia gruntu.
Urządzenie musi więc być ustawione w taki sposób, aby wydmuch powietrza nie był kiero-
wany na chodnik lub ścieżkę pieszą!

5. Pozostałe zalecenia dotyczące usytuowania:
• Odpływ kondensatu kierować z odpowiednim spadkiem do kanalizacji lub do studzienki 

chłonnej.
• Przewody zasilania i powrotu ogrzewania dla pompy usytuowanej na zewnątrz (BWL-1-A) 

muszą być wystarczająco izolowane cieplnie i przeciw wilgoci. Przy wyłączeniu prądu na 
dłuższy okres w czasie mrozu wodę należy spuścić.

• Należy zwracać szczególną uwagę na zabezpieczenie przeciw zamarzaniu np: w pompach 
usytuowanych na zewnątrz przewody sytuować poniżej granicy zamarzania ( min. 1,5 m).

6. Gdy pompa ciepła instalowana jest w pomieszczeniu, w którym przebywają ludzie 
(BWL-1-I), a które nie jest maszynownią/ pomieszczeniem technicznym, minimalna obję-
tość pomieszczenia musi odpowiadać wymaganiom związanym z ilością czynnika chłodni-
czego znajdującego się w obiegu roboczym pompy ciepła. Dla zastosowanego w pompie
ciepła czynnika chłodniczego R0407, zgodnie z wymaganiami normy EN 378-1, obowiązuje 
wartość graniczna wynosząca 0,31 kg/m3 (0,31 kg czynnika chłodniczego na metr
sześcienny objętości pomieszczenia).

Uwagi przy planowaniu
(c.d.)

Typ pompy ciepła Ilość czynnika roboczego
[kg]

Objętość pomieszczenia
[m³]

BWL-1-08I 3,4 >11,0 

BWL-1-10I 4,4 >14,2 

BWL-1-12I 4,5 >14,6 

BWL-1-14I 5,1 >16,5 

Minimalna kubatura pomieszczenia z pompą ciepła usytuowaną wewnątrz budynku.

Usytuowanie pomp wewnątrz budynków
(przykładowe rozwiązania techniczne) Kratka wentylatora:

1350 x 870 mm

 1320x850 mm
Kanał powietrzny
prosty  

mur budynku

O
sł
on
a 

po
go

do
w

a: 
60

0 x
 60

0 m
m

Odstęp serwisowy:
przód min. 1000 mm
boki min. 400 mm

Kanał powietrzny
prosty 600x600 mm

Usytuowanie w pomieszczeniu narożnym
przyziemia
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Usytuowanie pomp wewnątrz budynków
(przykładowe rozwiązania techniczne)
c.d.

mur budynku

Kratka ochronna 
1350 x 870 mm

Kanał powietrzny
prosty
1250 x 600x600 mm
(LxBxH)

Kanał powietrzny
kolano 90°
600 x 600 mm

Odstęp serwisowy
przód min. 1000 mm
boki  min. 400 mm

Kratka ochronna
600 x 600 mm

Kanał powietrzny
prosty
1320 x 825 mm

Usytuowanie w pomieszczeniu przyziemia
bez ścian narożnych

Odstęp serwisowy
przód min. 1000 mm
boki min. 400 mm

Mur

Kratka ochronna
1350 x 870 mm

Kanał powietrzny
kolano 90°
600 x 600 mm

Kratka ochronna
600 x 600 mm

Rozdział powietrzny
wys. > 500 mm 
ponad krawędzią 
kanału wlotowego

Kanał powietrzny
prosty
1320 x 825 mm

Usytuowanie w pomieszczeniu przyziemia
bez ścian narożnych ze ścianką rozdzielającą
zewnętrzną
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Usytuowanie pomp wewnątrz budynków
(przykładowe rozwiązania techniczne)
c.d.

Odstęp serwisowy
przód min. 1000 mm
boki min. 400 mm

Kanał powietrzny
Kolano 90°
600 x 600 mm

Kratka ochronna
710 x 710 mm

SzachtSzacht

Kratka
710 x 710 mm

Redukcja wlotu
1320 x 825 na 
600 x 600 mm

Mur

Kanał powietrzny
1250 x 600x600 mm
(LxBxH)

Usytuowanie w pomieszczeniu poniżej
poziomu terenu

Stosując pompy ciepła należy zwrócić uwagę kwestie emisji hałasu. Dane emisji znajdują się
w tabeli danych technicznych urządzeń.
Ważne jest, aby przestrzegać obowiązujących norm emisji hałasu.
Zgodnie z przepisem o hałasie TA należy przestrzegać następujących wymogów:

Emisja hałasu

Obszar

Graniczne wartości emisji 
[dB(A)]

dzień godz.
6.00-2.00

noc godz.
22.00-6.00

Kurorty, szpitale, domy opieki, o ile są oznakowane
znakami drogowymi lub lokalnymi. 45 35 

Obszary oddziaływania, w których występują
wyłącznie budynki mieszkalne
(czysty obszar mieszkalny)

50 35 

Obszary oddziaływania, w których występują
przede wszystkim budynki mieszkalne
(ogólny obszar mieszkalny)

55 40 

Obszary oddziaływania, w których występują
zarówno budynki komercyjne jak i mieszkalne
(obszar mieszany)

60 45 

Obszary oddziaływania, w których występują
przede wszystkim budynki komercyjne
(przemysłowe)
(obszar komercyjny)

65 50 

Obszary oddziaływania, w których występują
wyłącznie budynki komercyjne i ewentualnie
wyłącznie mieszkania właścicieli i kierownictwa
zakładów oraz personelu awaryjnego
(obszar przemysłowy)

70 70 

Miejsce pomiaru na zewnątrz w pobliżu mieszkania
(0,5 m przed otwartym, najbardziej dotkniętym hałasem oknem)

Uwzględniać należy w tym zakresie także istniejące przepisy krajowe.
Dodatkowo należy należy zwrócić uwagę, na następujące kwestie:
• Wolne przestrzenie w cokole pompy ciepła prowadzą do zwiększenia hałasu i muszą być-

zlikwidowane.
• Nie należy montować pompy ciepła bezpośrednio nad lub pod oknami pomieszczeń 

wrażliwych na hałas np: sypialni.
• Montaż pompy ciepła w niszach, w narożnikach lub pomiędzy dwiema ścianami zwiększa 

hałas z powodu odbić i nie jest zalecany.
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Przygotowanie wody grzewczej powinno nastąpić w oparciu o VDI 2035.Uzdatnianie wody

UWAGA 
Dopuszczalna twardość wody, w przypadku łącznej pojemności instalacji nie przekraczającej
250 litrów, przy pracy z załączoną grzałką elektryczną, nie może przekraczać 17°dH (stopni
niemieckich).

Dopuszczalne wartości twardości wody:

Pojemność  wodna instalacji w[ l]

D
op

us
zc

za
ln

a 
tw
ar
do
ść 

w 
[°d

H
]

Konieczne  uzdatnianie wody

Nie jest konieczne 
uzdatnianie wody

250 l

Praca bez grzałki elektrycznej

Praca  z załączoną  grzałką elektryczną

Zabrania się składowania lub używania (czyszczenie, dozowanie, itp.) w pobliżu urządzeń 
pompy ciepła sprayów, rozpuszczalników, środków czyszczących lub piorących zawierających
związki chloropochodne, farb, lakierów, soli drogowej, itd. Wymienione środki chemiczne 
mogą doprowadzić, w niekorzystnych okolicznościach, do intensywnej korozji elementów 
pompy ciepła oraz współpracującej instalacji grzewczej.

Ochrona przed korozją

Przeglądów okresowych należy dokonywać nie rzadziej niż raz w roku, patrz → Karta Gwa-
rancyjna.

Zalecenia dotyczące okresowych
przeglądów
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Urządzenia energii odnawialnej
Pompy ciepła
Pompy ciepła powietrze-woda BWL-1-A, BWL-1-I

Dane techniczne pomp ciepła BWL-1
Wymiary zewnętrzne
pomp ciepła BWL-1-A, BWL-1-I

BWL-1-A  
Pompa ciepła przeznaczona 
do montażu na zewnątrz budynku 

BWL-1-A
(widok  z góry)

BWL-1-I  
Pompa ciepła przeznaczona
do montażu wewnątrz budynku

    
BWL-1-I
(widok  z  góry)

Typ BWL-1-08-A
BWL-1-10-A
BWL-1-12-A
BWL-1-14-A

BWL-1-08-I
BWL-1-10-I
BWL-1-12-I
BWL-1-14-I

Wysokość całkowita                          A  mm 1665 1665 

Szerokość całkowita                         B mm 1505 985 

Głębokość całkowita                         C mm 1105 810 
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Typ Typ BWL-1
-08-A

BWL-1
-08-I

BWL-1
-10-A

BWL-1
-10-I

BWL-1
-12-A

BWL-1
-12-I

BWL-1
-14-A

BWL-1
-14-I

Moc grzewcza 
/ COP

A2/W35 wg normy EN255 kW / – 8,3/4,0 9,3/3,9 11,5/3,8 13,4 /3,6 

A2/W35 wg normy EN14511 kW / – 8,4/3,8 9,6/3,7 11,7/3,7 13,6 /3,5 

A7/W35 wg normy EN14511 kW / – 8,7/4,5 9,8/4,4 11,9/4,3 14,5 / 

A7/W45 wg normy EN14511  kW / – 10,4/3,7 11,7/3,6 14,4 /3,5 13,5 / 

A10/W35 wg normy EN14511 kW / – 9,9/4,7 11,1/4,6 13,8 /4,5 14,7 / 

A-7/W35 wg normy EN14511 kW / – 7,5/3,3 8,5/3,2 10,4/3,1 11,5/3,0 
Wysokość całkowita A   mm 1665 1665 1665 1665 1665 1665 1665 1665
Szerokość całkowita B   mm 1505 985 1505 985 1505 985 1505 985
Głębokość całkowita C  mm 1105 810 1105 810 1105 810 1105 810
Ogrzewane zasilanie / powrót G mm 1½“ 1½“ 1½“ 1½“  
Wolny przekrój kanałów powietrznych mm – 550 

x550 
– 550 

x550 
– 550 

x550 
– 550 

x550 
Poziom mocy akustycznej dB(A) 56 50 56 50 58 1460 61 55
Natężenie hałasu w odległość 1 m wokół pompy 
ciepła, uśrednione (w pomieszczeniu) dB(A) – – 47 – 49 – 51 –

Natężenie hałasu w odległość 1 m wokół przyłącza 
powietrza, uśrednione, na zewnątrz dB(A) 47 610 610 710 760 940

Natężenie hałasu w odległość 5 m wokół przyłącza 
powietrza, uśrednione, na zewnątrz dB(A) 33 – 33 – 35 – 37 –

Natężenie hałasu w odległość 10 m wokół
przyłącza powietrza, uśrednione, na zewnątrz dB(A) 27 – 27 – 29 – 31 –

Ograniczenie temperatury wody grzewczej °C +20 do +63 +20 do +63 +20 do +63 +20 do +63 
Maks. temperatura wody grzewczej
przy temperaturze zewnętrznej -7°.

°C
+55 +55 +55 +55 

Ograniczenie temperatury powietrza°C °C -25 do +40 -25 do +40 -25 do +40 -25 do +40 
Typ czynnika chłodniczego / ilość (obieg chłodniczy 
zamknięty hermetycznie)

– / kg R407C/3,4 R407C/4,4 R407C/4,5 R407C/5,1 

Maks. ciśnienie obiegu chłodniczego bar 30 30 30 30 
Olej chłodniczy FV50S FV50S FV50S FV50S 
Minimalny strumień wody (10K)
/ nominalny (5K) / maksymalny (4K)   

l/h 960 /1920 /2400 1070/2140 
/2675 

1300 /2600 
/3250 

1470/2940 
/3670 

Strata ciśnienia pompy grzewczej
przy przepływie nominalnym

mbar
110 124 165 197 

Przepływ powietrza przy maks. ciśnieniu
zewnętrznym przy A2/W35 według EN 14511 m³/h 3200 3200 3400 3700 

Maks. ciśnienie zewnętrzne (nastawialne) Pa – 20-50 – 20-50 – 20-50 – 20-50
Moc elektrycznej grzałki 3-fazowej 400 V kW 1 do 6 1 do 6 1 do 6 1 do 8 
Maks. pobór prądu przez grzałkę elektrycz. A 9,6 9,6 9,6 12,8 
Maks. prąd sprężarki wewnątrz granic wykorzystania A 6,9 7,5 9,4 11 
Pobór mocy / pobór prądu /
cos ϕ przy A2/W35 wg EN14511

kW / A 
/ – 2,2/4,2/0,79 2,6/4,8/0,78 3,2/5,9/0,76 3,9/7,0/0,75 

Prąd rozruchu (start miękki) A 26 31 37 39
Maks. ilość startów sprężarki na godzinę. 1/h 3 3 3 3
Typowy pobór prądu BWL-1 w trybie oczekiwania LP
(Low Power) W 5,8 5,8 5,8 5,8 

Rodzaj ochrony IP IP24 IP24 IP24 IP24 
Masa 1) kg 202 217 225 242 226 244 237 255
Przyłącza elektryczne / zabezpieczenia
Sprężarka 3~ PE / 400 V AC / 50 Hz / 10 A/C 3~ PE / 400 V AC / 50 Hz / 16 A/C

Grzałka el. 3~ PE / 400 V AC / 50 Hz / 10 A/B
3~ PE / 400 V 

AC /
50 Hz / 16 A/B

Napięcie sterowania 1~ NPE / 230 V AC / 50 Hz / 10 A/B

1) Dla BWL-1-08 A / –10A / –12 A / –14 A są dostarczane oddzielnie dodatkowe osłony obudowy (ciężar 37 kg)
Dane w tej tabeli dotyczą czystego wymiennika ciepła
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Urządzenia energii odnawialnej
Pompy ciepła
Pompy ciepła powietrze-woda BWL-1-A, BWL-1-I

Przykładowe schematy technologiczne instalacji pomp ciepła BWL

UWAGA 
Poniższe schematy nie są dopasowane do wszelkich możliwych technicznie sytuacji. Jako ta-
kie nie pokazują niezbędnej armatury i urządzeń zabezpieczających.

obieg grzewczy

BWL-1 A

BWL-1 I

podgrzewacz c.w.u.

3 WUV
HZ/WW

ZHP

zasobnik szeregowy

SPF

A B

AB

obieg grzewczy

BWL-1-A, BWL-1-I
● pompa ciepła powietrze/woda
do ustawienia wewnątrz i na zewnątrz
● zasobnik szeregowy
● jeden obieg grzewczy pompowy
● przygotowanie ciepłej wody użytkowej

3 WUV
HZ/WW

SPF

obieg grzewczy 
z podmieszaniem

MKP 

MaxTh

VF

MM

BWL-1 A

BWL-1 I

A B

AB

obieg grzewczy pompowy

zasobnik szeregowy

podgrzewacz c.w.u.

BWL-1-A, BWL-1-I
● pompa ciepła powietrze/woda
do ustawienia wewnątrz i na zewnątrz
● zasobnik szeregowy
● jeden obieg grzewczy pompowy
● jeden obieg z podmieszaniem
● przygotowanie ciepłej wody użytkowej
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SPF

MKP 

MaxTh
VF

MM

solarny podgrzewacz c.w.u.

SFK

SKP

SFS

3 WUV
HZ/WW
A B

AB

DFG
RLF

BWL-1 A

BWL-1 I

możliwości 
rozszerzenia

obieg 
grzewczy 
z podmie-
szaniem

obieg grzewczy 
pompowy

zasobnik
 szeregowy

BWL-1
● pompa ciepła powietrze/woda
● zasobnik szeregowy
● jeden obieg grzewczy pompowy
● jeden obieg z podmieszaniem
● solarny podgrzewacz wody użytkowej
● dodatkowy obieg solarny z SM1

HKP 

ZHP

BWL-1 A

BWL-1 I

3 WUV
HZ/WW

A B

ABSPF
SAF

Uwaga:
Czujnik temperatury w punkcie zbiorczym 
instalacji SAF musi być zamontowany  
na powrocie do sprzęgła hydraulicznego  
lub zasobnika rozdzielającego!

podgrzewacz c.w.u.

obieg grzewczy pompowy

zasobnik 
rozdzielający

BWL-1-A, BWL-1-I
● pompa ciepła powietrze/woda
do ustawienia wewnątrz i na zewnątrz
● zasobnik rozdzielający
● jeden obieg grzewczy pompowy
● przygotowanie ciepłej wody użytkowej
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HKP 

ZHP

BWL-1 A

BWL-1 I

3 WUV
HZ/WW

MKP 

MaxTh

VF

MM

SPF

SAF

A B

AB

obieg grzewczy 
z podmieszaniem

podgrzewacz c.w.u.

obieg grzewczy 
pompowy

zasobnik 
rozdzielający

Uwaga:
Czujnik temperatury w punkcie zbiorczym instalacji 
SAF musi być zamontowany na powrocie do sprzęgła 
hydraulicznego lub zasobnika rozdzielającego!

BWL-1-A, BWL-1-I
● pompa ciepła powietrze/woda
do ustawienia wewnątrz i na zewnątrz
● zasobnik rozdzielający
● jeden obieg grzewczy pompowy
● jeden obieg grzewczy z podmieszaniem
● przygotowanie ciepłej wody użytkowej
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Pompa ciepła BWS-1 – solankowo (glikolowo)–wodna

Informacje podstawowe i cechy pomp BWS-1

Pompa solankowo-wodna BWS-1
z podgrzewaczem pojemnościowym c.w.u.
CEW-1-200

Cechy • Pompa solankowo (glikolowo) -wodna przeznaczona do pracy wewnątrz budynku.
• Urządzenie zgodne z wymaganiami: DIN 8901, BRG500 cz.2, NEV(SR743.26) (Szwajcaria), 

EN 378, EN 60335-1/-2-40, EN 60529, EN60730-1, EN61000-3-2 /-3-3, EN61000-6-2/-6-3, 
oraz postanowieniami dyrektyw: 2006/42/EG, 2006/95/EG, 2004/108/EG.

• Zakresy mocy: 6, 8, 10, 12, 16 kW.
• Doskonała efektywność energetyczna urządzenia, najwyższy współczynnik COP = 5,0*.
• Możliwa praca monowalentna – dla pokrycia całkowitego zapotrzebowania na ciepło 

budynku przez urządzenie.
• Zintegrowany licznik ciepła.
• Zintegrowana, wysokoefektywna pompa obiegu solankowego.
• Zintegrowana, wysokoefektywna pompa obiegu grzewczego.
• Zintegrowane dodatkowe podgrzewanie elektryczne z regulacją zależną od zapotrzebowania.
• Spiralna konstrukcja sprężarki z funkcją łagodnego rozruchu.
• Zintegrowane rozwiązania antywibracyjne i akustyczne.
• Wewnętrzna izolacja akustyczna rurociągów.
• Zintegrowany zawór przełączający do podgrzewu c.w.u.
• Zintegrowane grupy bezpieczeństwa dla obiegu solankowego i grzewczego.
• Niski poziom emisji hałasu (39-41 dBA).
• Czujniki ciśnienia solanki i wody grzewczej, sygnalizacja ostrzegawcza.
• Posiada znak CE.
• Klasa efektywności energetycznej  A++.
• Maksymalny okres gwarancji na produkty WOLF GmbH wynosi łącznie do 5 lat, zgodnie 

z informacjami zawartymi w karcie gwarancyjnej urządzenia.

BWS-1/CEW-1-200 BWS-1

Cechy Kompletne urządzenie zabezpieczone na jednej palecie.
Automatyka i elementy dodatkowe w osobnych opakowaniach.

* dla B0/W35 wg EN 255
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Urządzenia energii odnawialnej
Pompy ciepła
Pompa ciepła solanka-woda BWS-1

• Możliwy monowalentny tryb pracy.
• Czynnik chłodniczy –R407C.
• Maksymalna temperatura wody grzewczej 63°C i min. temperatura solanki -5°C.
• Zintegrowany licznik ciepła:

– pomiar przepływu z „pomiarem ciepła“, 
– możliwość diagnozowania, 
– możliwy wskaźnik JAZ (roczny wskaźnik uzysku), jeżeli z WPM-1 jest połączony licznik 
   prądu ze złączem S0.

• Zintegrowana wysokosprawna pompa obiegowa (EFI<0,23).
• Zintegrowana wysokosprawna pompa solanki (EFI<0,23).
• Elektronicznie sterowana dodatkowa grzałka elektryczna:

– regulacja mocy grzałki elektrycznej w zakresie 1-6 kW, 
– regulacja obciążenia szczytowego, 
– nastawialny tryb awaryjny i suszenie posadzki.

• Sprężarka spiralna, podwójnie izolowana przeciw drganiom.
• Obudowa dokładnie izolowana cieplnie i przeciw hałasowi.
• Antywibracyjne nóżki.
• Elektroniczny miękki rozruch sprężarki dla mocy urządzenia (08/10/12/16 kW).
• Natężenie hałasu < 39 dBA (np. BWS-1-06 w pomieszczeniu w odległości 1 m).
• Izolacja przeciw drganiom hydrauliki już w urządzeniu.
• Zintegrowany zawór 3-drogowy do ciepłej wody.
• Grupa bezpieczeństwa dla solanki i ogrzewania z izolacją.
• Wygodna pozycja obsługowa skrzynki sterowniczej.
• Szybkie, pewne i nieskomplikowane okablowanie „Wolf Easy Connect System“ – 4 m ka-

bla z wtyczką od BWS-1 do WPM-1.
• Nadzór ciśnienia solanki i wody:

– cyfrowe wskazania i meldunki, 
– zgodny z przepisami dla różnych regionów.

• Nadzór braku fazy i kierunku obrotów.niczej zgodnie z normą EG 842/2006 
(< 6 kg czynnika chłodniczego).

Charakterystyka i rozwiązania techniczne

Budowa pompy ciepła BWS-1

Czujnik temperatury gazu zasysanego
Grupa zabezpieczeń 
dla obiegu solankowego

Grupa zabezpieczeń 
dla obiegu grzewczego

Parownik

Pompa obiegu solankowego

Wziernik szklany

Czujnik ciśnienia w obiegu solankowym

Presostat niskiego ciśnienia

Czujnik temperatury  
na dopływie solanki

Zawór rozprężający

Pompa obiegu grzewczego

Sprężarka spiralna

Zawór napełniająco-spustowy
obiegu solankowego

Zawór napełniająco-spustowy 
obiegu grzewczego

Grzałka elektryczna

Presostat wysokiego ciśnienia

Czujnik ciśnienia obiegu grzewczego

Czujnik pomiarowy temperatury zasilania

Czujnik przepływu

3-drogowy zawór przełączający: 
ogrzewanie – ciepła woda

Skraplacz (kondensator)

Czujnik temperatury gazu gorącego
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Regulacja pompy ciepła BWS-1

Regulator WPM-1 
z modułem obsługowym BM

Przy zastosowaniu regulatora WPM-1 wraz z modułem obsługowym BM możliwe są:
• Pomieszeniowa lub pogodowa, wraz z programowaniem, regulacja temperatury dla obsłu-

giwanego układu, w tym: 
– jeden obieg grzewczy bez podmieszania, 
– jeden obieg grzewczy z podmieszaniem, 
– ładowanie podgrzewacza c.w.u.

• Pogodowa regulacja temperatury wody grzewczej (przy zastosowaniu czujnika temperatury 
zewnętrznej wraz z regulatorem WPM-1 i modułem BM) wraz z programowaniem czasowym.

• Prosta konfiguracja pompy ciepła wraz z instalacją grzewczą budynku poprzez wybór jed-
nego z trzynastu wstępnie skonfigurowanych schematów hydraulicznych.

• Automatyczne rozpoznanie przez regulator typu obsługiwanej pompy ciepła.
• Poprzez programowalne wejścia i wyjścia możliwa jest realizacja dodatkowych funkcji, jak 

np. wysterowanie pompy cyrkulacyjnej (sterowanie czasowe lub przyciskiem), wysterowa-
nie pompy ładującej basenu lub podłączenie drugiego źródła ciepła.

• Odczyt oddawanej ilości ciepła.
• Włączenie do systemu regulacji Wolf poprzez interfejs e-bus.

Przykładowe możliwości pracy

Regulator WPM-1
Moduł obsługowy BM
Czujnik temperatury zewnętrznej

1  ...   7

Regulator WPM-1
Moduł obsługowy BM
Czujnik temperatury zewnętrznej
Moduł mieszacza MM (razem do 7 szt.)

Regulator WPM-1
Moduł obsługowy BM
Czujnik temperatury zewnętrznej
Moduł kaskadowy KM-WP (do wysterowania
do 4 pomp ciepła)
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Pompa ciepła BWS-1 oraz jej wyposażenie

Podstawowe wyposażenie dodatkowe
pomp ciepła BWL-1
(c.d.)

Artykuł Nr art.
Regulator WPM-1
z modułem obsługowym BM
(wraz z czujnikiem temp. zewn.)

91 45 994

Połączenia elektryczne 
(sieciowe i sterownicze)
kompletny zestaw kabli sieciowych 
i sterowniczych do połączenia pompy 
ciepła ze sterownikiem

6 m
14 m
21 m
30 m

27 44 916
27 44 917
27 44 918
27 44 919

Moduł mieszacza MM-2 89 08 489

Moduł mieszacza BM 
(bez czujnika temp. zewnętrznej)

89 05 250

Podstawa ścienna 27 44 275

Moduł radiowy z czujnikiem 
temp. zewn.

27 93 325

Termostat ogrzewania podłogowego 27 91 905

Bezprzewodowe analogowe zdalne 
sterowanie

27 44 200

Radiowy czujnik zewnętrzny 27 44 081

Odbiornik dla zdalnego czujnika zew. 
bezprzewodowego

27 44 209

Pompy ciepła BWL-1 Typ BWS-1-06 BWS-1-08 BWS-1-10 BWS-1-12 BWS-1-16 
BWS-1 Nr art. 91 45 986 91 45 987 91 45 988 91 45 989 91 45 990

Dokończenie → na następnej stronie
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Podstawowe wyposażenie dodatkowe
pomp ciepła BWL-1
(c.d.)

Artykuł Nr art.
Moduł solarny SM1-2 89 08 491

Moduł solarny SM2-2 89 08 492

Zbiorczy czujnik temperatury zasobnika
Φ 6 mm 

88 52 829

Dane i wskazówki projektowe dotyczące pompy ciepła BWS-1

Dyspozycyjna wysokość ciśnienia
po stronie wody grzewczej

Przepływ  

W
ys
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oś

ć 
ci

śn
ie

ni
a 

m
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r

Dyspozycyjna wysokość ciśnienia
po stronie solankowej przy temp.
solanki t = O°C

Przepływ  

W
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ć 
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m
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r
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Urządzenia energii odnawialnej
Pompy ciepła
Pompa ciepła solanka-woda BWS-1

1. Podłączenie do obiegu solankowego - dolnego źródła ciepła.
Instalację dolnego źródła ciepła należy tak zaprojektować, w zakresie średnic i długości za-
stosowanych rurociągów, aby przy wykorzystaniu resztkowej wysokości podnoszenia zinte-
growanej pompy obiegu solankowego możliwe było uzyskanie wymaganej wielkości prze-
pływu solanki:

Uwagi przy planowaniu

Urządzenie Wymagana wielkość
przepływu 

solanki 
[l/h]

Resztkowa 
wysokość

podnoszenia 
[mbar]

Różnica
temperatur * 

[K]
BWS-1-6 1100 480 4 

BWS-1-8 1550 440 4 

BWS-1-10 2000 410 4 

BWS-1-12 2200 550 4 

BWS-1-16 2600 540 4 
* zmierzona przy temperaturze solanki wynoszącej 0°C

2. Przeponowe naczynie wzbiorcze obiegu solankowego.
Zalecane jest zastosowanie następujących minimalnych wielkości naczyń wzbiorczych (ci-
śnienie wstępne 0,5 bar) w obiegach solankowych pomp ciepła BWS:

BWS-1-06 12 litrów 

BWS-1-08 12 litrów 

BWS-1-10 12 litrów 

BWS-1-12 18 litrów 

BWS-1-16 18 litrów 

3. Pompę ciepła należy podłączyć do obiegu grzewczego zgodnie z zalecanym schematami
hydraulicznymi możliwymi do obsługi poprzez układ sterowania pompy ciepła (patrz → 
schematy hydrauliczne w instrukcji układu sterowania pompy ciepła oraz materiałach pro-
jektowych firmy Wolf). Niezbędna jest armatura napełniająca, spustowa, odcinająca oraz 
odmulająca. Na powrocieprzed pompą ciepła należy zainstalować filtr zanieczyszczeń.

4. Niezbędne jest wykonanie zabezpieczenia instalacji grzewczej poprzez zainstalowanie 
odpowiedniej wielkości przeponowego naczynia wzbiorczego, które nie stanowi wyposaże-
nia pompy ciepła.

5. Zapewnienie optymalnego przepływu.
W celu zapewnienia optymalnego przepływu wskazane jest stosowanie zaworu upustowe-
go (przelewowego) dobranego tak, by różnica temperatur pomiędzy zasileniem a powro-
tem wynosiła Δt < 10 K. Wystąpienie różnicy temperatury Δt > 11 K wyłącza pompę ciepła.

6. Instalacja grzewcza powinna zostać zaprojektowana i zwymiarowana w taki sposób, 
aby resztkowa wysokość podnoszenia zintegrowanej pompy obiegu grzewczego umożli-
wiała uzyskanie znamionowych wielkości przepływu obiegowej wody grzewczej. Patrz ta-
bela j/n.

Urządzenie Nominalna wielkość 
przepływu

obiegowej wody 
grzewczej 

[l/h]

Resztkowa wyso-
kość

podnoszenia

 [mbar]

Różnica
temperatur * 

[K]
BWS-1-6 1000 580 5 

BWS-1-8 1440 510 5 

BWS-1-10 1850 450 5 

BWS-1-12 2050 480 5 

BWS-1-16 2900 440 5 

7 Zbiorniki buforowe.
Celem zapewnienie ciągłości pracy pompy ciepła, w szczególności w nowoczesnych ma-
łych pojemnościowo zładach grzewczych, wyposażonych w grzejnikowe zawory termo-
statyczne, kiedy istnieje kilka niezależnych obiegów grzewczych lub instalacja współpra-
cuje z powietrzno – wodną pompą ciepła niezbędne jest stosowanie zbiornika buforowe-
go. Wskazanym jest wybranie odpowiedniego urządzenia z oferty firmy Wolf typu CPM lub 
SPU. Objętość dobranego zbiornika powinna pozwolić na pracę pompy ciepła przez ok. 20 
minut przy zerowym zapotrzebowaniu na ciepło ze strony instalacji grzewczej.
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Uwagi przy planowaniu
(c.d.)

8. Przygotowanie c.w.u.
Proces przygotowania ciepłej wody użytkowej jest realizowany przy wykorzystaniu pompy
obiegu grzewczego wraz z zamontowanym na nim zaworem przełączającym trójdrogowym. 
Do przygotowania ciepłej wody użytkowej za pomocą pompy obiegowej niezbędny jest spe-
cjalny podgrzewacz pojemnościowy c.w.u. posiadający wymiennik ciepła (wężownicę) o ta-
kiej powierzchni, by moc grzewcza pompy ciepła przy temperaturze czynnika grzewczego 
na zasilaniu t ≤ 55°C mogła być przenoszona skutecznie przy zachowaniu jak najmniejszej 
różnicy temperatur. Wielkość powierzchni wymiany ciepła w podgrzewaczu pojemnościo-
wym ciepłej wody użytkowej współpracującym z pompą ciepła powinna wynosić minimum 
0,25 m2 na 1 kW mocy grzewczej.
Zalecane jest wykorzystanie przystosowanych do współpracy z pompą ciepła podgrzewa-
czy pojemnościowych z oferty firmy Wolf.

Minimalne odległości od przegród
budowlanych i zalecenia dotyczące
usytuowania.

Ściana

Sufit pomieszczenia

Ściana

Ściana

Ściana

≥ 400 mm≥ 500 mm

≥ 200 mm

≥ 
23

00
 m

m

Odstęp serwisowy ≥ 800 mm

widok z góry

widok z przodu

Pompa ciepła musi być ustawiona na stabilnym, poziomym podłożu o odpowiedniej 
wytrzymałości.

Pompa ciepła BWS-1 wraz z podgrzewaczem
pojemnościowym c.w.u. CEW-1-200
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Przygotowanie wody grzewczej powinno nastąpić w oparciu o VDI 2035.Uzdatnianie wody

UWAGA 
Dopuszczalna twardość wody, w przypadku łącznej pojemności instalacji nie przekraczającej
250 litrów, przy pracy z załączoną grzałką elektryczną, nie może przekraczać 17°dH (stop-
ni niemieckich).

Dopuszczalne wartości twardości wody:

Pojemność  wodna instalacji w[ l]

D
op

us
zc

za
ln

a 
tw
ar
do
ść 

w 
[°d

H
]

Konieczne  uzdatnianie wody

Nie jest konieczne 
uzdatnianie wody

250 l

Praca bez grzałki elektrycznej

Praca  z załączoną  grzałką elektryczną

Zabrania się składowania lub używania (czyszczenie, dozowanie, itp.) w pobliżu urządzeń 
pompy ciepła sprayów, rozpuszczalników, środków czyszczących lub piorących zawierających
związki chloropochodne, farb, lakierów, soli drogowej, itd. Wymienione środki chemiczne 
mogą doprowadzić, w niekorzystnych okolicznościach, do intensywnej korozji elementów 
pompy ciepła oraz współpracującej instalacji grzewczej.

Ochrona przed korozją

Przeglądów okresowych należy dokonywać nie rzadziej niż raz w roku, patrz → Karta Gwa-
rancyjna.

Zalecenia dotyczące okresowych
przeglądów
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Dane techniczne pomp ciepła BWS-1

Wymiary pompy ciepła BWS-1
wraz z pojemnościowym
podgrzewaczem c.w.u. CEW-1-200

Typ BWS-1-06/08/10/12/16
Wysokość całkowita                          A  mm 710

Szerokość całkowita                         B mm 600

Głębokość całkowita                         C mm 650

Dopływ solanki 
Wypływ solanki
Zasilanie obiegu grzewczego
Powrót obiegu grzewczego
Powrót obiegu przygotowania ciepłej wody
Zasilanie obiegu przygotowania ciepłej wody

BWS-1 BWS-1/ CEW-1-200
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Typ Typ BWS-1-06 BWS-1-08 BWS-1-10 BWS-1-12 BWS-1-16 
Moc 
grzewcza
/ COP

B0/W35 wg normy EN255 kW / – 6,3/5,0 8,7/5,0 11,1/5,0 12,3 /4,9 17,4 /4,8 
B0/W35 wg normy EN14511 kW / – 5,9/4,7 8,4/4,7 10,8 /4,7 12,0 /4,7 16,8 /4,6 
B0/W55 wg normy EN14511 kW / – 5,3/2,8 7,4/2,8 9,2/2,9 10,5 /2,8 15,8 /2,8 
B5/W35 wg normy EN14511 kW / – 6,9/5,3 9,7/5,4 12,3 /5,4 13,8 /5,3 19,9 /5,3 
B-5/W45 wg normy EN14511 kW / – 4,8/3,1 6,8/3,2 8,6/3,1 9,7/3,1 14,7 /3,2 

Łączna wysokość A mm 740 740 740 740 740 
Łączna szerokość B mm 600 600 600 600 600 
Łączna głębokość C mm 650 650 650 650 650 
Średnica przyłączy: zasilania / powrotu obiegu
grzewczego, zasilania/ powrotu obiegu pod-
grzewania
c.w.u., wejścia/ wyjścia obiegu solankowego

G (AG) 1½“ 1½“ 1½“ 1½“ 1½“ 

Poziom mocy akustycznej dB(A) dB(A) 41 42 42 43 43 
Średni poziom ciśnienia akustycznego we-
wnątrz pomieszczeniu w odległości 1 m 
od pompy ciepła

dB(A) 39 40 40 41 41 

Zakres roboczy temperatury wody grzewczej °C +20 do +63 +20 do +63 +20 do +63 +20 do +63 +20 do +63 
Zakres roboczy temperatury solanki °C -5 do +20 -5 do +20 -5 do +20 -5 do +20 -5 do +20 
Ilość zastosowanych sprężarek szt. 1 1 1 1 1
Rodzaj czynnika roboczego w obiegu chłodni-
czym/ pojemność napełniania (układ chłodni-
czy pompy ciepła hermetycznie zamknięty)

-/kg R407C/1,8 R407C/2,0 R407C/2,25 R407C/2,8 R407C/3,1 

Maksymalne ciśnienie robocze obiegu chłod-
niczego bar 30 30 30 30 30

Olej dla układu chłodniczego FV50S FV50S FV50S FV50S FV50S 
Przepływ objętościowy wody: minimalny (10K)/ 
nominalny (5K)/ maksymalny (4K) l/h 550/1000

/1300 
700/1440/

1800 
900/1850/

2300 
1000/2050/

2600 
1450/2900/

3600 
Resztkowa wysokość podnoszenia przy ΔT 5K mbar 580 510 450 480 440 
Zawór 3-drogowy dla ładowania obiegu pod-
grzewaniac.w.u. zintegrowany zintegrowany zintegrowany zintegrowany zintegrowany 

Przepływ objętościowy solanki: minimalny (5K)/ 
nominalny (4K)/ maksymalny (3K)

900/1100/
1500 

1200/1550/
2060 

1600/2000/
2650 

1750/2200/
2900 

2450/3050/
4070 

Resztkowa wysokość podnoszenia przy ΔT 4K mbar 480 440 410 550 440 
Minimalna koncentracja solanki/ ochrona przed 
zamarzaniem % / °C 25/–13 25/–13 25/–13 25/–13 25/–13 

Moc grzałek elektrycznych (3 fazy, 400 V) KW 1 do 6 1 do 6 1 do 6 1 do 6 1 do 6 
Maksymalny pobór prądu grzałek elektrycz-
nych A 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 

Maksymalny prąd pobierany przez napęd sprę-
żarki wewnątrz zakresu zastosowań A 4 5,2 6,9 7,5 11 

Moc elektryczna/ pobór prądu/ cos ϕ   
dla pompy ciepła B0/W35   

kW / A 
/ – 1,3/2,3/0,75 1,8/3,2/0,80 2,3/4,3/0,76 2,6/4,6 /0,75 3,7/7/0,75 

Pobór mocy pompy obiegu grzewczego
przy przepływie nominalnym W 45 55 60 100 110 

Pobór mocy pompy obiegu solankowego
przy przepływie nominalnym W 55 60 65 110 120 

Wartość prądu rozruchowego: rozruch bezpo-
średni/ funkcja łagodnego startu A 27/- -/21 -/26 -/31 -/39 

Maksymalna ilość uruchomień sprężarki 1/h 3 3 3 3 3
Typowy pobór mocy pompy ciepła BWS-1 dla
funkcji Standby LP (Low Power – niska moc) W 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 

Stopień ochrony elektrycznej IP IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 
Masa kg 141 145 149 169 174 
Przyłącze elektryczne/ zabezpieczenie
elektryczne (wyłączające wszystkie fazy)

3~ PE /
400VAC /
50Hz / 16 

A/CPompa ciepła 3~ PE / 400VAC / 50Hz / 10A/C

Grzałka elektryczne 3~ PE / 400VAC / 50Hz / 10A/B
Zasilanie układu sterowania 1~ NPE / 230VAC / 50Hz / 10A/B

Zamieszczone w powyższej tabeli dane dotyczą pracy pompy ciepła z nie zanieczyszczonym wymiennikiem ciepła.
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Typ Typ BWS-1-06 BWS-1-08 BWS-1-10 BWS-1-12 BWS-1-16 
Moc 
grzewcza
/ COP

B0/W35 wg normy EN255 kW / – 6,3/5,0 8,7/5,0 11,1/5,0 12,3 /4,9 17,4 /4,8 
B0/W35 wg normy EN14511 kW / – 5,9/4,7 8,4/4,7 10,8 /4,7 12,0 /4,7 16,8 /4,6 
B0/W55 wg normy EN14511 kW / – 5,3/2,8 7,4/2,8 9,2/2,9 10,5 /2,8 15,8 /2,8 
B5/W35 wg normy EN14511 kW / – 6,9/5,3 9,7/5,4 12,3 /5,4 13,8 /5,3 19,9 /5,3 
B-5/W45 wg normy EN14511 kW / – 4,8/3,1 6,8/3,2 8,6/3,1 9,7/3,1 14,7 /3,2 

Łączna wysokość A mm 740 740 740 740 740 
Łączna szerokość B mm 600 600 600 600 600 
Łączna głębokość C mm 650 650 650 650 650 
Średnica przyłączy: zasilania / powrotu obiegu
grzewczego, zasilania/ powrotu obiegu pod-
grzewania
c.w.u., wejścia/ wyjścia obiegu solankowego

G (AG) 1½“ 1½“ 1½“ 1½“ 1½“ 

Poziom mocy akustycznej dB(A) dB(A) 41 42 42 43 43 
Średni poziom ciśnienia akustycznego we-
wnątrz pomieszczeniu w odległości 1 m 
od pompy ciepła

dB(A) 39 40 40 41 41 

Zakres roboczy temperatury wody grzewczej °C +20 do +63 +20 do +63 +20 do +63 +20 do +63 +20 do +63 
Zakres roboczy temperatury solanki °C -5 do +20 -5 do +20 -5 do +20 -5 do +20 -5 do +20 
Ilość zastosowanych sprężarek szt. 1 1 1 1 1
Rodzaj czynnika roboczego w obiegu chłodni-
czym/ pojemność napełniania (układ chłodni-
czy pompy ciepła hermetycznie zamknięty)

-/kg R407C/1,8 R407C/2,0 R407C/2,25 R407C/2,8 R407C/3,1 

Maksymalne ciśnienie robocze obiegu chłod-
niczego bar 30 30 30 30 30

Olej dla układu chłodniczego FV50S FV50S FV50S FV50S FV50S 
Przepływ objętościowy wody: minimalny (10K)/ 
nominalny (5K)/ maksymalny (4K) l/h 550/1000

/1300 
700/1440/

1800 
900/1850/

2300 
1000/2050/

2600 
1450/2900/

3600 
Resztkowa wysokość podnoszenia przy ΔT 5K mbar 580 510 450 480 440 
Zawór 3-drogowy dla ładowania obiegu pod-
grzewaniac.w.u. zintegrowany zintegrowany zintegrowany zintegrowany zintegrowany 

Przepływ objętościowy solanki: minimalny (5K)/ 
nominalny (4K)/ maksymalny (3K)

900/1100/
1500 

1200/1550/
2060 

1600/2000/
2650 

1750/2200/
2900 

2450/3050/
4070 

Resztkowa wysokość podnoszenia przy ΔT 4K mbar 480 440 410 550 440 
Minimalna koncentracja solanki/ ochrona przed 
zamarzaniem % / °C 25/–13 25/–13 25/–13 25/–13 25/–13 

Moc grzałek elektrycznych (3 fazy, 400 V) KW 1 do 6 1 do 6 1 do 6 1 do 6 1 do 6 
Maksymalny pobór prądu grzałek elektrycz-
nych A 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 

Maksymalny prąd pobierany przez napęd sprę-
żarki wewnątrz zakresu zastosowań A 4 5,2 6,9 7,5 11 

Moc elektryczna/ pobór prądu/ cos ϕ   
dla pompy ciepła B0/W35   

kW / A 
/ – 1,3/2,3/0,75 1,8/3,2/0,80 2,3/4,3/0,76 2,6/4,6 /0,75 3,7/7/0,75 

Pobór mocy pompy obiegu grzewczego
przy przepływie nominalnym W 45 55 60 100 110 

Pobór mocy pompy obiegu solankowego
przy przepływie nominalnym W 55 60 65 110 120 

Wartość prądu rozruchowego: rozruch bezpo-
średni/ funkcja łagodnego startu A 27/- -/21 -/26 -/31 -/39 

Maksymalna ilość uruchomień sprężarki 1/h 3 3 3 3 3
Typowy pobór mocy pompy ciepła BWS-1 dla
funkcji Standby LP (Low Power – niska moc) W 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 

Stopień ochrony elektrycznej IP IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 
Masa kg 141 145 149 169 174 
Przyłącze elektryczne/ zabezpieczenie
elektryczne (wyłączające wszystkie fazy)

3~ PE /
400VAC /
50Hz / 16 

A/CPompa ciepła 3~ PE / 400VAC / 50Hz / 10A/C

Grzałka elektryczne 3~ PE / 400VAC / 50Hz / 10A/B
Zasilanie układu sterowania 1~ NPE / 230VAC / 50Hz / 10A/B

Urządzenia energii odnawialnej
Pompy ciepła
Pompa ciepła solanka-woda BWS-1
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Przykładowe schematy technologiczne instalacji pomp ciepła BWS
UWAGA 
Poniższe schematy nie są dopasowane do wszelkich możliwych technicznie sytuacji. Jako ta-
kie nie pokazują niezbędnej armatury i urządzeń zabezpieczających.

BWS-1
● Pompa ciepła solanka/woda
● Zasobnik szeregowy
● Jeden obieg grzewczy pompowy
● Przygotowanie ciepłej wody użytkowej

W przypadku BWS-1 
3-drogowy zawór przełączający c.o./c.w.u. i pompa zasilająca / obiegowa są wbudowane

SPF

obieg grzewczy

zasobnik szeregowy

podgrzewacz c.w.u.

BWS-1

BWS-1
● Pompa ciepła solanka/woda
● Zasobnik szeregowy
● Jeden obieg grzewczy pompowy
● Jeden obieg z podmieszaniem
● Przygotowanie ciepłej wody użytkowej

SPF

MKP 

MaxTh

VF

MM

zasobnik szeregowy

podgrzewacz c.w.u.

obieg grzewczy 
z podmieszaniem

obieg grzewczy 
pompowy

BWS-1

W przypadku BWS-1 
3-drogowy zawór przełączający c.o./c.w.u. i pompa zasilająca / obiegowa są wbudowane
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Urządzenia energii odnawialnej
Pompy ciepła
Pompa ciepła solanka-woda BWS-1

BWS-1
• Pompa ciepła solanka / woda
• Zasobnik szeregowy
• Jeden obieg grzewczy pompowy
• Jeden obieg z podmieszaniem
• Solarny podgrzewacz c.w.u.
• Dodatkowy obieg solarny z SM1

SPF

MKP 

MaxTh

VF

MM

BWS-1

SFS

SKP

DFG

RLF
solarny 

podgrzewacz 
c.w.u.

obieg 
grzewczy 
z podmie-
szaniem

obieg 
grzewczy 
pompowy

zasobnik 
szeregowy

możliwości rozszerzenia

W przypadku BWS-1 
3-drogowy zawór przełączający c.o./c.w.u. i pompa zasilająca / obiegowa są wbudowane

BWS-1
• Pompa ciepła solanka / woda
• Zasobnik oddzielający
• Jeden obieg grzewczy pompowy
• Podgrzewacz c.w.u.

HKP 

BWS 1

SPF

SAF

Uwaga:
Czujnik temperatury w punkcie zbiorczym 
instalacji SAF musi być zamontowany na 
powrocie do sprzęgła hydraulicznego lub 
zasobnika rozdzielającego!

podgrzewacz c.w.u.

obieg grzewczy pompowy

zasobnik 
rozdzielający

W przypadku BWS-1 
3-drogowy zawór przełączający c.o./c.w.u. i pompa zasilająca / obiegowa są wbudowane
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BWS-1
• Pompa ciepła solanka / woda
• Zasobnik oddzielający
• Jeden obieg grzewczy pompowy
• Jeden obieg z podmieszanie
• Podgrzewacz c.w.u.

HKP MKP 

MaxTh

VF

MM

SPF
SAF

BWS-1

Uwaga:
Czujnik temperatury w punkcie zbiorczym instalacji 
SAF musi być zamontowany na powrocie do sprzęgła 
hydraulicznego lub zasobnika rozdzielającego!

obieg grzewczy 
z podmieszaniem

obieg grzewczy 
pompowy

solarny 
podgrzewacz c.w.u.

zasobnik rozdzielający

W przypadku BWS-1 
3-drogowy zawór przełączający c.o./c.w.u. i pompa zasilająca / obiegowa są wbudowane
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Urządzenia energii odnawialnej
Pompy ciepła
Wyposażenie dodatkowe pomp ciepła BWL-1, BWS-1

Elementy wyposażenia dodatkowego pomp ciepła BWL-1, BWS-1

Artykuł Nr art.
Podstawa ścienna BWL-1S
dla montażu modułu zewnętrznego

24 84 749

Podstawa na powierzchnię płaską BWL-1S(B) 
dla montażu modułu zewnętrznego
Wysokość: 300 mm

24 84 747

Zasobnik c.w.u. CEW-2-200 BWL-1S(B) 
• w połączeniu z urządzeniem BWL-1S(B)-07/10/14 jako centralą grzewczą w ustawieniu 
wolno stojącym
• 75 mm izolacji termicznej z wysokiej jakości twardej pianki PU z zapewnia znikome straty 
promieniowania
• wysokiej wydajności gładko rurowy wymiennik ciepła z podwójną spiralą do wygodnego 
podgrzewu wody
• anoda ochronna dostępna z przodu, pojemniki emaliowane od wewnątrz
• otwór do kontroli i czyszczenia w celu zapewnienia łatwej konserwacji
• zawór KFE (napełnienia i spustu) oraz wbudowane tuleje na czujniki
• 5 przyłączy 1“ RP dla CWU, ZW, cyrkulacji, zasilania i powrotu

91 46 352

Hydrauliczny zestaw przyłączeniowy CEW-2-200 
Przyłaczenie modułu wewnętrznego do zasobnika

20 71 878

Obudowa orurowania CEW-2-200 
z zaznaczonymi otworami do przeprowadzenia
przyłączy po lewej lub prawej stronie

91 46 189

Uchwyt do naczynia wzbiorczego 25 L CEW-2-200 
do mocowania do tylnej ściany modułu wewnętrznego

91 46 217

Zawór trójdrogowy 1‘‘ BWL-1S(B) 
ogrzewanie/chłodzenie 230V z kablem 5m
przyłącze 1“ IG
kvs=12

27 45 446

Zawór zawór zwrotny 1“ IG BWL-1S(B) 
Mosiądz, do zabudowy na zasilaniu kotła
i sprzęgła hydraulicznego z 2 gwintami wew. 1

20 11 228

Dokończenie → na następnej stronie
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Artykuł Nr art.
Odmulacz 1 1/4‘‘ wszystkie pompy ciepła 
z separatorem magnetycznym

20 71 879

Przewody czynnika chłodniczego BWL-1S(B)
10x1mm (Izolacja 9mm) 

10m rolka 
25m rolka 

16x1mm (Izolacja 10mm) 
10m rolka 
25m rolka

20 71 803 
20 71 805

20 71 804 
20 71 806

Zestaw przyłączeniowy BWL-1S(B) 
Składa się z:
2 euroadapterów 5/ 8", które zawierają 2 uszczelki miedziane
2 euroadapterów 7/ 8", które zawierają 2 uszczelki miedziane

24 84 750

Zestaw uszczelek (5 szt.) BWL-1S(B)
5/ 8" dla przewodu czynnika chłodniczego 10x1mm 20 71 873 60,-
7/ 8" dla przewodu czynnika chłodniczego 16x1mm

20 71 873
20 71 874

Zestaw połączeniowy przewodów chłodniczych BWL-1S(B) 10mm i 16mm
Składa się z:
1 podwójnej złączki 5/ 8“ z 2 nakrętkami 5/ 8“
1 podwójnej złączki 7/ 8“ z 2 nakrętkami 7/ 8“

24 84 705

Przewód grzejny BWL-1S(B) 
do wanny kondensatu dla modułu zewnętrznego
(ochrona przeciwzamrożeniowa)

91 46 214

Dodatkowa grzałka elektryczna

6kW 
9kW

27 45 460 99 
27 45 601 99

Urządzenia energii odnawialnej
Pompy ciepła
Wyposażenie dodatkowe pomp ciepła BWL-1, BWS-1
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Zasobniki c.w.u. i zasobniki buforowe

Artykuł Zastosowanie Nr art.
Zasobnik ciepłej wody CEW-1-200
z BWS-1-06/08/10 jako centrala, z możliwością zespolenia
z CPM-1-70 jako wieża hydrauliczna dla BWL-1-08/10 zespolonego
z izolacją cieplną z twardej pianki PU, z dostępną z przodu anodą
ochronną, ze specjalną emalią, wysokosprawnym wymiennikiem ciepła
z rur gładkich podwójnie skręcanych z powierzchnią wymiany: 2,3 m2.
Pojemność zasobnika: 180 l
Przyłącze ogrzewania: G 1½˝
Ciężar: 120 kg
Wymiary: 600 x 650 x 1288 mm (szer. x gł. x wys.)

BWL-1-08/10  
BWS-l-06/08/10 

BWW-1

91 45 991

Dokończenie → na następnej stronie
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Urządzenia energii odnawialnej
Pompy ciepła
Wyposażenie dodatkowe pomp ciepła

Dokończenie → na następnej stronie

Zasobniki c.w.u. i zasobniki buforowe

Artykuł Zastosowanie Nr art.
Moduł bufora CPM-1-70
CPM-1-70/7 z CEW-1-200 jako wieżą hydrauliczną, zespolony
z izolacją cieplną z twardej pianki PU, wolnej od chloru.
Możliwa praca jako zasobnik oddzielny lub rzędowy, zabudowana
wysokosprawna pompa obiegu grzewczego klasy A i zawór
przełączający ładowania c.w.u. z kablem przyłączeniowym
4 m do WPM-1, z izolowaną grupą bezpieczeństwa.
Pojemność: 70 l
Przyłącza: G1½“
Ciężar: 70 kg
Wymiary: 600 x 650 x 720 mm (szer. x gł. x wys.)

BWL-1-08, BWL-1-10
BWL-1-12

CPM-1-70/7 (7 z pompą)
CPM-1-70/8 (8 z pompą)

91 45 992
91 45 993

Zespół przewodów przyłączeniowych
przeznaczonych do połączenia hydraulicznego CEW-1-200
i BWS-1-6/8/10 w centralę lub CEW-1-200 i CPM-1-70 jako wieżę
hydrauliczną, izolowane przewody giętkie ze stali szlachetnej
z połączeniem śrubowym z płaską uszczelką 2 x G1½“.
L = 1400/1950 mm

BWL-1 / BWS-1/BWW-1 24 84 095

Zasobnik ciepłej wody SEW-1-300
specjalnie emaliowany, o mocy grzewczej do ok. 14 kW ,
wysokosprawny wymiennik ciepła z rur gładkich z podwójnym
skręceniem. Powierzchnia grzewcza ok. 3,5 m² dla komfortowego
przygotowania ciepłej wody.
Izolacja cieplna z twardej pianki PU wolnej od chloru z anodą ochronną.
Ciężar: ok. 116 kg
Wymiary: DN 700 mm, wys. 1310 mm
Ciśnienie robocze: 10 bar
Pojemność zasobnika: 288 l

BWL-1 / BWS-1 / BWW-1 91 45 995

Zasobnik ciepłej wody SEM-1W-360 
do wspomagania pompy ciepła systemem solarnym
Dwuwężownicowy, specjalnie emaliowany, o mocy grzewczej
do ok. 12 kW, wysokosprawny wymiennik ciepła z rur gładkich
z podwójnym skręceniem. Powierzchnia grzewcza wężownicy
do pompy ciepła ok. 3,2 m2, powierzchnia grzewcza wężownicy
do systemu solarnego 1,3 m2. Izolacja cieplna z twardej pianki PU
wolnej od chloru, z anodą ochronną.
Ciężar: ok. 182 kg
Wymiary: DN 705 mm, wys. 1630 mm
Ciśnienie robocze: 10 bar
Pojemność zasobnika: 365 l

BWL-1 / BWS-1 / BWW-1 91 45 997

Trójdrogowy zawór przełączający 1¼“, 24 V AC,
kompletny do przyłączenia na zasobniku-podgrzewaczu wody.
W komplecie: silnik do trójdrogowego zaworu przełączającego – silnik ZAŁ./WYŁ. SPST 
CR 24 V AC,
korpus zaworu 3-drogowego 1¼“ z pierścieniem DN28 i kablem z wtyczką 6-polową 
(dł. 4 m).

BWL-1 / BWS-1
/BWW-1

91 45 461

Pokrywa otworu rewizyjnego DN 110
z gwintem 1½“ do zainstalowania grzałki elektrycznej.

CEW-1-200
SEW-1-300
SEW-1-400

24 83 991

Katalog techniczny 2017 – rozdział 9

Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie



Urządzenia energii odnawialnej
Pompy ciepła
Wyposażenie dodatkowe pomp ciepła

375

Zasobniki c.w.u. i zasobniki buforowe

Artykuł Zastosowanie Nr art.
Zasobnik buforowy SPU-1-200
stojący zasobnik buforowy z izolacją cieplną, 5 muf przyłączeniowych G 1½“,
stosowany jako zasobnik oddzielny lub zasobnik rzędowy.
Wymiary: średnica 610 mm, wys. 1140 mm
Ciężar: 52 kg
Pojemność nominalna: 200 l

BWL-1 / BWS-1 / BWW-1 24 83 884

Hydrauliczny osprzęt ogrzewania

Artykuł Zastosowanie Nr art.
Grupa orurowania obiegu grzewczego BWL-1 / BWS-1 / BWW-1 przy wykonaniu z 
zasobnikiem oddzielnym
W komplecie:
pompa wysokoefektywna DN32-60 (samoregulująca, EFI < 0,23),
z kompletnym kablem przyłączeniowym 4 m, prosta zamiana strony
zasilania z lewej na prawą, u góry termometr zintegrowany
z wielofunkcyjną armaturą odcinającą, łatwe w obsłudze kulowe
zawory czerwony i niebieski (pod izolacją cieplną), grawitacyjny
zawór zwrotny nastawialny, w położeniu 45°
na zasilaniu, zintegrowany zawór nadmiarowy, przyłącze na
dole płaskie 1½“ u góry nastawiany śrubunek przejściowy
na gwint wewnętrzny 1“ (DN25) lub. gwint wewnętrzny
1¼“ (DN32), osłona elementów izolacji z EPP, mała wysokość
(355 mm), kompletnie szczelnie skręcona, sprawdzona
hydraulicznie i elektrycznie;
DN32: Δp = 150 mbar przy V = 3100 l / h
przy Δt 10 K do 36 kW
przy Δt 15 K do 54 kW
przy Δt 20 K do 72 kW

BWL-1 / BWS-1 / BWW-1 20 70 868

Grupa orurowania obiegu mieszacza BWL-1 / BWS-1 / BWW-1 w wykonaniu z 
zasobnikiem oddzielnym,
W komplecie:
pompa wysokoefektywna DN32-60 (samoregulująca, EFI < 0,23),
zamontowany siłownik mieszacza, wyposażona w kompletny
kabel 4 m, 3-drogowy - mosiężny mieszacz DN25 kvs = 10,
DN32 kvs = 18, szczelny na przecieki przy nastawie zerowej,
nastawialny bypass, prosta zamiana zasilania z lewej na prawą
przy pomocy przejściowego wrzeciona mieszacza, u góry termometr
zintegrowany z wielofunkcyjną armaturą odcinającą, łatwe
w obsłudze kulowe zawory czerwony i niebieski (pod izolacją
cieplną), grawitacyjny zawór zwrotny nastawialny, w położeniu 45°
na zasilanie, zintegrowany zawór nadmiarowy,
przyłącze na dole płaskie 1½“ u góry nastawiany
śrubunek przejściowy na gwint wewnętrzny 1“ (DN25) lub. gwint
wewnętrzny 1¼“ (DN32), osłona elementów izolacji z EPP, mała
wysokość (355 mm), kompletnie szczelnie skręcona,
sprawdzona hydraulicznie i elektrycznie;
DN32: Δp = 150 mbar przy V = 3000 l / h
przy Δt 10 K do 35 kW
przy Δt 15 K do 52 kW
przy Δt 20 K do 70 kW

BWL-1 / BWS-1 / BWW-1 20 70 870

Dokończenie → na następnej stronie
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Urządzenia energii odnawialnej
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Dokończenie → na następnej stronie

Hydrauliczny osprzęt ogrzewania c.d.

Artykuł Zastosowanie Nr art.
Wysokosprawna pompa obiegu grzewczego klasy A
przyłącza G 1¼“; długość 180 mm,
wysokosprawna pompa obiegowa klasy A,
kabel sieciowy z wtyczką moleksową (dł 4 m)
i kabel połączenia bufora do sterowania z wtyczką (dł 4 m)
Wysokość tłoczenia 7 m
Wysokość tłoczenia 8 m

Uwaga: zawarte w zakresie dostawy modułu bufora CPM-1-70

BWL-1-08, BWL-1-10
BWL-1-12

91 45 462
91 45 463

Grupa bezpieczeństwa
Mały rozdzielacz z przyłączem do naczynia wzbiorczego ¾“, dla zamkniętego obiegu 
grzewczego.
W komplecie:
zawór bezpieczeństwa na ciśnienie 3 bar, manometr, automatyczny zawór 
odpowietrzający
ze stoperem, kompletnie zmontowany z dyfuzyjnie szczelną izolacją cieplną.

Uwaga: zawarte w zakresie dostawy modułu bufora CPM-1-70.

BWL-1 20 71 383

Zawór bezpieczeństwa z manometrem
o ciśnieniu 3 bar do zamkniętych wodnych instalacji grzewczych do 50 kW, przyłącza ½“
z gwintem wewnętrznym, wydmuch ¾“ z gwintem wewnętrznym, zakres wskazań
manometru 0-4 bar.

BWL-1 / BWS-1 /BWW-1 24 00 465

Filtr 1½“ do montażu na powrocie 
Korpus z mosiądzu, sitko ze stali nierdzewnej
Niezbędny do prawidłowej ochrony pompy ciepła!

BWL-1 / BWS-1 / BWW-1 24 84 398

Automatyczny zawór odpowietrzający
ze stoperem, przyłącze ½“ z gwintem zewnętrznym

BWL-1 / BWS-1 24 00 486

Zawór nadmiarowy BWL-1
1', przyłącze: 2x1“ (DN25 IG)

BWL-1 / BWS-1 / BWW-1 20 71 237

Naczynie wzbiorcze do instalacji grzewczej
1,5 bar ciśnienie wstępne, 90°C temperatura zasilania

25 l dla instalacji grzewczej o pojemności wodnej do 235 l
35 l dla instalacji grzewczej o pojemności wodnej do 320 l
50 l dla instalacji grzewczej o pojemności wodnej do 470 l
80 l dla instalacji grzewczej o pojemności wodnej do 750 l

100 l dla instalacji grzewczej o pojemności wodnej do 850 l
140 l dla instalacji grzewczej o pojemności wodnej do 210 l

200 l (wymiarowanie według instalacji grzewczej)

BWL-1 / BWS-1 / BWW-1

24 00 450
24 00 455
24 00 458
24 00 462
24 00 470
24 00 471
24 00 472
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Hydrauliczny osprzęt ogrzewania c.d.

Artykuł Zastosowanie Nr art.
Zestaw przyłączeniowy
do naczynia wzbiorczego dla wody i solanki dla naczyń wzbiorczych do 50 l.
W komplecie:
przewód elastyczny (dł. 900 mm ), zawór kapturowy,
uchwyt ścienny (uchwyt ścienny dostępny
dla naczynia do 25 l)

BWL-1 / BWS-1 / BWW-1 24 83 076

Mieszacz 3-drogowy
DN 20, kvs 6,3
DN 25, kvs 10
DN 32, kvs 16
DN 40, kvs 25
DN 50, kvs 40

BWL-1 / BWS-1 / BWW-1
27 44 673
27 44 674
27 44 675
27 44 676
27 44 677

Mieszacz 4-drogowy

DN 20, kvs 6,3
DN 25, kvs 10
DN 32, kvs 16
DN 40, kvs 25
DN 50, kvs 40

BWL-1 / BWS-1 / BWW-1

27 44 678
27 44 679
27 44 680
27 44 681
27 44 682

Siłownik mieszacza 230 V~/50 Hz, 6 Nm
dla mieszacza 3- i 4-drogowego,
kompletnie okablowany 240 sec, 90°
DN 20 – DN 50

BWL-1 / BWS-1 / BWW-1 22 69 585

Siłownik otwórz/zamknij 24VAC/SPST 
w połączeniu z zaworem 3-drogowym DN32 lub DN40
Zawiera przewód 4m

BWL-1 / BWS-1 / BWW-1 24 00 486

Zestaw przewodów elastycznych
nadaje się do połączeń hydraulicznych.
Przewody ze stali szlachetnej ze śrubunkiemi uszczelką płaską 2 x G1½“, L = 1000 mm.

BWL-1 / BWS-1 / BWW-1 24 84 112
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Dokończenie → na następnej stronie

Osprzęt części powietrznej

Artykuł Zastosowanie Nr art.
Kanał powietrzny prosty
dla zasysania powietrza bezpośrednio na urządzeniu, z tworzywa z włókien szklanych
(GFB) z izolacja wewnętrznaz wełny mineralnej, z pokryciem szklanym z izolacją
cieplna i przeciwdźwiękową, odporny na wilgoć.
L = 440 mm, ciężar 19 kg

BWL-1 24 83 982

Kanał powietrzny redukcyjny
z 1320 x 825 mm na 600 x 600 mm, dla zasysania bezpośrednio na urządzeniu,
z tworzywa z włókien szklanych (GFB) z izolacja wewnętrzna z wełny mineralnej,
z pokryciem szklanym, z izolacją cieplna i przeciwdźwiękową, odporny na wilgoć.
l = 985 mm, ciężar 25 kg
L = 985 mm, ciężar 25 kg.

BWL-1 24 84 094

Zestaw taśm do uszczelnienia kanałów powietrznych
do zasysania i wydmuchu.
W komplecie:
1 taśma uszczelniająca 20 x 5 mm, długość 10 m
1 taśma uszczelniająca 50 x 3 mm, długość 20 m

BWL-1 24 84 052

Elastyczny kanał powietrzny z izolacją cieplną i akustyczną
do przyłącza na wylocie pompy ciepła DN 630 mm ze ścianką grubości 30 mm.
Zabezpieczenie parowe przez pokrycie poliestrowe i odporny na warunki
atmosferyczne, do stosowania w zakresie temperatur -20°C do+40°C.
Ochrona przeciw pożarowa według DIN 4102-B2, lub M1.
Długość 3 m.

BWL-1 24 83 900

Zestaw przyłączeniowy kanału elastycznego
do przyłącza na wylocie powietrza z pompy ciepła
do połączenia i ustalenia, konieczny, jeżeli elastyczny kanał powietrzny jest > 1 m.
W komplecie:
2 taśmy mocujące, 2 pręty gwintowane M8 (dł 1 m), taśma kanałowa szer 50 mm
oraz materiały montażowe i mocujące.

BWL-1 24 84 089

Rama do elastycznego kanału powietrznego
do przyłączenia do przejścia w ścianie wraz z materiałami mocującymi.

BBWL-1 91 45 470

Kanał powietrzny kątowy 90°, DN 600 x 600 mm
dla wydmuchu, z włókna szklanego (GFB) z wykładziną z wełny mineralnej, z pokryciem
szkliwionym, z izolacją cieplną i akustyczną, odporny na wilgoć.
L x B = 1150 x 750 mm, ciężar 20 kg
Uwaga:
Dla zasysania możliwy tylko w kombinacji z redukcją zasysania (Nr Art. 24 84 094)

BWL-1 24 83 979
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Dokończenie → na następnej stronie

Osprzęt części powietrznej c.d.

Artykuł Zastosowanie Nr art.
Kanał powietrzny prosty 600 x 600 mm
dla wydmuchu, z włókna szklanego (GFB) z wykładziną z wełny mineralnej, z pokryciem
szkliwionym, z izolacją cieplną i akustyczną, odporny na wilgoć.
L = 625 mm, ciężar 15 kg
L = 1250 mm, ciężar 28 kg
Uwaga:
Dla zasysania możliwy tylko w kombinacji z redukcją zasyasania (Nr Art. 24 84 094)

BWL-1 24 83 980
24 83 981

Złącze kanałowe (bandaż gipsowy)
do połączenia i sklejenia kanałów z włókna szklanego (kanały GFB), szer. = 100 mm - 10 
rolek.

BWL-1 24 84 053

Rama przyłączeniowa kanału powietrznego 600 x 600 mm
dla kanałów skracanych na budowie.

BWL-1 24 83 983

Kratka ochronna kanału 710 x 710 mm
przy ustawieniu urządzenia poniżej poziomu terenu,
długość manżety 12,7 mm,
otwory 4 x 8 mm.

BWL-1 24 83 265

Kratka ochronna
przy ustawieniu urządzenia powyżej poziomu terenu.

600 x 600 mm
dla wylotu lub po stronie ssania z redukcją

1350 x 870 mm
dla strony ssania bez redukcji

BWL-1

24 84 233

24 84 255
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Dokończenie → na następnej stronie

Osprzęt hydrauliczny źródła ciepła (obieg solanki)

Artykuł Zastosowanie Nr art.
Koncentrat solanki
do obiegu solanki na bazie monoethylenglykolu z wysoką absorpcją ciepła i skuteczną 
ochrona przeciw korozji.
Pojemność 20 l.
Ciężar: 23 kg
Pojemność: 3 l / ciężar: 3,4 kg
Przed napełnieniem instalacji koncentrat należy rozcieńczyć z wodą w stosunku 1 : 3.

BWS-1 / BWW-1 24 83 422
24 84 552

Naczynie wzbiorcze dla solanki
z materiałami mocującymi (ciśnienie wstępne musi być nastawione na 0,5 bar)

12 l
18 l

BWS-1

24 44 210
24 44 211

Zestaw przyłączeniowy naczynia wzbiorczego dla wody grzewczej i solanki
W komplecie:
przewód elastyczny (dł. 900 mm )
zawór kapturowy
uchwyt ścienny (uchwyt ścienny dla naczynia do 25 l)

BWL-1 / BWS-1 24 83 076

Modularny rozdzielacz solanki
W komplecie:
Rura zbiorcza dla zasilania i powrotu 1½“, zawory kulowe i po jednym zaworze do 
napełniania
i opróżniania, po jednym nyplu podwójnym z uszczelnieniami.
Przyłącza kolektorów: śrubunek zaciskowy do rur PE dla średnicy zewnętrznej DN 32.

Rozdzielacz solanki Ms potrójny do 6 kW (PE 32x2,9)
Rozdzielacz solanki czterokrotny do 9 kW (PE 32x2,9)

Rozdzielacz solanki Ms sześciokrotny do 12 kW (PE 32x2,9)
Rozdzielacz solanki Ms ośmiokrotny do 16 kW (PE 32x2,9)

BWS-1-06
BWS-1-08

BWS-1-10/12
BWS-1-12/16

24 83 892
24 83 893
24 83 894
24 83 899

Moduł chłodzenia pasywnego BKM BWS-1 91 46 073

Czujnik punktu rosy BWS-1 24 84 362

Hydrauliczny zawór równoważący BWW-1
aby uniknąć kondensacji
DN 25 10 - 40 l / min 
DN 32 20 - 70 l / min 
DN 40 30 - 120 l / min

BWW-1

20 70 934 
20 70 935 
20 70 936
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Osprzęt hydrauliczny źródła ciepła (obieg solanki)

Artykuł Zastosowanie Nr art.
Czujnik punktu rosy 
Zalecany przy zastosowaniu modułu BKM w celu zapobiegania
kondensacji pary wodnej na płaszczyznach chłodzących.
Zakres ustawień: 80-100 % r.F

24 84 362
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Dane techniczne wybranych elementów wyposażenia dodatkowego pomp ciepła
Zasobnik ciepłej wody CEW-1-200

B
A

F

L

J

D
E

C

I

Zasobnik ciepłej wody Typ CEW-1-200 
Pojemność zasobnika l 180 
Moc ciągła tv 80/60°C → t cwu 10/45°C kW -l/h 20/490 
Wskaźnik mocy (ogrzewanie) NL60 3 
Wskaźnik mocy (ogrzewanie) NL50 1,3 
Czas ogrzewania 10kW 10-50°C min 51 
Przyłącze wody zimnej A  mm 90 
Powrót ogrzewanie /solar B  mm 222/– 
Czujnik zasobnika ogrzewania /solar C  mm 590/– 
Cyrkulacja D  mm 697 
Zasilanie ogrzewania /solar E  mm 797/– 
Przyłącze wody ciepłej F  mm 1194 
Wysokość całkowita I  mm 1270 
Średnica z izolacją J mm 600 
Szerokość /głębokość obudowy mm 600 x 650 
Flansza konserwacyjna L mm 324 
Wysokość po przekątnej mm 1395 
Pierwotna woda grzewcza bar / °C 3/95 
Wtórna woda użytkowa bar / °C 10/95 
Wewnętrzny przekrój flanszy mm DN 110 
Przyłącze wody zimnej R 1“ 
Powrót ogrzewania /solar G 1½“ GZ/– 
Cyrkulacja G ¾“ GZ 
Zasilanie ogrzewanie /solar G 1½“ GZ/– 
Przyłącze wody ciepłej R 1“ 
Anoda ochronna (izolowana) G (GW) 1¼“ 
Dodatkowe ogrzewanie elektryczne G (GW) 1½“ 
Czujnik zasobnika G (GW) ½“ 
Powierzchnia wymiennika ciepła ogrzewanie /solar m² 2,3/– 
Pojemność wymiennika ciepła ogrzewanie /solar l 17/– 
Masa kg 147 
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Wyposażenie dodatkowe pomp ciepła

Zasobnik ciepłej wody SEW-1

Zasobnik ciepłej wody Typ SEW-1 300 400 
Pojemność zasobnika l 288 375 

Przyłącze wody zimnej           A mm 55 55 

Powrót ogrzewania                    B mm 222 222 

Tuleja zanurzeniowa C mm 656 791 

Cyrkulacja D mm 786 921 

Zasilanie ogrzewania / solar E mm 886 1156 

Przyłącze ciepłej wody F mm 1229 1586 

Dodatkowe ogrzewanie elektryczne (opcja) G mm 912 1174 

Wysokość całkowita I mm 1310 1660 

Średnica z izolacją J mm 705 705 

Flansza konserwacyjna L mm 277 277 

Woda grzewcza pierwotna bar / °C 10/110 10/110 

Wtórna woda użytkowa bar / °C 10/95 10/95 

Przyłącze wody zimnej RP 1¼“ 1¼“ 

Powrót ogrzewania GW 1¼“ 1¼“ 

Cyrkulacja GW ¾“ ¾“ 

Zasilanie ogrzewania GW 1¼“ 1¼“ 

Przyłącze ciepłej wody RP 1¼“ 1¼“ 

Powierzchnia wymiennika ciepłej wody m² 3,5 5,1 

Pojemność wymiennika ciepłej wody l 27 39 

Masa kg 134 185 
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Zasobnik buforowy SPU-1-200

Zasobnik buforowy Typ SPU-1 200 
Pojemność zasobnika l 288 

Przyłącze / termometr / listwa czujników           A mm 256

Przyłącze / termometr/ listwa czujników                  B mm 420

Tuleja czujnik / termostat C mm 630

Przyłącze / termometr / listwa czujników D mm 910

Wysokość bez izolacji / odpowietrzenie G mm 1114

Wysokość z izolacją H mm 1140

Średnica z izolacją I mm 610

Średnica bez izolacji J mm 500

Opróżnianie K mm 85

Maks. ciśnienie pracy bar 3

Maks. temperatura pracy °C 95

Przyłącza wody grzewczej (4 sztuki) GW 1½“

Dodatkowe ogrzewanie elektryczne GW 1½“

Czujnik / termostat GW ½“

Zawór na doprowadzeniu zimnej wody GW ½“

Odpowietrzanie / zawór bezpieczeństwa GW ½“

Masa kg 52

B

A

C

D
GH

I
J

K
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Podgrzewacz pojemnościowy c.w.u.  SEM-1W-360

Zasobnik ciepłej wody Typ SEW
-1-300 

SEW
-1-400 

SEM
-1W-360 

Pojemność zasobnika l 290 375 365 
Przepływ tz/tp 80 / 60 °C - t.c.w.u. 10 
/ 45 °C kW - l / h 35 / 860 45 / 1100 20 / 490 

Liczba znamionowa (ogrzewanie)                 NL60 7 10 3 
Czujnik zasobnika ogrzewania / układ 
solarny NL50 3,5 5 1,6 

Czas ogrzewania 14 kW - 10-50 °C min 58 75 71 
Woda zimna A  mm 55 55 55 
Powrót ogrzewanie / układ solarny B  mm 222 / - 222 / - 606 / 221 
Czujnik zasobnika ogrzewania / układ 
solarny C  mm 656 / - 791 / - 965 / 385 

Króciec cyrkulacji D  mm 786 921 860 
Zasilenie z kotła / układ solarny E  mm 886 / - 1156 / - 1146 / 470 
Króciec wody ciepłej F  mm 1229 1586 1526 
Dodatkowa grzałka elektryczna (opt.) G  mm 912 1174 1210 
Termometr H  mm 1069 1426 1355 
Wysokość całkowita I  mm 1310 1660 1630 
Średnica z izolacją J  mm 705 705 705 
Flansza konserwacyjna L  mm 277 277 276 
Wysokość po przekątnej mm 1485 1805 1740 
Pierwotny obieg grzejny bar / °C 10 / 110 10 / 110 10 / 110 
Wtórny obieg grzejny bar / °C 10 / 95 10 / 95 10 / 95 
Wewnętrzna średnica kołnierza mm DN 110 DN 110 DN 110 
Woda zimna R 1 ¼“ 1 ¼“ 1“ 

Powrót ogrzewania / solar G 1 ¼“ gwint 
wewnętrzny 

1 ¼“gwint 
wewnętrzny 

1 ¼“gwint 
wewnętrzny 

Króciec cyrkulacji G ¾“ gwint 
wewnętrzny 

¾“ gwint 
wewnętrzny 

¾“ gwint 
wewnętrzny 

Zasilanie ogrzewanie / solar G 1 ¼“ gwint 
wewnętrzny 

1 ¼“ gwint 
wewnętrzny 

1 ¼“ gwint 
wewnętrzny 

Króciec wody ciepłej R 1 ¼“ 1 ¼“ 1“ 

Anoda ochronna G 1 ¼“ gwint 
wewnętrzny 

1 ¼“ gwint 
wewnętrzny 

1 ¼“ gwint 
wewnętrzny

Dodatkowa grzałka elektryczna G 1 ½“ gwint 
wewnętrzny

1 ½“ gwint 
wewnętrzny

1 ½“ gwint 
wewnętrzny

Tuleja zanurzeniowa Czujnik zasob-
nika (zamontowana) G 1 ½“ gwint 

wewnętrzny
1 ½“ gwint 

wewnętrzny
20x2 gwint 
wewnętrzny

Termometr G 1 ½“ gwint 
wewnętrzny

1 ½“ gwint 
wewnętrzny

1 ½“ gwint 
wewnętrzny

Powierzchnia wymiennika ciepła 
ogrzewanie / solar m² 3,5 / - 5,1 / - 3,2 / 1,3 

Pojemność wymiennika ciepła 
ogrzewanie / solar l 27 / - 39 / - 27 / 11 

Masa kg 134 185 182 

B
A

C

H

L
E

B

D
C

E

F

G

I

J

B
A
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C

J

H

I

L

G
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Zasobnik ciepłej wody Typ SEW
-1-300 

SEW
-1-400 

SEM
-1W-360 

Pojemność zasobnika l 290 375 365 
Przepływ tz/tp 80 / 60 °C - t.c.w.u. 10 
/ 45 °C kW - l / h 35 / 860 45 / 1100 20 / 490 

Liczba znamionowa (ogrzewanie)                 NL60 7 10 3 
Czujnik zasobnika ogrzewania / układ 
solarny NL50 3,5 5 1,6 

Czas ogrzewania 14 kW - 10-50 °C min 58 75 71 
Woda zimna A  mm 55 55 55 
Powrót ogrzewanie / układ solarny B  mm 222 / - 222 / - 606 / 221 
Czujnik zasobnika ogrzewania / układ 
solarny C  mm 656 / - 791 / - 965 / 385 

Króciec cyrkulacji D  mm 786 921 860 
Zasilenie z kotła / układ solarny E  mm 886 / - 1156 / - 1146 / 470 
Króciec wody ciepłej F  mm 1229 1586 1526 
Dodatkowa grzałka elektryczna (opt.) G  mm 912 1174 1210 
Termometr H  mm 1069 1426 1355 
Wysokość całkowita I  mm 1310 1660 1630 
Średnica z izolacją J  mm 705 705 705 
Flansza konserwacyjna L  mm 277 277 276 
Wysokość po przekątnej mm 1485 1805 1740 
Pierwotny obieg grzejny bar / °C 10 / 110 10 / 110 10 / 110 
Wtórny obieg grzejny bar / °C 10 / 95 10 / 95 10 / 95 
Wewnętrzna średnica kołnierza mm DN 110 DN 110 DN 110 
Woda zimna R 1 ¼“ 1 ¼“ 1“ 

Powrót ogrzewania / solar G 1 ¼“ gwint 
wewnętrzny 

1 ¼“gwint 
wewnętrzny 

1 ¼“gwint 
wewnętrzny 

Króciec cyrkulacji G ¾“ gwint 
wewnętrzny 

¾“ gwint 
wewnętrzny 

¾“ gwint 
wewnętrzny 

Zasilanie ogrzewanie / solar G 1 ¼“ gwint 
wewnętrzny 

1 ¼“ gwint 
wewnętrzny 

1 ¼“ gwint 
wewnętrzny 

Króciec wody ciepłej R 1 ¼“ 1 ¼“ 1“ 

Anoda ochronna G 1 ¼“ gwint 
wewnętrzny 

1 ¼“ gwint 
wewnętrzny 

1 ¼“ gwint 
wewnętrzny

Dodatkowa grzałka elektryczna G 1 ½“ gwint 
wewnętrzny

1 ½“ gwint 
wewnętrzny

1 ½“ gwint 
wewnętrzny

Tuleja zanurzeniowa Czujnik zasob-
nika (zamontowana) G 1 ½“ gwint 

wewnętrzny
1 ½“ gwint 

wewnętrzny
20x2 gwint 
wewnętrzny

Termometr G 1 ½“ gwint 
wewnętrzny

1 ½“ gwint 
wewnętrzny

1 ½“ gwint 
wewnętrzny

Powierzchnia wymiennika ciepła 
ogrzewanie / solar m² 3,5 / - 5,1 / - 3,2 / 1,3 

Pojemność wymiennika ciepła 
ogrzewanie / solar l 27 / - 39 / - 27 / 11 

Masa kg 134 185 182 
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Pompy ciepła
Wyposażenie dodatkowe pomp ciepła BWL-1, BWS-1
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Moduł chłodzenia pasywnego BKM

Moduł chłodzenia pasywnego Typ BKM

Moc chłodnicza kW 19 

Moc chłodnicza możliwa

z BWS-1-06 kW ok. 2 

z BWS-1-08 kW ok. 3 

z BWS-1-10 kW ok. 3 

z BWS-1-12 kW ok. 4 

z BWS-1-16 kW ok. 5 

Wysokość mm 401

Szerokość Imm 498

Głębokość mm 188

Masa kg 15

Przyłącza

Zasilanie c.o. G 1¼“ 

Powrót c.o. G 1¼“ 

Zasilanie solanki Rp 1¼“ 

Powrót solanki Rp 1¼“ 

Maks. ciśnienie systemu grzewczego bar   3

Maks. ciśnienie solanki bar   

Straty ciśnienia na systemie grzewczym przy przepływie 1,9 m3/h mbar 43 

Straty ciśnienia na dolnym źródle w trybie chłodzenia przy przepły-
wie 2,3 m3/h mbar 90 

Straty ciśnienia na dolnym źródle w trybie grzania przy przepływie 
2,3 m3/h mbar 37 

Zakres temp. systemu grzewczego °C 5-110 

Zakres temp. solanki w trybie chłodzenia  °C 5-25

Zakres temp. solanki w trybie grzania  °C 2-25

Zużycie energii   VA 0-5

498

401

188
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Urządzenia energii odnawialnej
Pompy ciepła
Pompy ciepła woda-woda BWW-1
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Pompa ciepła BWW-1 – woda-woda

Informacje podstawowe i cechy pomp BWW-1

Pompa ciepła woda-woda BWW-1
z wymiennikiem ciepła BWM

Cechy • Pompa BWW-1 składa się z zestawu dwóch urządzeń: pompy ciepła BWS (omówionej we 
wcześniejszej części tego rozdziału ) oraz zespołu wymiennika ciepła BWM 

• Pompa BWW-1 umożliwia współpracę z wodnymi źródłami ciepła jak studnie i cieki wodne
• Pompa woda-woda przeznaczona do pracy wewnątrz budynku 
• Zakresy mocy: ca 7, 11, 13, 15, 21 kW. 
• Doskonała efektywność energetyczna urządzenia, najwyższy współczynnik COP = 5,6*.
 • Klasa efektywności energetycznej A++ 
• Maksymalny okres gwarancji wynosi łącznie do 5 lat, zgodnie z informacjami zawartymi 

w karcie gwarancyjnej urządzenia
* dla B0/W35 wg EN14511

Kompilacja urządzeń

BWS-1-06
BWS-1-08
BWS-1-10
BWS-1-12
BWS-1-16

BWM-S
BWM-S
BWM-S
BWM-L
BWM-L

BWW-1-07
BWW-1-11
BWW-1-15
BWW-1-15
BWW-1-21

+ =

Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie
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Kompletne urządzenie zabezpieczone na jednej palecie.
Automatyka i elementy dodatkowe w osobnych opakowaniach.

Forma dostawy

• Płytowy wymiennik ciepła – 1 szt,
• Izolacja termiczna- 1 szt,
• Uchwyt ścienny – 1szt,
• Zamocowanie – 2 szt,
• Wtyczka parametryczna – 1 szt,
• Tabliczki znamionowe – 3 szt,
• Instrukcja montażu – 1 szt.

Elementy dostawy

• Możliwy monowalentny tryb pracy.
• Czynnik chłodniczy –R407 C.
• Maksymalna temperatura wody grzewczej 63°C i min. temperatura solanki -5°C.
• Zintegrowany licznik ciepła:

– pomiar przepływu z „pomiarem ciepła“, 
– możliwość diagnozowania, 
– możliwy wskaźnik JAZ (roczny wskaźnik uzysku), jeżeli z WPM-1 jest połączony licznik   
   prądu ze złączem S0.

• Zintegrowana wysokosprawna pompa obiegowa (klasa A).
• Zintegrowana wysokosprawna pompa solanki (klasa A).
• Elektronicznie sterowana dodatkowa grzałka elektryczna: – regulacja mocy grzałki 

elektrycznej w zakresie 1-6 kW,  
– regulacja obciążenia szczytowego, 
– nastawialny tryb awaryjny i suszenie posadzki.

• Sprężarka spiralna, podwójnie izolowana przeciw drganiom.
• Obudowa dokładnie izolowana cieplnie i przeciw hałasowi.
• Antywibracyjne nóżki. • Elektroniczny miękki rozruch sprężarki dla mocy urządzenia 

(08/10/12/16 kW). 
• Natężenie hałasu < 39 dBA (np. BWS-1-06 w pomieszczeniu w odległości 1 m). 
• Izolacja przeciw drganiom hydrauliki już w urządzeniu. 
• Zintegrowany zawór 3-drogowy do ciepłej wody.
• Grupa bezpieczeństwa dla solanki i ogrzewania z izolacją.
• Wygodna pozycja obsługowa skrzynki sterowniczej.
• Szybkie, pewne i nieskomplikowane okablowanie „Wolf Easy Connect System“ – 4 m 

kabla z wtyczką od BWS-1 do WPM-1.
• Nadzór ciśnienia solanki i wody: 

– cyfrowe wskazania i meldunki,  
– zgodny z przepisami dla różnych regionów. • Nadzór braku fazy i kierunku obrotów.

Charakterystyka i rozwiązania techniczne

Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie
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Urządzenia energii odnawialnej
Pompy ciepła
Pompy ciepła woda-woda BWW-1
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BWS-1 BWM

Studnia absorpcyjna Studnia zasilająca

min 0,5m

min 0,5m

ca.1,3m

Przepływ 
wody gruntowej

Pompa
studzienna

Przykładowy możliwy sposób pracy

Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie
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Regulacja pompy ciepła BWS-1

Regulator WPM-1 
z modułem obsługowym BM

Przy zastosowaniu regulatora WPM-1 wraz z modułem obsługowym BM możliwe są:
• Pomieszeniowa lub pogodowa, wraz z programowaniem, regulacja temperatury dla obsłu-

giwanego układu, w tym: 
– jeden obieg grzewczy bez podmieszania, 
– jeden obieg grzewczy z podmieszaniem, 
– ładowanie podgrzewacza c.w.u.

• Pogodowa regulacja temperatury wody grzewczej (przy zastosowaniu czujnika temperatu-
ry zewnętrznej wraz z regulatorem WPM-1 i modułem BM) wraz z programowaniem cza-
sowym.

• Prosta konfiguracja pompy ciepła wraz z instalacją grzewczą budynku poprzez wybór jed-
nego z trzynastu wstępnie skonfigurowanych schematów hydraulicznych.

• Automatyczne rozpoznanie przez regulator typu obsługiwanej pompy ciepła.
• Poprzez programowalne wejścia i wyjścia możliwa jest realizacja dodatkowych funkcji, jak 

np. wysterowanie pompy cyrkulacyjnej (sterowanie czasowe lub przyciskiem), wysterowa-
nie pompy ładującej basenu lub podłączenie drugiego źródła ciepła.

• Odczyt oddawanej ilości ciepła.
• Włączenie do systemu regulacji Wolf poprzez interfejs e-bus.

Przykładowe możliwości pracy

Regulator WPM-1
Moduł obsługowy BM
Czujnik temperatury zewnętrznej

1  ...   7

Regulator WPM-1
Moduł obsługowy BM
Czujnik temperatury zewnętrznej
Moduł mieszacza MM (razem do 7 szt.)

Regulator WPM-1
Moduł obsługowy BM
Czujnik temperatury zewnątrznej
Moduł kaskadowy KM-WP (do wysterowania
do 4 pomp ciepła)

Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie
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Urządzenia energii odnawialnej
Pompy ciepła
Pompy ciepła woda-woda BWW-1

Podłączenia elektryczne

Wtyczka parametryczna

1-3     4-6       7-9 12-15

1X
11

F21 K29

Q20 *

Q10.1 Q10.2

GTS1

Alarm

Supply

HPM

GTS2

SM
KQ

20

*
*

1X
12

BWS-1
274 50 02

Dostarczona wtyczka parametryczna musi włączona do jednostki sterującej BWS-1 w pozycji 
GTS2. Praca bez wtyczki na tej pozycji zabroniona – istnieje ryzyko uszkodzenia wymiennika 
poprzez zamrożenie.

F1

K1

K1

F1

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

95

96

A1

A2

L1  L2  L3  PE

U V
M

PE

L1  N  PE

Pompa tłoczna w studni

Otwarty styk dla zabezpieczenia
silnika pompy  w studni podłaczeń do E1.
E1 parametr WP002 wejście alarmu
3/PE/400 VAC (zasilanie)

Podłaczenie A1 w WPM-1

W

3~

Podłączenia elektryczne
pompy w studni
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Regulacja pompy ciepła BWS-1
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≤24V DC

ST203
16

1  2  3  4

O
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N
PE
L1

Sterowanie pompy studziennej 
PKP bezpośrednio,
poprzez wyjście A1 

Podłączenia elektryczne

UWAGA 
Sterowanie pompy studziennej (PKP) - obieg pierwotny poprzez programowalne wyjście A1  
w głównym menagerze z WPM-1.
Jednofazowe zasilanie pompy można podłączyć bezpośrednio do wyjścia A1 max. 2(2)A/230 V.
Trójfazowe zasilanie  odbywa się poza automatyką WOLF poprzez stycznik podłączony do 
wyjścia A1 . Szczegóły podłłączeń patrz → instrukcje montażu pompy. 
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Pompa ciepła BWW-1 oraz jej wyposażenie

Podstawowe wyposażenie dodatkowe
pomp ciepła BWL-1
(c.d.)

Artykuł Nr art.
Regulator WPM-1
z modułem obsługowym BM
(wraz z czujnikiem temp. zewn.)

91 45 994

Połączenia elektryczne 
(sieciowe i sterownicze)
kompletny zestaw kabli sieciowych 
i sterowniczych do połączenia pompy 
ciepła ze sterownikiem

6 m
14 m
21 m
30 m

27 44 916
27 44 917
27 44 918
27 44 919

Moduł mieszacza MM-2 89 08 489

Moduł mieszacza BM 
(bez czujnika temp. zewnętrznej)

89 05 250

Podstawa ścienna 27 44 275

Termostat ogrzewania podłogowego 27 91 905

Bezprzewodowe analogowe zdalne 
sterowanie

27 44 200

Radiowy czujnik zewnętrzny 27 44 081

Odbiornik dla zdalnego czujnika zew. 
bezprzewodowego

27 44 209

Pompy ciepła BWL-1 Typ BWW-1-07 BWW-1-11 BWW-1-13 BWW-1-15 BWW-1-21 
BWS-1 Nr art. 91 46 033 91 46 034 91 46 035 91 46 036 91 46 037

Dokończenie → na następnej stronie
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Podstawowe wyposażenie dodatkowe
pomp ciepła BWL-1
(c.d.)

Artykuł Nr art.
Moduł solarny SM1-2 89 08 491

Moduł solarny SM2-2 89 08 492

Zbiorczy czujnik temperatury zasobnika
Φ 6 mm 

88 52 829

Dane i wskazówki projektowe dotyczące pompy ciepła BWW-1

Uwagi ogólne

Katalog techniczny 2017 – rozdział 9

Urządzenia energii odnawialnej
Pompy ciepła
Pompy ciepła woda-woda BWW-1

Wykorzystanie podziemnych zasobów wody musi odbywać się zgodnie z lokalnym przepisami.
Należy wykazać, że wystarczająca ilość wody jest dostępna
Minimalna odległość studni powinna wynosić 15,0 m. Jednak w niektórych obszarach już dy-
stans 5,0 m jest wystarczające.
Dla budynków jednorodzinnych studnie nie powinny być głębsze niż 15 m biorąc pod uwagę 
względy ekonomiczne. Jakość wody powinna być zapewniona.

Jakość wody Jakość wody Jednostka Wartość
pH 6-10

wolny chlor mg/l < 0,5

chlorki w temp 0-25oC mg/l < 1000

Siarczany mg/l < 300

Żelazo mg/l < 0,2

Mangan mg/l < 0,1

Filtry Niezbędny rozmiar oczek filtra - 0,3-0,6 mm. W razie konieczności zainstalować filtr wstępny 
i osadnik.

Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie
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Dane i wskazówki projektowe dotyczące pompy ciepła BWW-1 c.d.
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Urządzenia energii odnawialnej
Pompy ciepła͐
Pompy ciepła woda-woda BWW-1

Krzywe grzewcze (wg EN 14511)
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Woda studzienna - Temperatura wlotowa  °C

BWW-1 35° zasilenie

BWW-1 45° zasilenie

BWW-1 55° zasilenie
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Dane techniczne BWW-1

Typ Typ BWW-1-07 BWW-1-11 BWW-1-13 BWW-1-15 BWW-1-21 
Moc 
grzewcza
/ COP

W10 / W35 wg normy EN14511 kW / – 7,1 / 5,4 10,5 / 5,6 13,3 / 5,6 15,0 / 5,5 20,8 / 5,5 
W10 / W45 wg normy EN14511 kW / – 6,9 / 4,2 10,0 / 4,4 12,2 / 4,3 14,0 / 4,3 19,3 / 4,3 
W10 / W55 wg normy EN14511 kW / – 6,2 / 3,2 9,3 / 3,3 11,5 / 3,2 13,5 / 3,3 17,0 / 3,3 

Wysokość całkowita BWS-1 A mm 740 740 740 740 740 
Szerokość całkowita BWS-1 B mm 600 600 600 600 600 
Głębokość całkowita BWS-1 C mm 650 650 650 650 650 
Wysokość całkowita BWM D mm 740 740 740 740 740 
Szerokość całkowita BWM E mm 245 245 245 245 245 
Głębokość całkowita BWM F mm 200 200 200 200 200 

Ogrzewanie zasilanie / powrót, woda ciepła za-
silanie/ powrót, grunt wejście / wyjście

G 
(gwint
zewn.) 

1½“ 1½“ 1½“ 1½“ 1½“ 

Przyłącza do BWM
G 

(gwint
zewn.) 

1¼“ 1¼“ 1¼“ 1¼“ 1¼“ 

Poziom hałasu dB(A) 41 42 42 43 43 
Poziom hałasu 1 m od urządzenia 
(w pomieszczeniu) dB(A) 39 40 40 41 41 

Maksymalne ciśnienie pracy obiegu grzewcze-
go /obiegu solanki / obiegu wody bar 3 / 3 / 3 3 / 3 / 3 3 / 3 / 3 3 / 3 / 3 3 / 3 / 3 

Zakres nastaw c.w.u. °C +20 do +63 +20 do +63 +20 do +63 +20 do +63 +20 do +63 
Granice eksploatacyjne temperatury wody °C +7 do +22 +7 do +22 +7 do +22 +7 do +22 +7 do +22 
Typ czynnika chłodniczego / Pojemność - / kg R407C / 1,8 R407C / 2,0 R407C / 2,25 R407C / 2,8 R407C / 3,1 
Maksymalne ciśnienie pracy obiegu 
chłodniczego bar 30 30 30 30 30 

Olej chłodniczy FV50S FV50S FV50S FV50S FV50S 
Ilość solanki w BWS-1 z BWM l 4,7 5,2 5,7 7,3 7,8 
Przepływ wody grzewczej minimalne (7K) /
nominalne (5K) / maksymalne (4K) 1) l / min 14,6 / 20,3 / 

25,4 
21,4 / 30,1 / 

37,6 
27,3 / 38,1 / 

47,6 
30,7 / 43,0 / 

53,7 
42,6 / 59,6 / 

74,5 
Wysokość podnoszenia pompy przy dT 5K mbar 530 430 340 420 150 
Zawór 3-drogowy zabudowany zabudowany zabudowany zabudowany zabudowany 

Pompa obiegu grzewczego klasy A Wilo Tec RS 
25 / 7 

Wilo Tec RS 
25 / 7 

Wilo Tec RS 
25 / 7 

Wilo Stratos 
Para 25 / 1-8 

Wilo Stratos 
Para 25 / 1-8 

Wysokość tłoczenia obiegu solanki
(przy przepływie w l/min) mbar 160 (42) 200 (42) 210 (42) 140 (58) 140 (58) 

Min. zawartość soli / ochrona 
przeciwzamrożeniowa % / °C 25 / -13 25 / -13 25 / -13 25 / -13 25 / -13 

Pompa obiegu solanki klasy A Wilo Stratos 
Para 25 / 1-7

Wilo Stratos 
Para 25 / 1-7

Wilo Stratos 
Para 25 / 1-7

Wilo Stratos 
Para 25 / 1-7

Wilo Stratos 
Para 25 / 1-7

Nominalny przepływ wody oraz dla dT 4K l / min 27 42 52 58 82 
Strata ciśnienia wody w BWM przy wydajności 
nominalnej mbar 24 53 85 134 257 

A

BC

= = = = =

5x95
665

grunt-wejście

ogrzewanie-zasilanie

woda ciepła-powrót

grunt-wyjście

ogrzewanie-powrót

woda ciepła-zasilanie
D

E

FBWS-1 BWM

moduł 
wymiennikowy do 
wody po stronie 
dolnego źródła

Dokończenie → na następnej stronie
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Urządzenia energii odnawialnej
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Typ Typ BWW-1-07 BWW-1-11 BWW-1-13 BWW-1-15 BWW-1-21 
Grzewczy element 3 fazowy 400V kW 1 do 6 1 do 6 1 do 6 1 do 6 1 do 6 
Maksymalny pobór prądu ogrzewanie 
elektryczne A 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 

Maksymalna Moc / sprężarka w granicach 
pracy kW / A 2,89 / 4,2 3,2 / 5,8 3,85 / 7,0 4,71 / 8,4 6,53 / 11,7 

Pobór mocy / pobór prądu /
cos φ przy W10 / W35, bez pompy

kW / A 
/ -

1,35 / 2,5 / 
0,75 

1,85 / 3,2 / 
0,81 

2,3 / 4,4 / 
0,76 

2,64 / 4,7 / 
0,79 

3,79 / 7,0 / 
0,81 

Pobór mocy pompy obiegu grzewczego
nominalna przepustowość W 45 55 60 100 110 

Pobór mocy pompy solankowej przy 
nominalnej przepustowości W 55 60 65 110 120 

Pobór prądu przy bezpośrednim rozruchu /
łagodnym rozruchu A 27 / - - / 21 - / 26 - / 31 - / 39 

Maksymalna liczba uruchomień sprężarki na 
godzinę 1 / h 3 3 3 3 3 

Moc BWW-1 w stanie gotowości W 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 
Stopień ochrony IP IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 
Masa BWW-1 kg 151 156 160 185 190 
Przyłącze elektryczne / zabezpieczenie

3~ PE / 400VAC / 50Hz / 10A / C

3~ PE /
400VAC / 
50Hz / 16 

A / C
Kompresor

Ogrzewanie elektryczne 3~ PE / 400VAC / 50Hz / 10A / B
Napięcie sterownika 1~ NPE / 230VAC / 50Hz / 10A / B

1)  W celu zapewnienia wysokiej efektywności energetycznej pompy ciepła, przepływ nominalny nie powinien być przekroczony.
Informacje podane w tej tabeli są dla niezanieczyszczonego wymiennika ciepła
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Urządzenia energii odnawialnej
Pompy ciepła
Pompy ciepła woda-woda BWW-1

397Katalog techniczny 2017 – rozdział 9

Przykładowe schematy technologiczne instalacji pomp ciepła BWS

Obieg solankowy

Pompa ciepła solankowa BWS-1

Zasilanie

Powrót 

Wymiennik ciepła BWM/S

Pompa
studzienna

Studnia
absorbująca

Pompa
zasilająca
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BWS-1 
• Pompa ciepła solanka/woda 
• Moduł wymiennika BWM-S/L UWAGA 

Poniższe schematy nie są dopasowane do wszelkich możliwych technicznie sytuacji. Jako ta-
kie nie pokazują niezbędnej armatury i urządzeń zabezpieczających.

-

-

Zasilanie

Powrót 

Pompa ciepła solankowa BWS-1
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BWS-1 
• Pompa ciepła solanka/woda
• Moduł wymiennika BWM-S/L
• Moduł BKM - chłodzenie pasywne
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• Pompa powietrzno-wodna przeznaczona do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń 
• Składa się z modułu do zainstalowania wewnątrz budynku oraz na zewnątrznątrz 
• Urządzenie zgodne z wymaganiami 2006/42/EG, 2006/95/EG, 2004/108/EG, DIN EN 349, 

DIN EN 378, DIN EN 12100 DIN EN 14511, DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-40, DIN EN 
60529, DIN EN 60730-1, DIN EN 55014-1, DIN EN 55014-2, DIN 8901, BGR 500 Teil 2, VDI 
2035 Teil 1-3, Trinkwasser VO, NEV (SR 743.26). 

• Wysokie COP do 3,8*.
• Szybki i łatwy montaż, Intuicyjna obsługa na poziomie użytkownika. 
• Sprężarka inwerterowa o zmiennej prędkości pozwalająca na rezygnację z dodatkowych 

buforów czynnika grzewczego 
• Wbudowany licznik ciepła.
• Pełna kompatybilność z system regulacji Wolf WRS-2.
• Sterowanie poprzez moduły AM oraz BM-2.
• Możliwa współpraca z modułem ISM7i, połączenie LAN/WLAN.
• Zintegrowana wysokoefektywna pompa o wysokiej sprawności EEI <0,23.
• Dodatkowa grzałka elektryczna o mocy 6 kW.
• Możliwość zakupu bez grzałki elektrycznej.
• Możliwa współpraca z dodatkowym źródłem ciepła.
• Możliwa współpraca z zasobnikiem c.w.u. CEW-200, jako tzw. moduł grzewczy.
• Dostępne w wersji na napięcie 230V lub 400V posiada znak CE Maksymalny okres gwaran-

cji na produkty WOLF GmbH wynosi łącznie do 5 lat, zgodnie z informacjami zawartymi w 
karcie gwarancyjnej urządzenia.

*dla A2/W35 (wg. EN 14511)

Moduł wewnętrzny
BWL-1S(B)

Moduł zewnętrzny
BWL-1S(B)-10/14

Moduł zewnętrzny
BWL-1S(B)-07

Kompletne urządzenie ( moduł wewnętrzny i zewnętrzny) zabezpieczone na jednej palecie.  
Automatyka i elementy dodatkowe w osobnych opakowaniach.

Forma dostawy

Moduł wewnętrzny:
• Izolowany skraplacz ze stali szlachetnej
• Dodatkowe ogrzewanie elektryczne (grzałki) z możliwością regulacji wg potrzeb (część 

wyposażenia dodatkowego w przypadku BWL- 1SB)
- moc 2/4/6 kW w zależności od podłączeń
- regulowane pokrycie zapotrzebowania na moc szczytową
- możliwość pracy w trybie awaryjnym oraz do podgrzewania jastrychu

• Pompa wysokosprawna o sterowanej prędkości obrotowej (EEI < 0,23).
• Trójdrożny zawór przełączający: grzanie lub ogrzewanie wody pitnej.
• Manometr, zawór bezpieczeństwa, czujnik ciśnienia w obiegu grzewczym.
• Czujnik przepływu dla licznika energii cieplnej
• Czujniki temperatury zasilania i powrotu.
• Odpowietrznik.

Charakterystyka i rozwiązania techniczne

Splitowe pompy ciepła powietrze-woda BWL-1S, BWL-1SB

Informacje podstawowe i cechy pomp BWL-1S, BWL-1SB

Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie
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Urządzenia energii odnawialnej
Pompy ciepła
Splitowe pompy ciepła powietrze-woda BWL-1S, BWL-1SB

• Przewody czynnika chłodniczego z izolacją.
• Elektronika sterująca ze zintegrowaną skrzynką przyłącza elektrycznego
• Szybkie, bezpieczne i łatwe okablowanie • gniazdo modułu obsługowego BM-2 lub modułu 

wyświetlacza AM.
• Znak jakości EHPA (zgłoszony).
• Standard „Smart Grid Ready“ pozwala na szybką integrację w inteligentną sieć elektryczną. 
• Możliwość zewnętrznego sterowania za pomocą wł./wył. lub sygnału 0-10 V.
• Gniazdo złącza LAN/WLAN interfejsu ISM7i.
• Izolacja akustyczna i termiczna, zabezpieczenie przed skroplinami • podłączenie obiegu 

grzewczego 28 x 1.

Charakterystyka i rozwiązania techniczne
c.d.

Budowa pompy ciepła BWL-S(B) – moduł wewnętrzny

Wysokosprawna pompa obiegu 
grzewczego

Czujnik ciśnienia 
obiegu grzewczego

Odpowietrznik

Manometr

Zawór bezpieczeństwa

Zawór dętkowy

Dodatkowe ogrzewanie 
elektryczne (wyposażenie 
dodatkowe w przypadku 
BWL-1SB)

Czujnik temperatury kotła

Elektroniczny układ sterujący 
oraz przyłącze elektryczne Kondensator (skraplacz)

Czujnik przepływu obiegu 
grzewczego (OG) 

Zawór trójdrożny ogrzewanie/ 
ciepła woda użytkowa

Czujnik ciśnienia czynnika 
chłodniczego

Czujnik temperatury powrotu 

Przyłącza przewodu czynnika 
chłodniczego

Możliwość zastosowania 
modułu wyświetlacza AM

Czujnik temperatury kotła AWO 
modułu zewnętrznego sterowanie 
(T_Kotła AWO)

Temperatura czynnika chłodniczego 
(T_skraplacza)

Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie
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Budowa pompy ciepła BWL-S(B) – moduł zewnętrzny

Budowa pompy ciepła BWL-S(B) 
Moduł zewnętrzny BWL-1S(B)-10/14

Parownik

Wentylator

Separator cieczy

Zawór czterodrożny
Elektroniczny zawór rozprężny

 Kompresor

Separator cieczy

Zawór czterodrożny

Elektroniczny zawór rozprężny

Wentylator

Parownik

 Kompresor

Budowa pompy ciepła BWL-S(B) 
moduł zewnętrzny BWL-1S(B)-07

Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie
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Urządzenia energii odnawialnej
Pompy ciepła
Splitowe pompy ciepła powietrze-woda BWL-1S, BWL-1SB

Regulacja pompy ciepła BWL-1S(B)

Wysokosprawna pompa obiegu 
grzewczego

Czujnik ciśnienia 
obiegu grzewczego

Odpowietrznik

Manometr

Zawór bezpieczeństwa

Zawór dętkowy

Dodatkowe ogrzewanie 
elektryczne (wyposażenie 
dodatkowe w przypadku 
BWL-1SB)

Czujnik temperatury kotła

Elektroniczny układ sterujący 
oraz przyłącze elektryczne Kondensator (skraplacz)

Czujnik przepływu obiegu 
grzewczego (OG) 

Zawór trójdrożny ogrzewanie/ 
ciepła woda użytkowa

Czujnik ciśnienia czynnika 
chłodniczego

Czujnik temperatury powrotu 

Przyłącza przewodu czynnika 
chłodniczego

Możliwość zastosowania 
modułu wyświetlacza AM

Czujnik temperatury kotła AWO 
modułu zewnętrznego sterowanie 
(T_Kotła AWO)

Temperatura czynnika chłodniczego 
(T_skraplacza)

Splitowa pompa ciepła BWL-1S(B) współpracuje z najnowszą wersją systemu sterowania 
WOLF opartego na podstawowych modułach regulacyjnych BM-2 (moduł obsługowy) i AM 
(moduł wyświetlacza).

Moduł BM-2 wraz z czujnikiem temperatury zewnątrznej (moduł obsługowy) komunikuje się ze 
wszystkimi podłączonymi modułami oraz z powietrzno-wodną pompą ciepła typu Split za po-
mocą magistrali eBus. (szczegółowe dane techniczne w rozdziale katalogu - "Urządzenia re-
gulacyjne, regulatory”.

• Programy czasowe dla trybu grzania, podgrzewu c.w.u. i cyrkulacji.
• Kolorowy ekran 3,5“.
• Prosta obsługa menu dzięki poleceniom tekstowym.
• Obsługa za pomocą pokrętła z funkcją przycisku.
• 4 przyciski szybkiego dostępu dla często używanych funkcji.
• Gniazdko microSD do aktualizacji oprogramowania.
• Montaż w panelu sterowania modułu wewnętrznego pompy ciepła lub jako panel ścienny 

zdalnego sterowania • W przypadku urządzeń z wieloma obiegami tylko moduł obsługowy 
jest niezbędny.

• Możliwość rozszerzenia o moduł mieszacza MM (do 7 obiegów z mieszaczem).

Moduł AM służy jako moduł wyświetlacza i obsługowy powietrzno-wodnej pompy cie-
pła typu Split. Taki system umożliwia edycję i wyświetlanie wielu specyficznych parametrów  
(szczegółowe dane techniczne w rozdziale katalogu „Urządzenia_regulacyjne_regulatory”).

• Moduł wyświetlacza dla o modułu wewnętrznego pompy ciepła. 
• Wbudowany w moduł wewnętrzny pompy ciepła, gdy moduł BM-2 jest wykorzystywany jako 

panel ścienny zdalnego sterowania.
• Obsługa za pomocą pokrętła z funkcją przycisku.
• 4 przyciski szybkiego dostępu dla często używanych funkcji.
• Wyświetlacz LC z podświetleniem.

Tryb pracy
     Tryb grzania
Status WP
      Wł.

Stan

14:12 20.01.2013

1,5 bar

25,2 °C

1x

Temperatura kotła

Urządz.grzew.

Tryb grzania

Ciśnienie

Praca

Moduł AM Moduł BM-2

Możliwości modułu AM

Możliwości modułu BM-2

Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie
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Przykładowe możliwości pracy

BM-2 zainstalowany w module 
wewnętrznym współpracujący z 
czujniekim temperatury zewnętrznej 
jako sterowanie w funkcji temperatury 
zewnętrznej

BM-2 zainstalowany na podsatwce 
ściennej, jako sterowanie wyświetlacza 
Am w module wewnętrznym.

Moduł BM-2 z czujnikiem temperatury 
zewnętrznej zainstalowany w module 
wewnętrznym

Moduł mieszacza MM-2 (do 7 szt.)

1     ...      7

Moduł BM-2 z czujnikiem temperatury 
zewnętrznej zainstalowany w module 
wewnętrznym

Moduł solarny SM1-1 jako dodatkowe 
źródło ciepła

Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie
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Pompa ciepła BWL-1S(B) oraz jej dodatkowe wyposażenie

Pompy ciepła BWL-1 Typ BWL-1S(B)-
07/230 V 

BWL-1S(B)-
10/400 V

BWL-1S(B)-
14/400 V 

BWL-1SB-
10/230 V 

BWL-1SB-
14/230 V

BWL-1S
z grzałką 
elektryczną

91 46 344 91 46 346 91 46 348 - -

BWL-1SB
bez grzałki 
elektrycznej

91 46 345 91 46 347 91 46 349 91 46 350 91 46 351

Podstawowe wyposażenie dodatkowe
pomp ciepła BWL-1

Artykuł Nr art.
Regulator WPM-1
z modułem obsługowym BM
(wraz z czujnikiem temp. zewn.)

Uwaga: spełnia standardy EnEV!

z czujnikiem temp. zewnętrznej
bez czujnika temp. zewnętrznej

89 08 293
89 08 294

Moduł wyświetlacza AM 
do montażu wewnątrz urządzenia
Uwaga: wymagany do pracy kotła w 
przypadku braku modułu BM2 lub gdy 
moduł BM2 będzie zamontowany na 
podstawie ściennej nr kat

89 08 252

Podstawa ścienna dla BM-2 do 
wykorzystania z modułem obsługowym 
BM-2

17 31 129

Moduł mieszaczowy MM-2
Moduł rozszerzający do pogodowej 
regulacji temp. obiegu mieszacza (z 
czujnikiem zasilania), z modułem BM jako 
zdalne sterowanie (opcja).
Można zastosować do 7 modułów na 
instalację.

89 08 489

Moduł solarny SM1-2
Moduł do regulacji obiegu solarnego,
czujnik kolektora, czujnik zasobnika oraz 
tuleja zanurzeniowa w komplecie

89 08 491

Moduł solarny SM2-2
moduł do regulacji obiegu solarnego
do 2 zasobników i 2 pól kolektorów, 
zawiera 1 czujnik kolektora oraz
1 czujnik zasobnika (każdy z tuleją 
zanurzeniową) w komplecie

89 08 492

Analogowy przewodowy moduł AFB (tylko z modułem 
obsługowym BM-2)
Moduł radiowy z czujnikiem temperatury zew.
Moduł radiowy
Termostat ogrzewania podłogowego
Moduł ISM 7i
Zdalne sterowanie radiowe
Radiowy czujnik zewnętrzny
Odbiornik dla zdalnego czujnika zew. i bezprzewodowego 
zdalnego sterowania
Czujnik zasobnika Ø 6 mm
Licznik ciepła układu solarnego do modułu solarnego 
Qnominalny / maks 1,5 / 3 m³ / h
SM1 i SM2 do pomiaru uzysku energii 
Qnominalny / maks 2,5 / 5 m³ / h
Czujnik powrotu (NTC 5K) dla modułu solarnego SM1 i SM2

27 44 551

27 92 325
27 92 321
27 91 905
27 45 313
27 44 200
27 44 081
27 44 209

88 52 829
27 44 392

27 44 610

27 92 022

Urządzenia energii odnawialnej
Pompy ciepła
Splitowe pompy ciepła powietrze-woda BWL-1S, BWL-1SB
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Podstawowe wyposażenie dodatkowe
pomp ciepła BWL-1
(c.d.)

Artykuł Nr art.
Dalszy osprzęt dla modułu mieszacza MM
Mieszacz trójdrogowy 

DN20, kvs 6,3 
DN25, kvs 10
DN32, kvs 16 

Siłownik mieszacza 230V/50Hz
Zestaw do podwyższenia temperatury powrotu dla modułów: MM, 
KM i SM2

27 44 673
27 44 674
27 44 675

22 69 585
27 44 352
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Artykuł Nr art.
Podstawa ścienna BWL-1S
dla montażu modułu zewnętrznego

24 84 749

Podstawa na powierzchnię płaską BWL-1S(B) 
dla montażu modułu zewnętrznego
Wysokość: 300 mm

24 84 747

Zasobnik c.w.u. CEW-2-200 BWL-1S(B) 
• w połączeniu z urządzeniem BWL-1S(B)-07/10/14 jako centralą grzewczą w ustawieniu 
wolno stojącym
• 75 mm izolacji termicznej z wysokiej jakości twardej pianki PU z zapewnia znikome straty 
promieniowania
• wysokiej wydajności gładko rurowy wymiennik ciepła z podwójną spiralą do wygodnego 
podgrzewu wody
• anoda ochronna dostępna z przodu, pojemniki emaliowane od wewnątrz
• otwór do kontroli i czyszczenia w celu zapewnienia łatwej konserwacji
• zawór KFE (napełnienia i spustu) oraz wbudowane tuleje na czujniki
• 5 przyłączy 1“ RP dla CWU, ZW, cyrkulacji, zasilania i powrotu

91 46 352

Hydrauliczny zestaw przyłączeniowy CEW-2-200 
Przyłączenie modułu wewnętrznego do zasobnika

20 71 878

Obudowa orurowania 
z zaznaczonymi otworami do przeprowadzenia
przyłączy po lewej lub prawej stroni

91 46 189

Uchwyt do naczynia wzbiorczego 25 L CEW-2-200 
do mocowania do tylnej ściany modułu wewnętrznego

91 46 217

Zawór trójdrogowy 1‘‘ BWL-1S(B) 
ogrzewanie/chłodzenie 230V z kablem 5m
przyłącze 1“ IG
kvs=12

27 45 446

Dokończenie → na następnej stronie

Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie
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Artykuł Nr art.
Zawór zawór zwrotny 1“ IG 
zabudowy na zasilaniu kotła
i sprzęgła hydraulicznego z 2 gwintami wew. 1

20 11 228

Odmulacz 1 1/4‘‘ wszystkie pompy ciepła 
z separatorem magnetycznym

20 71 879

Przewody czynnika chłodniczego BWL-1S(B)
10x1mm (Izolacja 9mm) 

10m rolka 
25m rolka 

16x1mm (Izolacja 10mm) 
10m rolka 
25m rolka

20 71 803 
20 71 805

20 71 804 
20 71 806

Zestaw przyłączeniowy BWL-1S(B) 
Składa się z:
2 euroadapterów 5/ 8", które zawierają 2 uszczelki miedziane
2 euroadapterów 7/ 8", które zawierają 2 uszczelki miedziane

24 84 750

Zestaw uszczelek (5 szt.) BWL-1S(B)
5/ 8" dla przewodu czynnika chłodniczego 10x1mm 20 71 873 60,-
7/ 8" dla przewodu czynnika chłodniczego 16x1mm

20 71 873
20 71 874

Zestaw połączeniowy przewodów chłodniczych BWL-1S(B) 10mm i 16mm
Składa się z:
1 podwójnej złączki 5/ 8“ z 2 nakrętkami 5/ 8“
1 podwójnej złączki 7/ 8“ z 2 nakrętkami 7/ 8“

24 84 705

Przewód grzejny BWL-1S(B) 
do wanny kondensatu dla modułu zewnętrznego
(ochrona przeciwzamrożeniowa)

91 46 214

Dodatkowa grzałka elektryczna

6kW 
9kW

27 45 460 99 
27 45 601 99

Podstawowe wyposażenie dodatkowe
pomp ciepła BWL-1
(c.d.)
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Dokończenie → na następnej stronie

Dane i wskazówki projektowe

Szczątkowa wysokość podnoszenia 
pompy obiegu grzewczego

Przepływ [l/min]

ci
śn

ie
ni

a 
w

ys
ok

oś
ć 

 [m
ba

r]

BWL-1S(B)-14

BWL-1S(B)-07

BWL-1S(B)-10

Parametr BWL-1S(B)-07 BWL-1S(B)-10/ BWL-1S(B)-14/ 
Nominalny przepływ
strumienia wody (5 K) l/min 19,7 28,8 34,1 

Szczątkowa wysokość
podnoszenia mbar 490 550 460 

Parametr BWL-1S(B)-10/ BWL-1S(B)-14/ 
Nominalny przepływ
strumienia wody (5 K) l/min 31,8 40,4 

Szczątkowa wysokość
podnoszenia mbar 530 340 

W celu prawidłowego ustawienia urządzenia uwzględnij następujące zalecenia: 
• Pompa ciepła musi być dostępna ze wszystkich stron. Wlot powietrza powinien być 

umiejscowiony po stronie ściany. 
• Wyloty powietrza muszą być całkowicie drożne. Ponieważ temperatura powietrza 

wylotowego jest około 8 K niższa niż temperatura otoczenia, konieczne jest uwzględnienie 
zagrożenia tworzenia się szronu. Z tego względu wylot powietrza nie może być skierowany 
bezpośrednio w ściany, tarasy lub przejścia. Odległość strony wylotowej pompy ciepła od 
ścian, tarasów, przejść itp. powinna wynosić co najmniej 3 m. Aby uniknąć piętrzenia się 
strumienia powietrza lub jego odbijania się, nie należy ustawiać urządzenia w niszach lub 
pomiędzy murami. 

• Ustawienie w zagłębieniach budowlanych nie jest dopuszczalne, ponieważ zimne powietrze 
spływaku dołowi, co zakłóca wymianę powietrza.

•  Miejsce ustawienia powinno spełniać wymagania akustyczne. Aby uniknąć skarg, 
uwzględnij minimalną odległość od zabudowań sąsiedzkich. 

• Zwróć uwagę na przeważający kierunek wiatru. Unikaj spiętrzania się strumienia powietrza.
• Kondensat wsiąka w podłoża żwirowe. 
• Otwory powietrza powinny być chronione przed liśćmi i śniegiem. 
• Przewody rurowe ułożone w ziemi należy wyposażyć w izolację cieplną. 
• Powietrzno-wodna pompa ciepła do ustawienia na zewnątrz nie może znajdować się 

w sąsiedztwie występowania korozyjnych gazów o odczynie kwaśnym lub alkalicznym oraz 
pod bezpośrednim wpływem powietrza morskiego ponieważ niesiona sól stwarza silne 
zagrożenie korozyjne.

• Nie należy ustawiać stroną wylotową nawietrznie, do kierunku których najczęściej wieją 
wiatry.

• W obszarach występowania obfitych opadów śniegu, jednostkę zewnętrzną należy umieścić 
odpowiednio wyżej lub zabezpieczyć ją zadaszeniem.

Ustawianie urządzenia 
– ogólne uwagi

Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie
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Ustawianie modułu zewnętrznego

Konieczne jest spełnienie warunku minimalnej kubatury pomieszczenia, dyktowanego przez 
ilość wykorzystywanego czynnika chłodniczego. W przypadku zastosowanego czynnika chłod-
niczego R410A obowiązuje, zgodnie z normą EN 378-1, praktyczna wartość graniczna wyno-
sząca 0,44 kg/m³ czynnika chłodniczego na każdy metr sześcienny pomieszczenia. W przy-
padku przewodów chłodzących o długości poniżej 12 m, fabryczna ilość czynnika chłodniczego 
będzie wystarczająca. W przypadku przewodów chłodzących o długości powyżej 12 m, maks. 
25 m, konieczne jest uzupełnienie stanu środka R 410A w ilości 0,06 kg/m. Oznacza to, że ze 
względu na większą ilość czynnika chłodniczego, jednostka wewnętrzna musi być ustawiona  
w odpowiednio większym pomieszczeniu.

Minimalna wielkość strumienia 
powietrza

Typ

Długość przewodu czynnika
chłodniczego < 12 m

Długość przewodu czynnika
chłodniczego od 12 do 25 m 

Ilość Kubatura  
pomieszczenia Ilość Kubatura  

pomieszczenia
BWL-1S(B)-07 2,15 kg > 4,9 m³ 2,93 kg > 6,7 m³ 

BWL-1S(B)-10 2,95 kg > 6,7 m³ 3,73 kg > 8,5 m³ 

BWL-1S(B)-14 2,95 kg > 6,7 m³ 3,73 kg > 8,5 m³ 

≥ 
60

0
≥ 

30
0

≥ 
60

0
≥ 

30
0

Wylot powietrza

Wlot powietrza

≥ 
30

0

≥ 300≥ 100

Wylot powietrza

Wlot powietrza

≥ 
22

0

≥ 300≥ 100

a a

a ≥ 1000 unikaj przeszkód na drodze strumienia wylotowego, 
a ≥ 3000 do przejść oraz tarasów ze względu na niebezpieczeństwo powstawania oblodzenia 
w temperaturach powyżej 0°C.

Moduł zewnętrzny z przodu BWL-1S(B)-10/14 Moduł zewnętrzny z przodu BWL-1S(B)-07

Moduł zewnętrzny z góry BWL-1S(B)-10/14 Moduł zewnętrzny z góry BWL-1S(B)-07

Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie
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Montaż modułu zewnętrznego na podstawie

≥ 
80

0

≥ 40≥ 40

≥ 
10

00
≥ 

15
0

Widok z przodu na moduł wewnętrzny Widok z góry na moduł wewnętrzny

Montaż ścienny modułu zewnętrznego   

Odstęp minimalny
do ściany budynku zachowaj.

Opaska rurowa 
z wkładką EPDM

W
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,e
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yc
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e 
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Montaż modułów przy różnej wysokości Instalacji urządzeń

Tryb chłodzenia Tryb ogrzewania

Przewód 
podciśnieniowy 
(faza gazowa)Przewód wtryskowy 

(mieszanka fazowa)

max. 4 m

Syfon olejowy
(po stronie instalacji budynku)

Przewód cieczy
(faza ciekła)

Przewód 
gorącego gazu 
(faza gazowa)

max. 4 m

Tryb 
chłodzenia

Tryb grzania

Przewód 
podciśnieniowy 
(faza gazowa)

Przewód wtryskowy 
(mieszanka fazowa)

maks. 4 m

Syfon olejowy (po stro-
nie instalacji budynku)Przewód cieczy

(faza ciekła)

Przewód gorącego 
gazu 

(faza gazowa)

maks. 4 m

Moduł wewnętrzny wyżej niż moduł zewnętrzny

Moduł zewnętrzny jest wstępnie wypełniony czynnikiem chłodniczym R410A. 
W przypadku długości przewodów poniżej 12 m nie ma konieczności uzupełniania ilości środka. 
• Minimalna długość przewodów: 3 m 
• Maksymalna długość przewodów: 25 m 
• Maks. różnica wysokości jednostki wewnętrznej do zewnętrznej: 15 m 
• W przypadku długości przewodów wynoszącej od 12 do 25 m, konieczne jest dodanie 60 

g/m czynnika chłodniczego R410A.

Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie
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Uwagi do planowania obiegów grzewczych.

• Zasobnik ciepłej wody użytkowej musi być wyposażony w wymiennik ciepła dobrany do 
mocy grzewczej lub do pompy ciepła. 

• Powierzchnia wymiennika ciepła musi wynosić min. 0,25 m ² na 1 kW mocy grzewczej. 
• Konieczne jest odpowiednie zwymiarowanie przewodów rurowych (> DN 25).

Zasobnik ciepłej wody użytkowej

Ponieważ po stronie odbioru ciepła powstają różne, zależne od wydatku przepływy, może oka-
zać się konieczne, aby zagwarantować minimalny przepływ przez pompę ciepła. Zalecenie to 
jest zazwyczaj realizowane w formie zasobnika rozdzielająco - buforowego lub sprzęgła hy-
draulicznego.

Zasobnik buforowy

UWAGA 
W przypadku instalacji wyposażonych w grzejniki, zawory termostatyczne w pomiesz-
czeniu, kilka różnych źródeł ciepła lub kilka obiegów grzewczych konieczna jest insta-
lacja zasobnika buforowego!

W przypadku powietrzno-wodnych pomp ciepła o regulowanej mocy, zasilających w 100% 
ogrzewanie podłogowe, zastosowanie zasobnika buforowego nie jest konieczne, jeżeli speł-
niony jest następujący warunek: jedno (lub więcej) odgałęzienie systemu grzewczego (np. ła-
zienka) jest ciągle otwarte (konieczne pisemne potwierdzenie użytkownika). Minimalny prze-
pływ musi zostać ustalony na drodze obliczenia uwzględniającego spadki ciśnienia. W razie 
potrzeby wyjście A1 może posłużyć w trybie odmarzania do całkowitego otwarcia jednego (lub 
więcej) obiegów grzewczych. Czas otwarcia zaworu < 20 s.

Zbiornik buforowy dla modelu 
BWL-1S(B)

Obliczenie w przypadku powietrzno-wodnych pomp ciepła: ok. 10 litrów na 1 kW mocy grzew-
czej (przy A2/W35).

Powietrzno-wodna pompa 
ciepła typu Split BWL-1S(B)-07 BWL-1S(B)-10/ BWL-1S(B)-14/ 

Zasobnik buforowy SPU-1-100 SPU-1-100 SPU-1-100

Zbiornik buforowy służący do optymalizacji czasu pracy sprężarki nie jest konieczny  
w przypadku urządzeń inwerterowych.

Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie
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Parametry pomp ciepła BWL-1S(B)-07/230 V, zasilanie 35°C
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nom
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Moc grzewcza według normy EN 14511

Pobór mocy elektrycznej 
w stanie ustalonym

COP według normy EN 14511
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Parametry pomp ciepła BWL-1S(B)-07/230 V, zasilanie 55°C
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BWL-1S-07: el. Leistungsaufnahme bei Vorlauf 55°
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Pobór mocy elektrycznej 
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COP według normy EN 14511
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Parametry pomp ciepła BWL-1S(B)-10/400 V, zasilanie 35°C
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Temperatura nawiewu [°C]
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Moc grzewcza według normy EN 14511

Pobór mocy elektrycznej 
w stanie ustalonym

COP według normy EN 14511
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Parametry pomp ciepła BWL-1S(B)-10/400 V, zasilanie 55°C
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Parametry pomp ciepła BWL-1S(B)-14/400 V, zasilanie 35°C

0

5

10

15

20

25

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

BWL-1S-14: Heizleistung bei Vorlauf 35°
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Parametry pomp ciepła BWL-1S(B)-14/400 V, zasilanie 55°C
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Parametry pomp ciepła BWL-1S(B)-10/230 V, zasilanie 35°C
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Parametry pomp ciepła BWL-1S(B)-10/230 V, zasilanie 55°C
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Parametry pomp ciepła BWL-1S(B)-14/230 V, zasilanie 35°C
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Parametry pomp ciepła BWL-1S(B)-14/230 V, zasilanie 55°C
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Pompy ciepła powietrze-woda BWL-1S(B)

Przygotowanie wody grzewczej powinno nastąpić w oparciu o VDI 2035.

Norma VDI 2035 arkusz 1 zawiera zalecenia dotyczące zapobiegania tworzenia się kamienia 
kotłowego w instalacjach grzewczych. Arkusz 2 dotyczy korozji instalacji wodnej. W szczegól-
ności w przypadku osuszania jastrychu z wykorzystaniem prętów grzewczych zwróć uwagę na 
zachowanie odpowiedniej twardości całkowitej. W przeciwnym wypadku może dojść do osa-
dzenia się kamienia i awarii pręta grzewczego. 
Dopuszczalna twardość wody wynosi 16,8°dH dla objętości instalacji poniżej 250 l przy za-
stosowaniu elektrycznych elementów grzewczych. Zaleca się utrzymanie wartości odczyn-
nika pH wody grzewczej pomiędzy 6,5 a 9,0 także w przypadku instalacji wykonanych z róż-
nych materiałów. 

W przypadku instalacji wodnych lub takich, w których następuje konieczność częstego uzupeł-
niania stanu wody (np. w wyniku strat), konieczne jest utrzymanie poniższych wartości.

Uzdatnianie wody

Pojemność urządzenia w litrach

D
op
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za
ln
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tw

ar
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ść
 w

 °d
H

Konieczne przygoto-
wanie wody

Przygotowanie 
wody nie jest 
konieczne

250 l

Eksploatacja z prętem grzewczymEksploatacja bez pręta grzewczego

W przypadku przekroczenia parametrów krzywej granicznej konieczne jest przeprowadzenie 
odpowiednich czynności dotyczących określonych elementów instalacji. Przykład: Całkowi-
ta twardość wody pitnej: 16°dH. Pojemność instalacji: 500 l. Te parametry oznaczają koniecz-
ność przygotowania co najmniej 250 l.

Regulowana temperatura zasobnika wody może wynosić powyżej 60°C. W przypadku krótko-
trwałego przekroczenia temperatury 60°C konieczne jest zastosowanie zabezpieczenia przed 
poparzeniem. Zadana temperatura w zasobniku c.w.u. może przekraczać 60°C. W przypadku 
temperatury powyżej 60°C konieczne jest
poinformowanie o tym innych użytkowników, w celu uniknięcia poparzeń. W celu ochrony 
przed osadzaniem się kamienia kotłowego, przy twardości całkowitej wynoszącej 15°dH (2,5 
mol/m³) konieczne jest ograniczenie temperatury wody do 50°C. W przypadku ogrzewania 
wody pitnej o twardości całkowitej powyżej 16,8°dH zaleca się zastosowanie do zmiękczania 
wody w linii doprowadzającej zimną wodę w celu wydłużenia okresów konserwacyjnych. Twar-
dość wody poniżej 16,8°dH może również powodować ryzyko osadzania się kamienia kotło-
wego, co pociąga za sobą konieczność zmiękczenia wody.

Twardość wody

Należy unikać w zastosowaniach z pompą ciepła sprayów, dezodorantów, rozpuszczalników, 
zawierających chlor środków czyszczących i myjących, farb, lakierów, klejów, soli drogowej itp.
Zabronione jest także składowanie takich substancji w pobliżu urządzenia.

Ochrona przed korozją

Przeglądy i regulacje powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz w roku przeglądówZalecenia dotyczące okresowych
przeglądów

Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie
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Dane techniczne BWL-1S(B)

Wymiary zewnętrzne BWL-1S(B)
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Moduł zewnętrzny BWL-1S(B)-07
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Typ Typ BWL-1S(B) - 
07/230 V 

BWL-1S(B) - 
10/400 V 

BWL-1S(B) - 
14/400 V 

Szerokość x Wysokość x Głębokość -Jednostka zew. mm 1040 x 865 x 340 900 x1255 x 340 900 x1255 x 340 
Szerokość x Wysokość x Głębokość -Jednostka wew. mm 440 x 790 x 340 440 x 790 x 340 440 x 790 x 340 
Waga jednostki zewnętrznej kg 66 110 110 
Waga jednostki wewnętrznej kg 31 33 35 
Obieg grzewczy
Typ czynnika chłodniczego/ilość - /kg R410A/2,15 R410A/2,95 R410A/2,95 
Maksymalna długość przewodów czynnika chłodniczego m 25  
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego przy długości prze-
wodów > 12 - 25 m. g/m 60  

Olej czynnika chłodniczego FV68S POE POE 
Ilość oleju czynnika chłodniczego ml 650 1100 1100 

Typ kompresora Tłoki rotacyjne Podwójne tłoki ro-
tacyjne 

Podwójne tłoki ro-
tacyjne 

Maksymalne ciśnienie robocze bar 43 
Moc grzewcza/COP wg EN14511 1)  
A2/W35 Moc nominalna kW/ - 5,1/3,3 7,6/3,8 8,8/3,8 
A7/W35 Moc nominalna kW/ - 6,8/4,3 10,2/4,8 12,1/4,8
A-7/W35 Maks. moc kW/ - 6,1/2,5 9,2/2,9 10,3/2,8
Zakres mocy przy A2/W35 kW 1,9-8,8 2,9-10,6 3,1-12,4 
Moc chłodzenia/EER wg EN14511 1)  
A35/W7 Moc nominalna kW/ - 6,8/2,7 8,8/2,7 10,7/2,5
A35/W18 Moc nominalna kW/ - 8,6/3,3 8,7/4,1 12,0/3,4
Zakres mocy sprężarki przy A35/W18 kW/ - 2,9-9,6 3,1-11,0 3,2-13,2 
Emisja hałasu jednostki zewnętrznej
Poziom mocy akustycznej (według normy EN 1212/EN ISO 
9614-2) przy A7/W55 oraz przy nominalnej mocy grzewczej dB(A) 61 60 61 

 Poziom mocy akustycznej w odległości 1 m dB(A) 55 54 55 
Granice zastosowania  
Graniczna temperatura zastosowania 

Tryb grzania °C +20 do +55 +20 do +55 +20 do +55 

Graniczna temperatura zastosowania 
Tryb chłodzenia °C +7 do +20 +7 do +20 +7 do +20 

Maksymalna temperatura wody grzewczej z dodatkowym 
ogrzewaniem elektrycznym °C 75 75 75 

Graniczna temperatura zastosowania, powietrze, 
tryb ogrzewania, min./maks. °C -15/+35 -20/+35 -20/+35 

Woda grzewcza  
Minimalny przepływ l/min 15 21 25 
Nominalny przepływ strumienia wody (5 K) l/min 19,7 28,8 34,1 
Maksymalny przepływ strumienia wody (4 K) l/min 24,7 36 42,7 
Spadek ciśnienia pompy ciepłaprzy nominalnym przepły-
wie wody mbar 78 121 141 

Szczątkowa wysokość podnoszenia przy nominalnym 
przepływie strumienia wody mbar 490 550 460 

Maksymalne ciśnienie robocze bar 3  
Źródło ciepła  
Przepływ powietrza przy nominalnych parametrach 2) m³/h 2600 3500 4200 
Przyłącza  
Przyłącze ogrzewania zasilanie/powrót zasilanie ciepłej 
wody użytkowej 28 x 1  

Przyłącze przewodów czynnika chłodniczego UNF 5/8 + 7/8  
Wymiary przewodów czynnika chłodniczego mm 10 x 1 + 16 x 1  
Wymiary przewodów kondensatu wody jednostki zew. mm 16  

Dokończenie → na następnej stronie

Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie
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Typ Typ BWL-1S(B) - 
07/230 V 

BWL-1S(B) - 
10/400 V 

BWL-1S(B) - 
14/400 V 

Układ elektryczny jednostki zewnętrznej  

Przyłącze sieciowe/zabezpieczenie jednostki zewnętrznej 1~NPE, 230 V AC, 
50 Hz/ 20 A(C) 

3~NPE, 400 V AC, 
50 Hz/ 20 A(C) 

3~NPE, 400 V AC, 
50 Hz/ 20 A(C) 

Maks. pobór mocy wentylatorów W 57 70 102 
Pobór mocy w trybie Standby W 9 21 21 
Maks. pobór mocy sprężarki w zakresie parametrów eksplo-
atacyjnych kW 3,6 5 6,3 

Maksymalny przepływ sprężarki w zakresie parametrówek 
eksploatacyjnych A 16 8 10 

Strumień wlotowy sprężarki A 15 10 10 
Strumień wlotowy sprężarki przy zablokowanym wirniku A 25 16 16 
Prąd włączenia (ładowanie kondensatorów DC) A 35 30 30 
Stopień zabezpieczenia jednostki zewnętrznej IP 24 
Maksymalna liczba uruchomień sprężarki na godzinę 1/h 3 
Układ elektryczny jednostki wewnętrznej  

Przyłącze sieciowe/zabezpieczenie elementu grzewczego 3) 
Do wyboru 3~PE, 400 V AC, 50 Hz/16 A(B) lub 1~NPE, 230 V 

AC, 50 Hz/32 A(B) 
 

Przyłącze sieciowe/zabezpieczenie napięcia 1~NPE, 230 V AC, 50 Hz/16 A(B) 
Pobór mocy ogrzewania elektrycznego 3) kW 2/4/6 lub 3/6/9
Pobór mocy pompy W 3 - 45 3 - 75 3 - 75 
Pobór mocy w trybie Standby W 5 

Maksymalny pobór mocy ogrzewania elektrycznego 3) A 8,7 (400 V AC)/26,1 (230 V AC) 
 

Maksymalny pobór mocy ogrzewania elektrycznego 3) A 13 (400 V AC) 
Stopień zabezpieczenia jednostki wewnętrznej IP 20 

1) Dane orientacyjne
2) W celu zagwarantowania wysokiej sprawności pompy ciepła zaleca się utrzymanie wielkości strumienia powietrza powyżej minimum.
3) Wyposażenie dodatkowe w przypadku BWL-1SB

Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie
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Przykładowe schematy technologiczne instalacji pomp ciepła BWL-1S(B)

Zasobnik 
rozdzielający

Obieg 
grzewczy

W przypadku modułu wewnętrznego
trójdrożny zawór przełączający 
ogrzewania/CWU jest zintegrowany 
z pompą wspomagającą/obiegu 
grzewczego.

Moduł 
wewnętrzny

Zasobnik CWU

SPF

Moduł 
zewnętrzny

SAF

HKP 

 
Uwaga: Czujnik temperatury łącznej SAF 
musi być zamontowany w obszarze
zwrotnym rozgałęźnika lub zbiornika 
rozdzielającego.

BWL-1S(B)
• Powietrzno-wodna pompa ciepła typu Split
• Zasobnik rozdzielający
• Jeden obieg grzewczy
• Przygotowanie ciepłej wody użytkowej

UWAGA 
Poniższe schematy nie są dopasowane do wszelkich możliwych technicznie sytuacji. Jako ta-
kie nie pokazują niezbędnej armatury i urządzeń zabezpieczających.

Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie
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Zasobnik szeregowy

Obieg grzewczy

W przypadku modułu 
wewnętrznego
trójdrożny zawór 
przełączający ogrzewania/
CWU jest zintegrowany 
z pompą wspomagającą/ 
obiegu grzewczego.

Moduł 
wewnętrzny

Zasobnik CWU

SPF

Moduł zewnętrzny

w połączeniu 
z aktywnym 
chłodzeniem

BWL-1S(B)
• Powietrzno-wodna pompa ciepła typu Split
• Zasobnik szeregowy
• Jeden obieg grzewczy
• Przygotowanie ciepłej wody użytkowej
• Możliwość aktywnego chłodzenia (w połączeniu 

z dodatkowym 3-WUV dla chłodzenia)

Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie
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Zasobnik 
szeregowy

W przypadku modułu 
wewnętrznego
trójdrożny zawór przełączający 
ogrzewania/CWU jest zintegro-
wany z pompą wspomagającą/ 
obiegu grzewczego.

 
Moduł wewnętrzny

MKP 

MaxTh

VF

MM

SPF

Moduł 
zewnętrzny

Obieg mieszacza

SFK

SKP

DFG

RLF

Obieg mieszacza

Zasobnik solarny CWU

SFS

Możliwości rozszerzenia

BWL-1S(B)
• Powietrzno-wodna pompa ciepła typu Split
• Zasobnik szeregowy
• Rozszerzenie obiegu mieszacza z MM
• Przygotowanie ciepłej wody użytkowej
• Solarny zasobnik ciepłej wody użytkowej
• Rozszerzenie modułu solarnego z SM1

Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie



430

Urządzenia energii odnawialnej
Pompy ciepła
Splitowe pompy ciepła powietrze-woda BWL-1S, BWL-1SB

Katalog techniczny 2017 – rozdział 9

Obieg mieszacza

MKP 

MaxTh

VF

MM

W przypadku modułu wewnętrznego
3 drożny zawór przełączający 
ogrzewania/CWU jest zintegrowany 
z pompą wspomagającą/obiegu 
grzewczego.

Moduł wewnętrznyModuł zewnętrzny

SFK

SKP

DFG

RLF

BSP-W

CWU

SAF

SPF

SFS

Możliwości rozszerzenia

BVG-Lambda

BWL-1S(B)
• Zasobnik rozdzielający
• Zasobnik solarny CWU
• CGB-2 
• Obieg grzewczy
• Rozszerzenie obiegu mieszacza z MM
• Rozszerzenie modułu solarnego z SM1
• Przygotowanie ciepłej wody użytkowej
• Tryb alternatywny ograniczony do pracy biwalentnej.

UWAGA
Wszelkie szczegóły montażu, podłączenia i uruchomienia znajdują się w stosownych instruk-
cjach.

Wszelkie szczegóły montażu, podłączenia i uruchomienia znajdują się w stosownych  
instrukcjach. Aktualne ceny, dodatkowe elementy wyposażenia patrz → WOLF „Cennik 
Technika Grzewcza ”.

Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie
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• Urządzenie zgodne z wymaganiami: DIN EN 16147, 04/2011DIN EN 60335-1, A15: 2011, 
DIN EN 60335-2-21, A2: 2008, DIN EN 60335-2-40, A13: 2012, DIN EN 62233 11/2008, DIN 
EN 55014-1, A2: 2011, DIN EN 55014-2, A2: 2008 DIN EN 61000-3-2-2, A1: 2009, DIN EN 
61000-3-3, 2008 oraz postanowieniami: 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EU, 2009/125/
EG. 

• Klasa efektywności energetycznej A. 
• COP do 3,5 dla przy A15 / W10-55, zgodnie z EN 14511 dla SWP260. 
• Zaspokaja potrzeby c.w.u. dla domów jednorodzinnych lub obiektów o relatywnie niewielkim 

zapotrzebowaniu na c.w.u. Dwie podstawowe wielkości - 200 dm3 i 260 dm3.
• Możliwe skorzystanie z dodatkowego źródła ciepła – kocioł grzewczy, instalacji solarna, itp.
• Możliwość pracy w systemie „Smart Grid”. 
• Dwa programy czasowe. 
• Funkcja antylegionelli.
• Funkcja pracy ekonomicznej/automatycznej.
• Dodatkowa grzałka elektryczna.

Pompa ciepła powitrze-woda SWP

Informacje podstawowe 
i cechy pomp SWP

Urządzenie zapakowane na jednej palecieForma dostawy

Pompy ciepła do c.w.u. powietrze-woda SWP

Informacje podstawowe i cechy pomp SWP

• Zbiornik stalowy, z warstwą emalii wewnątrz zapewniającej higieniczność i stanowiącej 
zabezpiecznie antykorozyjne.

• Nad zbiornikiem – pompa ciepła powietrze-woda Dodatkowa grzałka elektryczna – 1,5 kW. 
• Stopień ochrony IP X4.
• Przyłącza elektryczne 230 V/50 Hz. 
• Możliwość współpracy z sieciami SmartGrid. 
• Dodatkowa wężownica wewnętrzna w SWP260 dla podłączenia dodatkowego źródła 

ciepła.

Charakterystyka i rozwiązania techniczne

Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie
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Budowa pomp ciepła SWP
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1. Pompa ciepła swp
2. Wyświetlacz
3. Obudowa
4. Zbiornik emaliowany od wewnątrz
5. Górny czujnik zasobnika
6. Dolny czujnik zasobnika
7. Zawór schradera obiegu chłodniczego
8. Wentylator
9. Zawór rozprężający
10. Parownik
11. Wlot powietrza dn160
12. Wylot powietrza dn160
13. Sprężarka
14. Górna elektroda magnezowa φ26x400
15. Grzałka 1,5kw, 230v
16. Dolna anoda magnezowa φ26x250
17. Wylot c.W.U. (1”) 
18. Cyrkulacja (3/4”)
19. Dodatkowy wymiennik ciepła zasilenie(1 ½”)
20. Spust kondensatu
21. Dodatkowy wymiennik ciepła powrót(1 ½”)
22. Zasilenie z.W. (1”)
23. Izolacja poliuretanowa
24. Wyłącznik bezpieczeństwa
25. Filtr na wlocie
26. Osłona na czujnik zbiorczy temp.

Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie



Urządzenia energii odnawialnej
Pompy ciepła
Pompy ciepła do c.w.u. powietrze-woda SWP Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie

433Katalog techniczny 2017 – rozdział 9

Regulacja pomp ciepła SWP

• Regulator stanowi integralną część pompy ciepła. 
• Sterowanie odbywa się zależnie od zadanego trybu pracy. 
• Możliwe są: tryb pracy automatycznej, tryb pracy ekonomicznej, tryb szybkiego ogrzewania 

wody, tryb wygrzewa dla funkcji antylegionelli, tryb rozmrażania parownika.

Pompy ciepła SWP i ich wyposażenie

Typ Nr art.
SWP200 24 84 891

SWP260 24 84 841

UWAGA
Pozostałe elementy wposażenia dodatkowego - patrz aktualny cennik produktów WOLF.

Uwagi i wskazówki projektowe dotyczące pomp ciepła SWP

Sposób ustawienia pompy SWP

X1 X2 X3 X4
mm mm mm mm

300 650 200 300

Pomieszczenie zainstalowania powinno spełniać poniższe kryteria:
• zapewniony dostęp do energii elektrycznej i wody, 
• możliwość spustu awaryjnego zawartości zbiornika oraz odbioru kondensatu 
• zapewniać wystarczające oświetlenie 
• kubaturę zapewniającą min ilość powietrza ca 20m3

• zabezpieczone przed mrozem

Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie
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Podstawowe rozwiązania dla kanałów wentylacyjnych

Należy zwrócić uwagę, że powietrze zasysane przez urządzenie jest chłodzone i osuszane. 

Możliwe jest zatem jego wykorzystanie w sposób pozastandardowy .
Istotnym jest, aby nie przekroczyć parametrów j/n.

Maksymalna dopuszczalna strata ciśnienia dal wszystkich elementów składowych kanałów.

Przepływ nominalny [m³/h] Tryb dla recyrkulacji Tryb powietrza zewn.
DN 160, prosta rura [Pa/m] 4 5 

DN 160, Kolano 90° [Pa/szt.] 16 25 

DN 160, Kolano 45° [Pa/szt.] 9 14 
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Podłączenia hydrauliczne

1. Wlot
2. Zawór odcinający
3. Mieszacz termostatyczny
4. Pompa ciepła
5. Pompa cyrkulacyjna c.w.u
6. Zawór zwrotny
7. Zasilanie instalacji c.w.u.
8. Z.B
9. Spust z Z.B.
10. Spust

Pompa SWP pobiera powietrze w ilości 350-500 m3 /h. Dla uniknięcia korozji elementów we-
wnętrznych pompy zaleca się nie instalować jej w bezpośredniej bliskości źródeł zanieczysz-
czających powietrze, w tym w szczególności sprayów, rozpuszczalników, środków czyszczą-
cych lub piorących zawierają-cych związki chloropochodne, farb, lakierów, soli drogowej, itd.

Ochrona przed korozją

Przeglądy i regulacje powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz w rokuZalecenia dotyczące okresowych 
przeglądów

Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie
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Dane techniczne pomp ciepła SWP

Wymiary zewnętrzne
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Typ SWP 200 260 
Średnica x wysokość mm Ø 650 x 1714 Ø 650 x 2000 

Dolna anoda magnezowa (długość 250 mm) A mm - 310 

Grzałka elektryczna B mm 650 920 

Górna anoda magnezowa (długość 400 mm) C mm 960 1250 

Wysokość cennika D mm 1714 2000 

Średnica pompy ciepła E mm 650 650 

Średnica zasobnika F mm 604 604 

Przyłącze zimnej wody G mm 70 70 

Powrót z wężownicy H mm - 275 

Odpływ kondensatu I mm 526 818 

Zasilanie wężownicy J mm - 820 

Przyłącze cyrkulacji c.w.u. K mm 795 1085 

Przyłącze ciepłej wody Wysokość L mm 1104 1391 

Wysokość mm 1780 2080 

Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie
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TYP SWP 200 260 
Typ pompy ciepła ciepła woda użytkowa ciepła woda użytkowa 
Certyfikacja CE CE 
Układ chłodzenia 
 Typ czynnika chłodniczego / Pojemność - / kg R134a / 0,9 R134a / 0,9
Typ sprężarki spiralna spiralna
Maksymalne ciśnienie robocze bar  24 24
Moc grzewcza / COP 
Moc grzewcza (A15/W50)

 
kW 1,9 1,9 

Moc grzałki elektrycznej kW 1,5 1,5 
Całkowita moc grzewcza kW 3,4 3,4 
Profil obciążenia EN16147 L XL 
COP (A15 / W10-55, EN16147)  - 3,24 3,54 
COP (A7 / W10-55, EN16147) 2,94 3,08 
Poziom hałasu (zgodnie z normą EN ISO 3741-2010) dB(A)   59 59
Zakres pracy
Zakres pracy c.w.u. (tylko pompa ciepła) °C +5 do +56 +5 do +56 
Maksymalna temperatura ciepłej wody °C 70 70 
(pompa ciepła + grzałka elektryczna) 
Zakres temperatur powietrza min / max °C -7 / +38 -7 / +38 
Zakres pracy dla powietrza wewnętrznego min / max °C +5 / +38 +5 / +38 
Źródło ciepła
Przepływ powietrza m3/h  350 - 500 350 - 500 
Maksymalny spręż wentylatora Pa 200 200
Średnica kanałów powietrznych mm 160 160
Przyłącza
Przyłącze zimnej wody G 1" 1" 
Powrót z wężownicy G - 1¼" 
Przyłącze cyrkulacji c.w.u. G ¾" ¾" 
Zasilanie wężownicy G - 1¼" 
Przyłącze ciepłej wody G 1" 1"
Odpływ kondensatu G ½" ½" 
Zasobnik
Pojemność zasobnika Ltr. 200 260 
Czas nagrzewania ECO (10-55°C) h:m 07:39 10:14 
Czas nagrzewania z grzałką elektryczną (10-55°C) h:m 03:58 05:06 
Liczba znamionowa NL50 NL50 1,6 2,7 
Max. wydatek ciepłej wody o temp. 40° przy Ltr. 276 342 
Temp. ładowania 55°C 
Powierzchnia wężownicy m2 - 1,0 
Pojemność wodna nagrzewnicy Ltr. - 6,8 
Wymiennik ciepła bar/°C - 10 / 110 
Max. ciśnienie pracy zasobnika bar 10 10 

Zabezpieczenie antykorozyjne 
Zasobnik emaliowa-

ny, dodatkowo 1x anoda 
magnezowa

Zasobnik emaliowa-
ny, dodatkowo 2x anoda 

magnezowa
Masa kg 95  115

Elektryka
Przyłącze elektryczne Moc cieplna grzałki elektrycznej                     1~NPE, 230VAC, 50Hz / 

16A (B), zabezpieczenie 
1~NPE, 230VAC, 50Hz / 
16A (B), zabezpieczenie 

Moc cieplna grzałki elektrycznej 1,5 1,5  
Moc cieplna pompy ciepła kW 0,43 0,43 
Maksymalna moc cieplna pompy ciepła kW 0,53 0,53 
Stopień ochrony  IP X4  IP X4

UWAGA 
Wszelkie szczegóły montażu, podłączenia i uruchomienia znajdują się w stosownych  
instrukcjach. Aktualne ceny, numery indeksów, dodatkowe elementy wyposażenia patrz → 
WOLF „Cennik Technika Grzewcza ”.
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