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Aneks do cennika  
Pompy ciepła typu glikol-woda
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EasyControl Ready

Logatherm WSW196i

Pompy ciepła Logatherm WSW196i  do podgrzewania c.o., c.w.u.
• pompa ciepła czerpiąca darmowe ciepło z gruntu 
• kompaktowa budowa – pompa ciepła + zasobnik c.w.u. w jednym urządzeniu
• bogate wyposażenie: pompy obiegowe, grzałka, moduł internetowy, zawór przełączający, czujniki temperatur
• temperatura zasilania do 63°C

Cechy wyróżniające Korzyści
• Unikatowy, nowoczesny wygląd • Obudowa wykonana z hartowanego szkła (Tytanium Glass) w kolorze biały i czarnym

• Modulowana praca sprężarki •  Dostosowanie mocy grzewczej do zapotrzebowania cieplnego budynku (technologia 
inwerterowa)

•  Praca w zakresie mocy grzewczej od 3 do 12 kW

• Zasobnik c.w.u. ze stali nierdzewnej •  Wysoka żywotność i trwałość zasobnika

• Dwa elektroniczne zawory rozprężne •  Wysoki współczynnik COP = 4,7 (B0/W35) optymalne wykorzystanie wymienników ciepła 

•  Wysoki współczynnik sezonowej 
efektywności SCOP do 5,3

•  Efektywna i oszczędna praca w całym sezonie 

•  Automatyka sterująca na bazie  
EMS Plus

•  Współpraca z modułami MM100, MS100, MS200, MP100

• Wbudowany moduł internetowy •  Sterowanie pompą ciepła na odległość za pomocą aplikacji EasyControl 

• Nowy regulator HMC300 •  Sterowanie do 4 obiegów grzewczych za pomocą modułów MM100 (akcesoria) 

Logatherm WSW196i

 Pompy ciepła typu glikol-woda Logatherm WSW196i

Pompy ciepła
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Logatherm WSW196i Pompy ciepła

  Logatherm WSW196i T190 – pompa ciepła o modulowanej mocy, monowalentna,  
z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. 190 l, w kolorze czarnym

Zdjęcie Numer  
katalogowy

Model Moc  
grzewcza  

[kW] B0/W35 

COP 
B0/W35

Klasa energety-
czna dla temp. 
zasilnia 55oC

Cena 
netto PLN 

8738209997 WSW196i-12 
T190 11,88 4,7

A++

AL
49 400,00

  Logatherm WSW196i TS185 – pompa ciepła o modulowanej mocy, monowalentna,  
z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. 185 l z dodatkową wężownicą grzewczą, w kolorze czarnym

Zdjęcie Numer  
katalogowy

Model Moc  
grzewcza  

[kW] B0/W35  

COP 
B0/W35

Klasa energety-
czna dla temp. 
zasilnia 55oC

Cena 
netto PLN 

8738209998 WSW196i-12 
TS185 11,88 4,7

A++

AL
51 900,00

Wyposażenie:
- moduł internetowy 
- dwa elektroniczne zawory rozprężne
-  budowany zasobnik ze stali nierdzewnej 190 l  
- regulator pompy ciepła HMC300
- czujnik temperatury zasilania i temperatury zewnętrznej

- grzałka elektryczna 9 kW 
- zawór przełączający c.o./c.w.u.
- wbudowane elektroniczne pompy obiegowe  
-  magneto-filtr z zaworem, odpowietrznik, obejście  

(by-pass) z manometrem

Wyposażenie:
- moduł internetowy  
- dwa elektroniczne zawory rozprężne
-  budowany zasobnik ze stali nierdzewnej 185 l  

z dodatkową wężownicą  
- regulator pompy ciepła HMC300
- czujnik temperatury zasilania i temperatury zewnętrznej

 
- grzałka elektryczna 9 kW 
- zawór przełączający c.o./c.w.u.
- wbudowane elektroniczne pompy obiegowe  
-  magneto-filtr z zaworem, odpowietrznik, obejście  

(by-pass) z manometrem
Pompy ciepła
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Logatherm WSW196iPompy ciepła

  Logatherm WSW196i T190 W– pompa ciepła o modulowanej mocy, monowalentna,  
z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. 190 l, w kolorze białym

Zdjęcie Numer  
katalogowy

Model Moc  
grzewcza  

[kW] B0/W35 

COP 
B0/W35

Klasa energety-
czna dla temp. 
zasilnia 55oC

Cena 
netto PLN 

8738209999 WSW196i-12 
T190 W 11,88 4,7

A++

AL
49 400,00

Wyposażenie:
- moduł internetowy  
- dwa elektroniczne zawory rozprężne
- budowany zasobnik ze stali nierdzewnej 190 l  
- regulator pompy ciepła HMC300
- czujnik temperatury zasilania i temperatury zewnętrznej

 
- grzałka elektryczna 9 kW 
- zawór przełączający c.o./c.w.u.
- wbudowane elektroniczne pompy obiegowe   
-  magneto-filtr z zaworem, odpowietrznik, obejście  

(by-pass) z manometrem

   Logatherm WSW196i TS185 W – pompa ciepła o modulowanej mocy, monowalentna,  
z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. 185 l z dodatkową wężownicą grzewczą, w kolorze białym

Zdjęcie Numer  
katalogowy

Model Moc  
grzewcza  

[kW] B0/W35

COP 
B0/W35

Klasa energety-
czna dla temp. 
zasilnia 55oC

Cena 
netto PLN 

8738210000 WSW196i-12 
TS185 W 11,88 4,7

A++

AL
51 900,00

Wyposażenie:
- moduł internetowy  
- dwa elektroniczne zawory rozprężne
-  budowany zasobnik ze stali nierdzewnej 185 l  

z dodatkową wężownicą  
- regulator pompy ciepła HMC300
- czujnik temperatury zasilania i temperatury zewnętrznej

- grzałka elektryczna 9 kW 
- zawór przełączający c.o./c.w.u.
- wbudowane elektroniczne pompy obiegowe   
-  magneto-filtr z zaworem, odpowietrznik, obejście  

(by-pass) z manometrem
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 Akcesoria do pomp ciepła Logatherm WSW196i

Nazwa towaru Zdjęcie Opis Numer  
katalogowy

Cena 
netto PLN 

Separator  
powietrza

Separator powietrza 
Rozmiar DN25 8718581397 660,00

Zestaw zaworów 
napełniających

Zawór do napełniania dolnego źródła
Rozmiar DN25 8718581709 630,00

VCO Zawór przełączający 3-D wyposażony w złączki zaciskowe  
28 mm, siłownik, zasilanie 230 V 8738201411 570,00

ZR Zestaw rurowy do zewnętrznego zasobnika c.w.u. 8738208122 680,00

ZZ
Złączki zaciskowe do króćców pompy ciepła
Rozmiar 22/ ¾” GZ
Rozmiar 28/ 1” GZ

8500069
8500090

17,00
31,00

MM100

Moduł do sterowania obiegiem  
grzewczym z pompą i zaworem mieszającym: 
-  możliwość podłączenia maksymalnie czterech modułów  

w układzie regulacyjnym z regulatorem HMC300 
-  dostarczany z czujnikiem temperatury zasilania obiegu c.o. 
-  sygnalizacja stanów roboczych  

i usterek za pomocą diody LED

7738110138 897,00

MS100

Moduł do sterowania standardowymi instalacjami kolektorów 
słonecznych dla celów c.w.u.: 
-  dostarczany z czujnikiem temperatury w kolektorze 

słonecznym oraz z czujnikiem temperatury wody  
w podgrzewaczu c.w.u. 

-  sygnalizacja stanów roboczych i usterek za pomocą diody 
LED 

7738110122 974,00

MP100 Moduł sterowania podgrzewaniem basenu 7738110128 1 551,00

RC100

Regulator pokojowy z wyświetlaczem LCD: 
-  wbudowany czujnik temperatury pomieszczenia 
-  przeznaczony do sterowania jednym obiegiem grzewczym 
-  komunikacja i zasilanie z EMS Plus (nie wymaga dodat-

kowego zasilania np. bateryjnego) 

7738110079 304,00

Logatherm WSW196i Pompy ciepła

Pompy ciepła
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 Zasobniki c.w.u. i bufory c.o.

Nazwa towaru Zdjęcie Opis Numer  
katalogowy

Klasa  
energetyczna

Cena 
netto PLN 

Zasobnik 
buforowy

P120/5W - biały 8718542920 2 180,00 

P120.5 S-B - srebrny 7735500667 2 450,00 

P200/5W - biały 8718543041 2 590,00 

P200.5 S-B- srebrny 7735500668 2 750,00 

P300/5W - biały 8718542847 2 930,00 

P300.5 S-B- srebrny 7735500684 3 500,00 

Podgrzewacz  
ciepłej wody  
użytkowej

SH290 RS-B - biały 8735100638 6 800,00 

SH370 RS-B - biały 8735100639 7 900,00 

SH400 RS-B - biały 8735100640 8 700,00 

SH450 RS-B - biały 7735501722 8 700,00 

SMH400.5 E-B - niebieski 7736502310 12 170,00 

SMH400.5 EW-B - biały 7736502311 12 170,00 

SMH500.5 E-B - niebieski 7736502318 14 480,00 

SMH500.5 EW-B - biały  7736502319 14 480,00 

Logatherm WSW196iPompy ciepła
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Logatherm WSW196i Pompy ciepła

 Dane techniczne do pomp ciepła Logatherm WSW196i 

Jednostka WSW 196i-12 T190 WSW 196i-12 TS185
Moc cieplna
Zakres modulacji kW 3-12

Moc grzewcza (B0/W35) kW 11,8

Moc chłodnicza kW 8,6

Dane dotyczące wydajności wg EN14825
Moc grzewcza przy 70% (B0/W35) kW 7,8

COP przy 70% (B0/W35) - 4,4

Klasa efektywności energetycznej (pompa ciepła z regulatorem) - A+++

Klasa efektywności energetycznej (pompa ciepła bez regulatora) - A++

SCOP dla systemów wysokotemperaturowych (+55°C) dla klimatu - 4,0 P-design 10 kW

SCOP dla systemów wysokotemperaturowych (+35°C) dla klimatu - 5,3 P-design 10 kW

Dane dotyczące wydajności wg EN14511

Moc grzewcza przy 55% (B0/W35) kW 5,6

COP przy 55% (B0/W35) - 4,7

Moc grzewcza przy 55% (B0/W45) kW 5,2

COP przy 55% (B0/W45) - 3,6

Moc grzewcza przy 55% (B0/W55) kW 4,8

COP przy 55% (B0/W55) - 2,8

Ciepła woda użytkowa
Klasa efektywności - A

Pojemność zasobnika l 190 184

Dostępna objętość ciepłej wody +40°C l 280

Min./max dopuszczalne ciśnienie robocze bar 2/10

Króćce przyłączeniowe (stal nierdzewna) mm Ø22

 Logatherm WSW196i – dane techniczne

* Aby zapewnić możliwość dostępu w celu wykonania prac serwisowych, dostęp od ściany po lewej stronie powinien wynosić co najmniej 300 mm.

Pompy ciepła
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Logatherm WSW196iPompy ciepła

 Dane techniczne do pomp ciepła Logatherm WSW196i

Jednostka WSW 196i-12 T190 WSW 196i-12 TS185
Dolne źródło 

Pompa obiegowa dolnego źródła (Wilo Stratos Para 25/1-11 180 PWM) - Energooszczędna, klasy A

Przepływ nominalny (ogrzewanie podłogowe) m3/h 2,16

Wysokość podnoszenia (ogrzewanie podłogowe) m 6

Przepływ nominalny (ogrzewanie grzejnikowe) m3/h 1,8

Wysokość podnoszenia (ogrzewanie grzejnikowe) m 8

Min.-/Max. ciśnienie bar 2/4

Króćce przyłączeniowe (miedź) mm Ø28

System grzewczy (górne źródło)

Pompa obiegowa górnego źródła (Grundfos UPM2 25-75 130 PWM) - Energooszczędna, klasy A

Przepływ nominalny (ogrzewanie podłogowe) m3/h 1,33

Wysokość podnoszenia (ogrzewanie podłogowe) m 4,9

Przepływ nominalny (ogrzewanie grzejnikowe) m3/h 1,08

Wysokość podnoszenia (ogrzewanie grzejnikowe) m 6,2

Min.-/Max. ciśnienie bar 1/3

Max. temperatura zasilania °C 63

Króćce przyłączeniowe (miedź) mm Ø28

Układ chłodniczy

Typ sprężarki - Podwójna rotacyjna

Czynnik chłodniczy R410A1) kg 2,39

CO2(e) tony 4,99

Wartość odcięcia na presostacie HP bar 43,2

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe - 400 V 3N~50Hz

Prąd rozruchowy A < 2

Cos φ - >0,95

Max. prąd pracy sprężarki A 7,5

Max. prąd roboczy włączając dodatkową grzałkę (9 kW) A 25

Bezpiecznik nadmiarowo-prądowy; z dogrzewaczem elektrycznym A 16/20/25

Bezpiecznik zwłoczny sprężarki A 10

Bezpiecznik zwłoczny dogrzewacza elektrycznego (9 kW) A 13

Stopień ochrony IP X1

Ogólne

Poziom mocy akustycznej w normalnych warunkach pracy  
i przy 60% obciążenia przy 55°C dB(A) 43

Zakres mocy akustycznej wynosi min.max.1)/ 55°C dB(A) 38-49

Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość) mm 600 x 650 x 1800

Masa bez opakowania kg 237 242

1) Zgodnie z EN12102
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 Dane ErP

 Dane F-gazy

Dane produktu Symbol Jednostka WSW196i-12  
T190/T190 W

WSW196i-12  
TS185/TS185 W

Klasa efektywności energetycznej dla temperatury 55°C - - A++ A++

Znamionowa moc cieplna dla temperatury 55°C (Prated) Prated kW 10 10

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania 
pomieszczeń dla temperatury 55°C (ηs)

ηs % 158 158

Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu (LWA)  dB (A) 49 49

Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody  - A A

Efektywność energetyczna podgrzewania wody (ηwh)  % 89 89

Deklarowany profil obciążeń  - L L

Pompa ciepła Logatherm Jednostka WSW196i-12  
T190/T190 W

WSW196i-12  
TS185/TS185 W

Informacja środowiskowa Zawiera fluorowane gazy cieplarniane

Rodzaj czynnika chłodniczego R410A

Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego – GWP kgCO2-eq 2.088

Ilość czynnika chłodniczego 2,39 49

Ilość czynnika chłodniczego kg 2,39

Typ konstrukcji obiegu chłodzenia tCO2-eq 4,990

Deklarowany profil obciążeń Zamknięty hermetycznie

Logatherm WSW196i Pompy ciepła

Pompy ciepła
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Logatherm WSW196iPompy ciepła
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Pompy ciepła


