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Pompy ciepła
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Ogrzewanie ciepłem z powietrza i gruntu – jak
najlepsze wykorzystanie energii odnawialnych
Niniejsza broszura informuje wyczerpująco o zrównoważonym i przyjaznym
środowisku wytwarzaniu ciepła przy pomocy pomp ciepła Viessmann.
Pompy ciepła wykorzystują energię odnawialną z gruntu, słońca, wody gruntowej lub powietrza. W każdym wypadku redukują one zużycie paliw kopalnych,
oszczędzają cenne zasoby naturalne i redukują szkodliwe dla klimatu emisje CO2.
Równocześnie użytkownicy odnoszą korzyści z ich dodatkowej zalety: większość pomp ciepła Viessmann dysponuje funkcjami „active cooling“ oraz „natural cooling“. Tak więc pompy ciepła obok swego klasycznego zastosowania
w zimnej porze roku, jako wytwornica ciepła, latem zapewnia przyjemny klimat
pomieszczeń, doprowadzają do domu odświeżający chłód.
Z szerokiego programu można zawsze wybrać pompę ciepła, odpowiednią do
danego przypadku. Już w fazie projektowania ,można uwzględnić specyfikę budynku i geologiczne warunki gruntowe, oraz indywidualne i osobiste oczekiwania
odnośnie zapotrzebowania ciepła. Szczególnie przyjazna środowisku przy równocześnie niezwykle niskich kosztach jest eksploatacja pompy ciepła z zasilaniem
prądem własnej produkcji z instalacji fotowoltaicznej.
Pompy ciepła Viessmann stosowane są w budynkach nowobudowanych i do
modernizacji budynków istniejących i można je eksploatować wraz z instalacjami
kolektorów słonecznych i istniejącym ogrzewaniem olejowym lub gazowym, jako
system multiwalentny. W ten sposób każdy inwestor czy właściciel nieruchomości może łatwo zrealizować instalacje wg własnych indywidualnych wyobrażeń.

Spis treści
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Pompy ciepła Viessmann oferują indywidualne rozwiązania ogrzewania i chłodzenia oraz
komfortowego zaopatrzenia w ciepłą wodę domów nowobudowanych i modernizowanych

Oszczędzać energię i chronić klimat

od strony 6

Przez modernizację ogrzewania każdy może wnieść aktywny
wkład w ochronę klimatu i oszczędzanie energii kopalnej.

Pompy ciepła solanka/woda

od strony 12

Pompy ciepła solanka/woda poprzez kolektory gruntowe lub
sondy gruntowe wykorzystują grunt jako dolne źródło ciepła.

Pompy ciepła powietrze/woda

od strony 32

Pompy ciepła powietrze/woda wykorzystują powietrze
atmosferyczne lub powietrze usuwane z pomieszczeń
jako dolne źródło ciepła.

Zharmonizowana technika systemowa

od strony 68

Technika systemowa Viessmann zapewnia doskonałe
zharmonizowanie wszystkich składników instalacji grzewczej:
od regulatora Vitotronic, przez pojemnościowe podgrzewacze
c.w.u. Vitocell, aż do nowoczesnej techniki solarnej do
podgrzewu c.w.u. i wspomagania ogrzewania.

Kompleksowy serwis

od strony 72

Instalatorzy z firm partnerskich Viessmann doradzają
wyczerpująco na wszystkie tematy związane
z innowacyjną techniką grzewczą oraz możliwościami
dotowania i kredytowania – niezobowiązująco i bezpłatnie.

Nasze przedsiębiorstwo
Siła innowacji: rodzinne przedsiębiorstwo Viessmann
już w trzecim pokoleniu oferuje najnowocześniejszą
technikę grzewczą

od strony 74

Sposoby działania

Ciepło z gruntu
(kolektor)

Ciepło z gruntu
(sonda)

1
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Ciepło z gruntu, powietrza oraz ze słońca
(system zasobnika lodowego Vitofriocal)

1

2

3

Ciepło z wody gruntowej
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4
1

1

2

Ciepło z powietrza
(z jednostką zewnętrzną)

Ciepło z powietrza

6
3

1

2

3

1

2

1 Pompa ciepła Vitocal

2 Pojemnościowy podgrzewacz c.w.u.

3 Zbiornik buforowy wody grzewczej

4 Zasobnik lodowy

5 Absorber solarno-powietrzny

6 Jednostka zewnętrzna

3
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Pompy ciepła Viessmann doskonałe do nowych
i modernizowanych budynków
Powietrze, grunt, woda i ciepło odpadowe są praktycznie bezpłatnymi dolnymi źródłami
ciepła, gwarantującymi najbardziej efektywną pracę instalacji pomp ciepła
Pompa ciepła działa na zasadzie chłodziarki –
tylko odwróconej. O ile chłodziarka odprowadza ciepło na zewnątrz, to pompa ciepła czerpaną z zewnątrz energię cieplną z powietrza
lub gruntu dostarcza systemowi grzewczemu
w budynku. Ciepło pobrane z otoczenia zostaje wskutek sprężenia podniesione na wyższy
poziom temperaturowy, aby uzyskać na zasilaniu instalacji temperaturę niezbędną dla
systemu grzewczego.
Przykładowo ogrzewanie radiatorowe wymaga temperatur sięgających 70°C. Natomiast
ogrzewanie podłogowe zadowala się temperaturami około 30°C. Tak więc pompy ciepła
nadają się zarówno do stosowania w instalacjach nowych, jak i modernizowanych.
Najnowocześniejsza technika sprężania
dla najwyższej efektywności
O efektywności pompy ciepła rozstrzyga
proces sprężania. Viessmann stosuje do
tego najnowocześniejsze sprężarki. Cechują
się one cichą pracą, całkowitym brakiem wibracji, bezobsługową eksploatacją i niezwykłą trwałością.
Dla wytworzenia ciepła grzewczego pompa
pobiera ciepło ze środowiska naturalnego,
które powoduje parowanie czynnika chłodniczego, wrzącego już w niskiej temperaturze.
Sprężarka spręża tak powstałe pary czynnika do wyższego poziomu temperaturowego. W wymienniku ciepła ciepło gazowego
czynnika chłodniczego zostaje przekazane
obiegowi grzewczemu, a pozostający pod
wysokim ciśnieniem czynnik chłodniczy
ulega przy tym skropleniu i poprzez zawór
rozprężający zostaje wtryśnięty do parownika, w którym panuje niskie ciśnienie. I tutaj
proces ten rozpoczyna się od nowa.
Wykorzystywanie różnych źródeł energii
Optymalne w danym przypadku źródło dolne
energii zależy od warunków lokalnych i wielkości zapotrzebowania ciepła. Pompy ciepła
Viessmann mogą korzystać z różnych źródeł
energii:

�	
powietrze – nieograniczona dostępność,
niskie koszty inwestycyjne
�	
grunt – kolektor gruntowy, sonda gruntowa
lub zasobnik lodowy – wysoka efektywność
�	
woda – szczególnie wysoka efektywność,
należy brać pod uwagę jakość wody
�	
ciepło odpadowe – zależność od dostępności, ilości i poziomu temperaturowego
Sezonowy współczynnik
efektywności jako wskaźnik
Przy projektowaniu instalacji należy rozpatrywać jej przewidywaną eksploatację
w trakcie całego roku. W tym celu określa się stosunek oddanej ilości ciepła do
całej pracy elektrycznej instalacji pompy
ciepła. Uwzględnia się wiec także zużycie
prądu przez pompy obiegowe, regulatory
itp. Stosunek ten nazywa się sezonowym
współczynnikiem efektywności (SPF).
Współczynnik efektywności COP
(= Coefficient of Performance) jest
stosunkiem oddawanej mocy cieplnej
do poboru mocy. Im większa ta liczba, tym
bardziej efektywnie pracuje pompa ciepła.

Pompa ciepła

Proces sprężania

65 °C

Grunt
Temperatura przez cały rok w granicach od 5 do 18°C
(na głębokości 2 m)
Im bliżej środka, tym cieplej: przy temperaturze wyjściowej w zakresie 5 do 18°C osiąga się
na końcu temperaturę zasilania do 72°C.

Komunikacja

ViCare App
Vitoconnect

Aplikacja mobilna ViCare App
umożliwia bardzo komfortowe obsługiwanie ogrzewanie i jednoczesne oszczędzanie energii – w każdej
chwili i z dowolnego miejsca. W ten
sposób użytkownik ma status instalacji zawsze pod kontrolą. Jednym

ViCare

przesunięciem palca można nastawić pożądaną temperaturę, jednym
dotknięciem palca można wybrać

Serwer w chmurze

scenariusz dzienny, zapewniający
automatyczne oszczędzanie energii.
Vitoguide

ViCare komunikuje się z regulatorem wytwornicy
ciepła poprzez modem internetowy Vitoconnect.
Użytkownik instalacji może także poprzez aplikację
umożliwić swojemu instalatorowi dostęp do instalacji
w celu jej stałego monitorowania.

Router DSL

Vitoconnect

Wytwornica ciepła
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Oszczędzanie energii jest takie proste
Oszczędzać energię i korzystać z komfortu i bezpieczeństwa
Aplikacja mobilna ViCare App stwarza
nowe możliwości sterowania ogrzewania
poprzez Internet. Przejrzyście zaprojektowany graficzny interfejs operatora w ViCare
pozwala na całkowicie intuicyjne obsługiwanie ogrzewania.
Automatyczne oszczędzanie energii
System pomyślany jest do regulacji jednego obiegu grzewczego. Dotknięciem ekranu
wybiera się pożądaną temperaturę pomieszczenia i także jednym ruchem palca przełącza z trybu normalnego na imprezowy
(„cały czas ciepło”).
Poza domem („W drodze“) wystarcza
także jedna komenda, aby przełączyć
ogrzewanie na niższą temperaturę i w ten
sposób zaoszczędzić energię. Kto chciałby
zaprogramować dla każdego dnia inne czasy
przełączania ogrzewania, ten doceni funkcję
asystenta. Osobny obszar na ekranie startowym wyświetla ponadto liczne praktyczne
wskazówki o możliwościach oszczędzania
energii.

Status instalacji zawsze na widoku
Użytkownik widzi na pierwszy rzut oka,
czy przy pracy ogrzewania wszystkie parametry pozostają w „zielonej strefie“. Kolor
żółty informuje o bliskim terminie przeglądu, a przy kolorze czerwonym wyświetlają
się automatycznie dane kontaktowe instalatora. Dane te należy uprzednio wpisać w aplikacji. Użytkownik też może zdecydować się, na
poddanie swojej instalacji zdalnemu monitorowaniu przez instalatora, przy pomocy specjalnie w tym celu opracowanej aplikacji
Vitoguide App.

Redukcja kosztów

Pełna beztroska

Uczucie ciepła i bezpieczeństwa

Proste ustawianie komfortowej

Bezpośrednie połączenie

 Widać na jeden rzut oka, że

temperatury – a przy nieobecności

z instalatorem – w razie czego

po prostu redukować koszty

 Proste zapisywanie kontaktu

 Informowanie o zbliżającym
się terminie przeglądu
 Podpowiadanie w razie potrzeby
adresu zaprogramowanego
instalatora

dostawy pomp ciepła z regulatorem
Vitotronic) umożliwia zdalny nadzór
i sterowanie instalacją grzewczą
przez internet za pomocą aplikacji
mobilnych, np. ViCare.

Moduł Vitoconnect stanowi interfejs między wytwornicą ciepła a aplikacją ViCare.
Przyłącza się go przewodem bezpośrednio
do regulatora Vitotronic. Zasilacz wtyczkowy
znajduje się w zakresie dostawy modułu. Moduł ten, o wielkości zaledwie 10 × 10 cm montuje się na ścianie. Dzięki funkcji plug & play
moduł sam łączy się i rejestruje w Internecie.
Wystarcza w tym celu zeskanowanie smartfonem załączonego kodu QR. Vitoconnect
jest kompatybilny z mobilnymi urządzeniami końcowymi z systemami operacyjnymi
od iOS 8.0 i Android 4.4. Wymiana danych
między wytwornicą ciepła a Internetem
sygnalizowana jest przez LED.

Bezpieczeństwo

wszystko jest w „zielonej strefie“

Moduł Vitoconnect 100 (w zakresie

 Prosta i komfortowa obsługa
instalacji grzewczej,
 Zaprogramowanie porządku dnia
i automatyczne oszczędzanie energii
 Ustawianie podstawowych funkcji
jednym kliknięciem na smartfonie

do instalatora
 Szybka i efektywna pomoc –
instalator dysponuje wszystkimi
ważnymi informacjami
 „Pakiet pełnej beztroski“
w zakresie bezpieczeństwa
i utrzymania technicznego

Po prostu pobierz aplikację i na jej
ekranie startowym kliknij „Odkryj
ViCare“ – zobaczysz wszystko,
bez kotłowni i Internetu.

Program dostaw

Pompy ciepła solanka/woda
5,7 do 85,6 kW

Źródło ciepła
Grunt

*1

Vitocal 333-G
Vitocal 343-G
5,7 do 10,4 kW

n
n

Vitocal 222-G
Vitocal 242-G
6,1 do 10,0 kW

n
n

Vitocal 300-G
5,7 do 17,2 kW
(1-stopniowa)
11,4 do 34,4 kW
(2-stopniowa)

n

Vitocal 200-G
5,6 do 17,2 kW

n

Vitocal 300-G
21,2 do 42,8 kW
(1-stopniowa)
42,4 do 85,6 kW
(2-stopniowa)

n

konieczny osprzęt dodatkowy

Woda

Zastosowanie
System
zasobnika
lodowego

n
n

n

n

n

Zintegrowany pojemnościowy
podgrzewacz c.w.u.

Funkcja
chłodzenia

n
n

n
n

n/–
n/–

14
14

n
n

n
n

n *1 / –
n *1 / –

16
16

Dom
Dom
Przejednoro- wieloro- mysł
dzinny
dzinny

Wysoka
temperatura

Strona

NC / AC

n

n

n *1 / n *1

20

n

n

n *1 / –

22

n *1 / n *1

26

n

n

Pompy ciepła powietrze/woda
1,5 do 20,6 kW
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Typ konstrukcyjny
Monoblok,
ustawienie
wewnątrz zewnątrz

Split

Dom
Dom
jednoro- wielorodzinny
dzinny

Nowa
budowa

Vitocal 200-S
5,7 do 14,7 kW *2

n

n

n

Vitocal 222-S
5,7 do 14,7 kW *2

n

n

n

Vitocal 100-S
8,4 do 17,1 kW *2

n

n

n

Vitocal 111-S
8,4 do 17,1 kW *2

n

n

n

Vitocal 350-A
12,7 do 20,6 kW *2

n

Zintegrowany pojemModer- nościowy
nizacja podgrzewacz c.w.u.

n

n

Funkcja
chłodzenia

Strona

AC

n

34

n

36

n

40

n

42

46

n

n

Vitocal 300-A
12,5 do 13,9 kW *2

n

n

n

n

n

48

Vitocal 200-A
5,7 do 14,7 kW *2

n

n

n

n

n

50

n

n

n

Vitocal 161-A / 060-A
1,67 / 1,5 kW
*2

Zastosowanie

n

n

n

maksymalna moc grzewcza wg EN 14511 (przy punkcie pracy A7 (A7/W35°C, różnica zasilanie powrót 5 K)

52

Pompy ciepła
solanka/woda
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VITOCAL 333-G NC/333-G/343-G
VITOCAL 222-G/242-G
Kompaktowe, wolnostojące pompy ciepła, wymagające mało miejsca i szczególnie ciche
– nadają się do instalowania także w bliskości pomieszczeń mieszkalnych.
Kompakty z pompą ciepła solanka/woda
dostępne są w trzech wariantach: z przyłączem dla instalacji solarnej, lub bez, oraz ze
zintegrowaną funkcją chłodzenia NC („natural cooling“).
Wysoki komfort korzystania z ciepłej wody
zapewnia zintegrowany pojemnościowy
podgrzewacz c.w.u. o pojemności 170 litrów
(w wersji solarnej 220 litrów). Głównym zespołem kompaktu jest wysokoefektywny
moduł pompy ciepła.
Dzięki obiegowi chłodniczemu z elektronicznym zaworem rozprężającym (EEV),
z opracowanym przez nas systemem RCD
(Refrigerant Cycle Diagnostic) oraz wyposażeniem seryjnym w energooszczędne wysokoefektywne pompy o regulowanych obrotach
kompakty te są bardzo oszczędne w eksploatacji. Potwierdzają to wysokie wartości
sezonowych współczynników efektywności
i niskie koszty energii.

Mała powierzchnia ustawienia
Z uwagi na kompaktowe wymiary te pompy
ciepła nadają się szczególnie dobrze do instalowania nawet w małych pomieszczeniach.
W obudowie kompaktu pomieszczono także
pompę obiegową solanki, pompę obiegową
obiegu grzewczego, trójdrożny zawór przełączający. Obudowa kompaktu izoluje całkowicie od otoczenia moduł chłodniczy i część
hydrauliczną i w połączeniu z trójwymiarową
wibroizolacją redukuje szumy robocze do absolutnego minimum. Przy mocy akustycznej
jedynie 38 dB(A) przy B0/W35 te kompakty
z pompą ciepła należą do najbardziej spokojnych w swojej kategorii.
Dla ułatwienia wstawiania istniej możliwość
podziału obudowy. Szeroki wybór osprzętu
przyłączeniowego ułatwia zainstalowanie tej
fabrycznie kompletnie zmontowanej pompy
ciepła.

Etykieta efektywności
energetycznej Vitocal 333-G,
BWT 331.B06

Znak jakości EHPA jako
poświadczenie wartości COP
przy ubieganiu się o dotację
z programu zachęt rynkowych

Przegląd zalet
 Kompakty z pompą ciepła solanka/woda o mocach grzewczych od 5,7 do 10,4 kW
 Niskie koszty eksploatacji dzięki wysokim współczynnikom efektywności:
wartość COP wg EN 14511 do 5,0 (B0 / W35) (COP = Coefficient of Performance)
 Łatwy w obsłudze regulator Vitotronic z wyświetlaczem tekstowym
 Fabryczne okablowanie wewnętrzne
 Przygotowane do zasilania prądem własnej produkcji, np. z instalacji fotowoltaicznej
 Możliwość połączenia z Internetem poprzez bezpłatną aplikację
mobilną ViCare App i moduł Vitoconnect (opcja)

Pompy ciepła
solanka/woda

VITOCAL 333-G NC / VITOCAL 333-G
VITOCAL 343-G
5,7 do 10,4 kW

1
2

3

Vitocal 333-G
1

7

2

4

3

5

4

5

6
8

6
7

8

Pojemnościowy podgrzewacz c.w.u.,
pojemność 170 litrów
Regulator pompy ciepła Vitotronic 200
Wymiennik ciepła do ogrzewania
podgrzewacza c.w.u.
Pompa źródła dolnego
(wysokoefektywna pompa regulowana)
Pompa źródła górnego
(wysokoefektywna pompa regulowana)
Sprężarka hermetyczna Compliant Scroll
Zawór przełączający
ogrzewanie/podgrzew c.w.u.
Zintegrowany przepływowy
podgrzewacz wody grzewczej
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Kompakty z pompą ciepła solanka/woda Vitocal 343-G i Vitocal 333-G opracowano jako
kompaktowe, wysokoefektywne rozwiązanie
dla nowych domów. Duży wymiennik ciepła
pozwala uzyskać wysoki współczynnik efektywności COP (COP = Coefficient of Performance) do 5,0 wg EN 14511 przy B0/W35.

3

Sezonowy współczynnik efektywności
określa stosunek oddanej ilości ciepła
(ciepła grzewczego) do pobranej energii
(energii napędowej) w skali jednego roku.
Istotny wpływ na powiększenie wartości
tego współczynnika ma innowacyjny system
RCD (Refrigerant Cycle Diagnostic). Zapewnia on, że pompa ciepła pracuje optymalnie
w każdym punkcie pracy.
Oprócz tego energooszczędne, wysokoefektywne pompy o regulowanych obrotach
w obiegach solanki i grzewczym wszystkich
trzech typowielkości przyczyniają się też do
zmniejszenia zużycia prądu i wysokiego sezonowego współczynnika efektywności.
Z zasobnikiem solarnym
lub „natural cooling“
Vitocal 343-G jest przygotowana do przyłączenia instalacji solarnej do podgrzewu
c.w.u. W tym celu wyposażona jest w duży
zasobnik solarny o pojemności 220 litrów
oraz zintegrowany regulator solarny.

2
5
4
1
Kompakt z pompą ciepła solanka/woda
Vitocal 343-G z instalacją solarną
 Kompakt z pompą ciepła (solanka/woda)
Ogrzewanie podłogowe
3 Kolektory słoneczne Vitosol
4 Sonda gruntowa
5 Stacja pompowa Solar-Divicon
1
2

W kompakcie Vitocal 333-G wysoki komfort ciepłej wody zapewnia pojemnościowy
podgrzewacz c.w.u. o pojemności 170 litrów.
Szczególnie komfortowy klimat w mieszkaniu w gorące dni letnie stwarza Vitocal 333-G
z dodatkową funkcją NC („natural cooling“).

Przegląd zalet
 Kompakty z pompą ciepła solanka/woda o mocach grzewczych von 5,7 do 10,4 kW
 Wysoki komfort korzystania z c.w.u. ze zintegrowanego pojemnościowego podgrzewacza
o pojemności 220 litrów (Vitocal 343-G) lub 170 litrów (Vitocal 333-G NC/333-G)
 Innowacyjna koncepcja izolacji akustycznej zapewnia bardzo cichą pracę
z poziomem mocy akustycznej 38 dB(A) przy B0/W35
 Temperatura zasilania: do 65°C zapewnia wysoki komfort c.w.u.
 Energooszczędna wysokoefektywna pompa regulowana
 Wysterowanie systemu wentylacji mieszkań Vitovent 300-F
 Zintegrowana funkcja chłodzenia NC („natural cooling“) przy Vitocal 333-G NC
 Przepływowy podgrzewacz wody grzewczej w wyposażeniu seryjnym

Dane techniczne – patrz strona 56.

Regulator Vitotronic z dużym,
wielowierszowym wyświetlaczem
graficznym może wskazywać także
uzysk solarny.

Pompy ciepła
solanka/woda

VITOCAL 222-G
VITOCAL 242-G
6,1 do 10,0 kW
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Lanca ładująca
Emaliowany zbiornik c.w.u.
Regulator pompy ciepła Vitotronic 200
Zintegrowany solarny wymiennik ciepła
Modulowana pompa ładowania zbiornika
Pompa obiegowa źródła dolnego
Pompa obiegowa obiegu wtórnego
Zawór przełączający
ogrzewanie/podgrzew c.w.u.
Zintegrowany przepływowy
podgrzewacz wody grzewczej
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W kompaktach z pompą ciepła solanka/woda
Vitocal 242-G i Vitocal 222-G znajdują się już
wszystkie elementy, niezbędne do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewu c.w.u.
Moce grzewcze w zakresie 6,1 i 10,0 kW
są odpowiednie do ogrzewania domów
jednorodzinnych. Temperatury zasilania do
60°C pozwalają na współpracę z grzejnikami radiatorowymi.
Obie pompy ciepła stanową atrakcyjną
cenowo alternatywę wobec kompaktów
serii 300. Ze sprężarkami Compliant-Scroll
i termostatycznymi zaworami rozprężającymi osiągają współczynniki efektywności
do 4,5 (wg EN 14511 przy B0/W35).
Vitocal 242-G przygotowana do
współpracy z kolektorami słonecznymi
Pompa ciepła Vitocal 242-G jest przygotowana do przyłączenia instalacji solarnej do podgrzewu c.w.u. Zasobnik solarny o pojemności
220 litrów i regulator solarny zapewniają wysoki uzysk solarny.
Vitocal 222-G z dużym pojemnościowym
podgrzewaczem c.w.u.
Kompakt z pompą ciepła Vitocal 222-G zapewnia wysoki komfort ciepłej wody, dzięki
wyposażeniu w duży pojemnościowy podgrzewacz c.w.u. z wężownicą wewnętrzną.

Prosta nawigacja i przejrzysta
struktura menu pozwala łatwo
obsługiwać regulator Vitotronic.

Niezwykle spokojna praca
Dzięki zoptymalizowanej akustycznie konstrukcji kompakty z pompą ciepła pracują
bardzo spokojnie i nadają się do instalowania
także w pobliżu pomieszczeń mieszkalnych.
Naturalne ogrzewanie – naturalne
chłodzenie
Kompakty z pompą ciepła również w lecie
stwarzają przyjemny klimat w domach niskoenergetycznych. Funkcja „natural cooling“ dostarcza do wnętrza domu chłód pochodzący
z gruntu. Potrzebny jest do tego osprzęt
dodatkowy – Viessmann NC-Box.

Przegląd zalet
 Kompakty z pompą ciepła solanka/woda o mocach grzewczych od 6,1 do 10 kW
 Wysoki komfort korzystania z c.w.u. ze zintegrowanego pojemnościowego
podgrzewacza o pojemności 220 litrów (Vitocal 242-G) i 170 litrów (Vitocal 222-G)
 Szczególnie cicha pracy, dzięki akustycznej optymalizacji konstrukcji
z poziomem mocy akustycznej 43 dB(A) przy B0/W35
 Temperatura zasilania: do 60°C
 Funkcja chłodzenia NC („natural cooling“) z opcyjnym NC-Box
 Przepływowy podgrzewacz wody grzewczej w wyposażeniu seryjnym

Dane techniczne – patrz strona 56.

Pompy ciepła
solanka/woda
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VITOCAL 300-G
VITOCAL 200-G
Elastyczne konfigurowanie pomp ciepła Viessmann: w zależności od źródła dolnego, jako
pompa ciepła solanka/woda lub z zestawem adaptacyjnym – jako pompa ciepła woda/woda
Wolnostojące pompy ciepła solanka/woda
Vitocal 300-G i Vitocal 200-G czerpią ciepło z wysokoefektywnych źródeł dolnych.
W tym calu na posesji wierci się sondy gruntowe, układa kolektor gruntowy lub instaluje
system zasobnika lodowego Vitofriocal. We
wszystkich wypadkach urządzenia te pokrywają bez problemu całe zapotrzebowanie
ciepła, także w zimne dni.

Przy odpowiednich warunkach gruntowych
możliwe jest także korzystanie z ciepła wody
gruntowej. Do tego celu można Vitocal 300-G
skonfigurować po prostu jako pompę ciepła
woda/woda. Rozwiązanie to nadaje się na
równo do nowych, jak i modernizowanych
domów jedno- i wielorodzinnych.

Etykieta efektywności
energetycznej Vitocal 300-G,
BW 301.B10

Znaj jakości EHPA jako
poświadczenie wartości COP
przy ubieganiu się o dotację
z programu zachęt rynkowych

Przegląd zalet
 Możliwa całoroczne ogrzewanie i podgrzew c.w.u. w trybie monowalentnym
 Vitocal 300-G: niskie koszty eksploatacji przy najwyższej efektywności w każdym punkcie
pracy, dzięki innowacyjnemu systemowi RCD (Refrigerant Cycle Diagnostic) System (RCD)
z elektronicznym zaworem rozprężającym (EEV)
 Przygotowane do zasilania prądem własnej produkcji, np. z instalacji fotowoltaicznej
 Możliwość połączenia z Internetem poprzez bezpłatną aplikację mobilną ViCare App
i moduł Vitoconnect (opcja)
 Możliwe wysterowanie urządzeń wentylacyjnych Viessmann
 Uproszczone wstawianie dzięki podziałowe na małe, lekkie moduły

VITOCAL 300-G
5,7 do 17,2 kW (jednostopniowa)
11,4 do 34,4 kW (dwustopniowa)

Pompy ciepła
solanka/woda

Pompa ciepła Vitocal 300-G z systemem akumulacji prądu
Vitocharge i pojemnościowym podgrzewaczem c.w.u.
Vitocell 100-V
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Regulator pompy ciepła Vitotronic 200
Skraplacz
Wielkopowierzchniowy parownik
dla efektywnej wymiany ciepła
Wysokoefektywna pompa regulowana
Sprężarka hermetyczna Compliant Scroll
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Pompa ciepła solanka/woda Vitocal 300-G
z pięcioma typowielkościami pozwala zrealizować wiele systemów grzewczych dla różnych zapotrzebowań ciepła.
Rozwiązanie modułowe dla większych
zapotrzebowań ciepła
Przy wyższym zapotrzebowaniu mocy
właściwym rozwiązaniem jest dwustopniowa pompa ciepła Vitocal 300-G pracująca
w systemie master/slave. Można ją skonfigurować czerpania ciepła z gruntu lub
wody gruntowej. Dla uzyskania potrzebnej
wysokiej mocy grzewczej łączy się ze sobą
dwie pompy ciepła. Modułowa budowa
z osobnymi obiegami sprężarek umożliwia
ponadto szczególnie wysoką efektywność
przy obciążeniach częściowych i pozwala na
równoczesne ogrzewania i podgrzew c.w.u.
Moduł slave jest regulowany przez regulator mastera.
Niezawodna i cicha
Wydajna sprężarka Compliant-Scroll
pompy ciepła Vitocal 300-G cechuje się
wysoką niezawodnością eksploatacyjną
i bardzo cichą pracą. Uzyskuje się to przez
podwójne wytłumienie: dźwięku materiałowego przez wibroizołatory i dźwięku
powietrznego przez wytłumienie obudowy.
Sprężarka zapewnia równocześnie najwyższe współczynniki efektywności (COP do
5,0) i temperatury zasilania do 65°C.

Dwustopniowa pompa ciepła
Vitocal 300-G (master/slave)

System RCD (Refrigerant Cycle Diagnostic)
kontroluje stale obieg chłodniczy pompy ciepła 300-G i we współpracy z elektronicznym
zaworem rozprężającym gwarantuje najwyższą efektywność w każdym punkcie pracy
i tym samym wysoki sezonowy współczynnik efektywności.
Vitotronic 200 z bilansowaniem energii
Obsługa regulatora Vitotronic 200 dzięki menu
tekstowemu i graficznemu jest wyjątkowo
prosta i intuicyjna. Pozwala również na zaawansowany i zróżnicowany system bilansowania energii.

Przegląd zalet
 Wolnostojące pompy ciepła solanka/woda:
jednostopniowe – moc grzewcza: 5,7 do 17,2 kW,
dwustopniowe – moc grzewcza: 11,4 do 34,4 kW
 Moc grzewcza w konfiguracji woda/woda: 7,5 do 42,2 kW
 Temperatura zasilania: do 65°C
 Obsługa przez mobilne urządzenia końcowe i Vitotrol App

Dane techniczne – patrz strona 57.

Pompy ciepła
solanka/woda

VITOCAL 200-G
5,6 do 17,2 kW
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Regulator Vitotronic 200
Skraplacz
Wielkopowierzchniowy parownik
dla efektywnej wymiany ciepła
Wysokoefektywna pompa regulowana
Sprężarka hermetyczna Compliant Scroll
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Kompaktowa pompa ciepła solanka/woda
Vitocal 200-G ze swoim dobrym stosunkiem
ceny do walorów jest idealnym rozwiązaniem
dla nowych domów jedno- i dwurodzinnych.
Dzięki innowacyjnej technologii z efektywnymi sprężarkami Compliant-Scroll osiąga
maksymalną temperaturę zasilania 60°C.
Dwa obiegi grzewcze dla indywidualnego
komfortu ogrzewania
Pompa ciepła odpowiada wszelkim potrzebom domu jedno- lub dwurodzinnego.
Sterowany pogodowo regulator Vitotronic 200
umożliwia przyłączenie dwóch osobnych obiegów grzewczych.
Przygotowana na dotacje
Po wbudowaniu dostępnego w opcji licznika ciepła można na zakup pompy ciepła
Vitocal 200-G uzyskać dotację ze środków
publicznych. spełnia ona bowiem wymagania programu zachęt rynkowych.

Regulator Vitotronic 200

Ułatwione montaż i zainstalowanie
Pompa ciepła Vitocal 200-G dostarczana jest
w komplecie z wbudowanymi wysokoefektywnymi pompami regulowanymi dla obiegu solanki, obiegu grzewczego i ogrzewania
zasobnika c.w.u., oraz armaturą bezpieczeństwa ((odpowiednio do zakresu dostawy).

Chłodzenie i wentylacja
Funkcja chłodzenia „natural cooling“ jest już
zintegrowana. W tym celu trzeba jeszcze doposażyć Vitocal 200-G w NC-Box (osprzęt).
Regulator Vitotronic 200 może również wysterować urządzenie wentylacyjne Vitovent
300-F.

Regulator Vitotronic 200 z opcją
aplikacji mobilnych
Regulator Vitotronic 200 z wyświetlaczem
tekstowym i graficznym daje się obsługiwać
łatwo i intuicyjnie. Przejrzyste menu kontekstowe pozwala szybko zmieniać ustawienia.
W opcji możliwe jest sterowanie przez Internet przy pomocy aplikacji mobilnej Vitotrol
na mobilnym urządzeniu końcowym.

Przygotowane na prąd z fotowoltaiki
Pompa ciepła Vitocal 200-G jest już przygotowana do niskokosztowej eksploatacji na
prądzie z własnej instalacji fotowoltaiczne.
Inteligentne sterowanie pozwala zmaksymalizować wykorzystanie prądu z fotowoltaiki
na potrzeby własne.

Przegląd zalet
 Wolnostojąca pompa ciepła solanka/woda, jednostopniowa, moc grzewcza: 5,6 do 17,2 kW
 Temperatura zasilania: do 60°C
 Obsługa przez mobilne urządzenia końcowe i Vitotrol App

Dane techniczne – patrz strona 57.

Pompy ciepła
solanka/woda
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VITOCAL 300-G
Wydajna pompa ciepła o wysokiej temperaturze zasilania spełnia wymagania
komfortowego korzystania z ciepłej wody w dużych domach jedno- i wielorodzinnych.
Wysokotemperaturowa pompa ciepła Vitocal 300-G odpowiada zapotrzebowaniu na wysokie moce cieplne. Są dostępne w czterech
typowielkościach, aż do 84,6 kW.
Doskonała do współpracy
Automatyka Vitotronic 200 pozwala na
współpracę pracy pompy ciepła z dodatkową
wytwornicą ciepła (np. kotłem gazowym lub
olejowym) przez co nadaje się również do
układów modernizowanych lub nowych instalacji o wysokim zapotrzebowaniu na ciepło.
System RCD zapewnia najwyższą
efektywność
RCD oznacza Refrigerant Cycle Diagnostic. W pompach ciepła Vitocal system
ten ciągle kontroluje obieg chłodniczy
i we współpracy z elektronicznym zaworem rozprężającym gwarantuje maksymalną efektywność w każdym punkcie pracy.

Doskonała dla wysokich mocy grzewczych
Ekonomicznym rozwiązaniem dla pokrycia
dużego zapotrzebowania ciepła jest pompa
ciepła Vitocal 300-G. Kilka tych pomp można
połączyć przez zasilania i powroty w kaskadę.
Każda kaskada składa się z pompy wiodącej i maksymalnie czterech zależnych
pomp ciepła. Pompa wiodąca i pompy zależne mogą być pompami dwustopniowymi. Kaskada zapewnia nie tylko wymaganą wysoką
moc grzewczą, ale i podnosi niezawodność
eksploatacyjną całej instalacji.

Etykieta efektywności
energetycznej Vitocal 300-G,
BW 301.A21

Modułowa budowa z osobnymi obiegami
sprężarek zapewnia ponadto szczególnie
wysoką efektywność przy obciążeniach częściowych i pracę równoległą np. na cenralne
ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody
użytkowej.
Znak jakości EHPA jako
poświadczenie wartości COP
przy ubieganiu się o dotację
z programu zachęt rynkowych

Przegląd zalet
 Niski poziom szumów i wibracji dzięki zoptymalizowanej akustycznie konstrukcji
 Niskie koszty eksploatacji przy najwyższej efektywności w każdym punkcie pracy
dzięki innowacyjnemu systemowi RCD (Refrigerant Cycle Diagnostic)) z elektronicznym
zaworem rozprężającym (EEV)
 Możliwe monowalentne ogrzewania i podgrzew c.w.u.
 Układy master/slave dla pokrycia większego zapotrzebowania ciepła i zwiększenia komfortu c.w.u.
np. przez kombinację kilku pomp ciepła Vitocal 300-G
 Niezwykle cicha praca dzięki zoptymalizowanej akustycznie konstrukcji
 Regulator Vitotronic 200 z wyświetlaczem tekstowym i graficznym dla sterowania pogodowego
ogrzewania i funkcji chłodzenia „natural cooling“ wzgl. „active cooling“
 Możliwe wysterowanie urządzeń wentylacyjnych Viessmann
 Przygotowane do zasilania prądem własnej produkcji, np. z instalacji fotowoltaicznej
 Możliwość połączenia z Internetem poprzez bezpłatną aplikację mobilną ViCare App
i moduł Vitoconnect (opcja)

VITOCAL 300-G
21,2 do 42,8 kW (jednostopniowa)
42,4 do 85,6 kW (dwustopniowa)

Pompy ciepła
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Regulator pompy ciepła Vitotronic 200
Skraplacz
Wielkopowierzchniowy parownik
dla efektywnej wymiany ciepła
Wysokoefektywna pompa regulowana
Sprężarka hermetyczna Compliant Scroll
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Pompa ciepła Vitocal 300-G jest specjalistą od ogrzewania dużych domów jednoi wielorodzinnych. Do takich zastosowań
właściwym rozwiązaniem jest dwustopniowa pompa ciepła Vitocal 300-G w systemie
master/slave.
Kaskady do 589 kW
Vitocal 300-G osiąga moc grzewczą 42,4 do
85,6 kW (solanka/woda) w przypadku gruntu,
jako źródła dolnego, albo 56,2 do 117,8 kW
(woda/woda) przy wodzie gruntowej jako
źródle dolnym. Jeśli tak moc nie wystarcza,
to można wykorzystać zintegrowaną funkcję kaskadowania kilku pomp ciepła Vitocal
300-G, uzyskując w ten sposób łączną moc
do 589 kW (woda/woda).
Łączy się tym także zwiększenie niezawodności eksploatacyjnej całej instalacji. Modułowa budowa z osobnymi obiegami sprężarek
zapewnia nadto szczególnie wysoką efektywność przy obciążeniach częściowych i umożliwia równoczesne ogrzewanie pomieszczeń
i podgrzew c.w.u.
Wydajne i niezawodne
Sercem Vitocal 300-G jest wydajna i niezawodna w eksploatacji sprężarka Compliant-Scroll. Wraz z dużymi wymiennikami ciepła
i zintegrowanym systemem rozprowadzania
czynnika chłodniczego pozwala to pompie ciepła Vitocal 300-G uzyskiwać wysokie współczynniki efektywności i temperatury zasilania do 60°C.

Dwustopniowa Vitocal 300-G
(master z prawej, slave z lewej)
jako pompa ciepła solanka/woda,
moc pompy dwustopniowej:
42,4 do 85,6 kW, maksymalnie
428 kW (jako kaskada)

Cicha praca i duża moc dają się pogodzić
Hermetycznie uszczelniona obudowa i przemyślana konstrukcja całej pompy ciepła Vitocal 300-G zredukowały szumy pracy w stopniu znacznie przekraczającym oczekiwania
dla urządzeń z tego zakresu mocy.

Przegląd zalet
 Pompa ciepła solanka/woda, moc grzewcza: jednostopniowa – 21,2 do 42,8 kW,
dwustopniowa – 42,4 do 85,6 kW, maksymalnie 428 kW (jako kaskada)
 Pompa ciepła woda/woda, moc grzewcza: jednostopniowa – 28,1 do 58,9 kW,
dwustopniowa – 56,2 do 117,8 kW, maksymalnie 589 kW (jako kaskada)
 Temperatura zasilania: do 60°C
 Poziom mocy akustycznej: ≤ 44 dB(A)
 Zintegrowana funkcja bilansowania energii
 Uproszczone wstawianie przez podział na małe, lekkie moduły

Dane techniczne – patrz strona 58.

Źródło ciepła
dla pomp ciepła
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Energia z promieniowania słonecznego
Energia z powietrza atmosferycznego
Energia z gruntu
Absorber solarno-powietrzny
Zasobnik lodowy
Menedżer źródeł ciepła
Pompa ciepła Vitocal
NC-Box dla funkcji „natural cooling”

28/29

Ogrzewanie lodem – z ekskluzywnego systemu
zasobnika lodowego Viessmann Vitofriocal
Niewyczerpywalne źródło energii dla pomp ciepła solanka/woda wykorzystuje energię
uwalniającą się przy zmianie stanu skupienia wody.
Innowacją jest użycie zasobnika lodowego,
jako źródła energii. Zasobnik ten jest zakopaną w ogrodzie cysterną z wbudowanymi
wężownicami i napełnioną zwykłą wodą
pitną. Zamontowany na dachu budynku absorber solarno-powietrzny pobiera ciepło
z atmosfery i promieniowania słonecznego
i dostarcza je do zasobnika. Ponadto zasobnik lodowy pobiera ciepło także bezpośrednio z gruntu.
Wykorzystanie energii krystalizacji
do ogrzewania
Pompa ciepła pobiera z wody w zasobniku
energię potrzebną do ogrzewania budynku
i podgrzewu c.w.u. Gdy temperatura wody
w zasobniku spadnie poniżej temperatury
krzepnięcia, to do ogrzewania wykorzystuje się wtedy energię przemiany wody w lód
– stąd nazwa „zasobnik lodowy”. Przy krzepnięciu wody uwalnia się dokładnie tyle samo
energii, ile jej potrzeba dla procesu odwrotnego: stopienia lodu. Przy zasobnikach lodowych o pojemności 10 metrów sześciennych, stosowanych zazwyczaj dla domów
jednorodzinnych, odpowiada to energii zawartej w 120 litrach oleju opałowego. O ile
jednak olej opałowy przy ogrzewaniu ulega
nieodwracalnemu zużyciu, energia cieplna
zawarta w zasobniku lodowym jest stale
regenerowana energią doprowadzaną ze
słońca, atmosfery i gruntu i jej praktycznie
niewyczerpywalna.

Rozwiązania pakietowe ułatwiają
instalowanie
Viessmann, jako jedyny z producentów
pomp ciepła oferuje innowacyjny system
zasobnika lodowego Vitofriocal. Obecnie
dostępne są różne standardowe pakiety systemowe dla pomp ciepła o znamionowych mocach cieplnych 6,0 do 17,2 kW,
co znacznie ułatwia projektowanie instalacji
i zamawianie urządzeń. Pakiety obejmują zasobnik lodowy z wbudowanymi wężownicami, absorber solarno-powietrzny z dachowym
systemem montażowym, czynnik roboczy do
napełnienia obiegu pierwotnego.
Dla dużych obiektów z wyższym zapotrzebowaniem ciepła konieczne jest indywidualne zaprojektowanie zasobnika lodowego i absorbera solarno-powietrznego.
Viessmann oferuje przy tym odpowiednie
wsparcie.
Zbędne wszelkie pozwolenia urzędowe
Kolejna zaleta systemu zasobnika lodowego
Vitofriocal: nie wymaga on kosztownych
głębokich wierceń, jak sondy gruntowe,
ani wielkich wykopów, jak przy układaniu
kolektorów gruntowych. Nie są też potrzebne żadne pozwolenia urzędowe, gdyż zasobnik lodowy nie wpływa krytycznie na wody
gruntowe.

Przegląd zalet
 Kombinowane wykorzystanie ciepła z atmosfery, gruntu i promieniowania słonecznego,
jako dolnego źródła ciepła
 Nie wymaga żadnych wierceń, nie stwarza żadnych ryzyk dla środowiska, nie wymaga pozwoleń
 Niskie koszty eksploatacji dzięki wysokiemu współczynnikowi efektywności COP
pompy ciepła wg EN 14511 do 5,0 (B0/W35)
 Szczególnie wysoka efektywność dzięki inteligentnemu zarządzaniu źródłem
ciepła i pompie ciepła z systemem RCD (Refrigerant Cycle Diagnostic System)
z elektronicznym zaworem rozprężającym (EEV)
 Łatwy w obsłudze regulator Vitotronic, zintegrowany z pompą ciepła

„natural cooling“
„active cooling“

NC-Box
AC-Box

NC-Box
Opcyjne wyposażenie pomp ciepła
Viessmann do realizacji chłodzenia
pasywnego

AC-Box
Opcyjne wyposażenie pomp ciepła
Viessmann do realizacji chłodzenia
aktywnego
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Pasywne i aktywne chłodzenie
pomieszczeń pompami ciepła
Oprócz komfortowego ogrzewania i niezawodnego dostarczania ciepłej wody użytkowej
pompy ciepła mogą także chłodzić latem pomieszczenia.
Obok swojej głównej funkcji, jako urządzenia
grzewczego, pompy ciepła mogą także służyć
do chłodzenia dwoma różnymi metodami:
 przy chłodzeniu pasywnym („natural
cooling“) solanka wzgl. woda gruntowa
pobiera przez wymiennik ciepła ciepło
z obiegu grzewczego i odprowadza je na
zewnątrz, wykorzystując do chłodzenia
naturalnie niższą temperaturę źródła dolnego. Oprócz regulatora i pompy obiegowej sama pompa ciepła w procesie tym
nie uczestniczy. Dlatego „natural cooling“
jest szczególnie energooszczędną i tanią
metodą chłodzenia budynków.
 przy chłodzeniu aktywnym („active
cooling“) odwraca się po prostu sposób
działania pompy ciepła. Następuje to
przez wewnętrzne przełączenie obiegu
chłodniczego oraz zamianę przyłączy obiegu źródła dolnego i górnego. Pompa ciepła
zaczyna wtedy wytwarzać aktywnie chłód,
tak jak domowe chłodziarki.
„natural cooling“ z NC-Box –
energooszczędnie i tanio
W module Viessmann NC-Box są zmontowane wszystkie potrzebne elementy. Dzięki
temu ten zaizolowany termicznie moduł ma
nie tylko kompaktowe wymiary, lecz daje się
też prosto i szybko zainstalować. NC-Box jest
przystosowany do wpięcia w obieg chłodzący
z mieszaczem. Pozwala na ciągłą pracę systemu, bez schodzenia poniżej punktu rosy.

„active cooling“ z AC-Box – efektywne
ogrzewanie i chłodzenie
Moduł AC-Box realizuje w systemach pomp
ciepła funkcje „active cooling“ i „natural cooling“, czyniąc te systemy jeszcze bardziej
uniwersalnymi i komfortowymi. System
przełącza się automatycznie, w zależności od nastawionej temperatury pomieszczenia: jeśli potrzebna jest tylko niewielka
moc chłodnicza, to wystarczy chłodzenie
naturalne. A jeśli nie wystarczy, to uruchamia się chłodzenie aktywne.
Chłodzi, gdy na zewnątrz jest
naprawdę gorąco
W trybie „active cooling“ włącza się do
pracy obieg sprężarki. Wewnętrzne sterowanie zamienia poprzez AC-Box funkcje wejść
i wyjść pompy ciepła i odprowadza ona teraz
aktywnie ciepło z budynku do źródła dolnego.
W obiegu grzewczym płynie wtedy woda lodowa, schłodzona w razie potrzeby nawet
do 7°C.
Wykorzystanie odprowadzonej energii
Tak odprowadzane z pomieszczeń zbędne
ciepło można jednak wykorzystywać także
bezpośrednio: na przykład do podgrzania
c.w.u. lub wody w basenie. W ten sposób
można efektywnie skojarzyć ze sobą funkcje chłodzenia i ogrzewania.

Pompy ciepła
powietrze/woda
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Vitocal 200-S
VITOCAL 222-S
Nowe pompy ciepła typu split składają się z jednostki wewnętrznej i z wyjątkowo cichej
jednostki zewnętrznej.
Pompy ciepła typu split nadają się doskonale jako czysty system grzewczy lub jako
instalacja grzewczo–chłodząca dla domów
nowych, jak i poddawanych modernizacji.
Cechująsię one rozdzieleniem na jednostkę
wewnętrzną i najcichszą na rynku jednostkę zewnętrzną. Przy takim typie konstrukcyjnym unika się wykonywania dużych przebić
ścian i prowadzenia kanałów powietrza.

Kompletnie wyposażone jednostka
wewnętrzne
Jednostka wewnętrzna zawiera układ
hydrauliczny, wymiennik ciepła (skraplacz),
pojemnościowy podgrzewacz c.w.u., wysokoefektywną pompę regulowaną, przepływowy
podgrzewacz wody grzewczej, trójdrożny
zawór przełączający oraz regulator Vitotronic
200.

Sama wytwornica ciepła jest bowiem, jak
w zwykłej instalacji grzewczej, zainstalowana wewnątrz budynku. Przy maksymalnej szerokości 60 cm (Vitocal 200-S ma tylko 450 mm szerokości) można jednostkę
wewnętrzną ustawić w każdej piwnicy, czy
też w pomieszczeniu gospodarczym w strefie mieszkalnej, lub też zawiesić na ścianie
(Vitocal 200-S).

Komfortowa obsługa przez Internet
Dostępny w standardzie moduł WLAN
Vitoconnect 100 pozwała obsługiwać pompę
ciepła Vitocal 222-S przez Internet. Dzięki
bezpłatnej aplikacji mobilnej ViCare można
sterować komfortowo ze smartfona wieloma
funkcjami, tak jakbyśmy stali przed urządzeniem. W przypadku wystąpienia zakłócenia
w pracy instalacji, informację o tym otrzyma
zarówno użytkownik instalacji jak również zaproszona przez użytkownika firma serwisowa.

Dzięki dużemu zakresowi montażu fabrycznego te kompaktowe centrale grzewcze są
dla instalatora łatwe do zainstalowania, co
obniża koszt montażu na miejscu.

Pompa ciepła Vitocal 200-S
nagrodzona została złotym medalem
Międzynarodowych Targów
Poznańskich INSTALACJE 2018.

Vitocal 200-S/222-S
są certyfikowane wg regulaminu
znaku jakości pomp ciepła EHPA.

Efektywne i ekonomiczne
Pompy ciepła pracują szczególnie efektywnie
w obszarze obciążeń częściowych. Ponieważ
technika inwerterowa pozwala przez modulację obrotów sprężarki dokładnie dopasować
jej wydajność do chwilowego zapotrzebowania ciepła, osiąga się wysoką efektywność w
każdym punkcie pracy.

Przegląd zalet
 Sprężarka zasilana z inwertera optymalnie dopasowuje swoją moc
do zapotrzebowania ciepła lub chłodu
 Komfort, dzięki wykonaniu jako urządzenie odwracalne do ogrzewania i chłodzenia
 Wysoka efektywność w obszarze obciążeń częściowych dzięki regulowanej wydajności sprężarki
 Nieznaczna moc akustyczna jednostki zewnętrznej przy obciążeniach częściowej,
dzięki regulacji obrotów wentylatora i sprężarki
 Przewody połączeniowe jednostek nie wymagają zabezpieczania przed mrozem,
gdyż są napełnione czynnikiem chłodniczym
 Łatwy w obsłudze regulator Vitotronic 200 z wyświetlaczem tekstowym i graficznym
 Możliwe wysterowanie urządzeń wentylacyjnych Viessmann
 Wygodny i niedrogi montaż, bez potrzeby pracochłonnych przebić ścian
 Przygotowane do zasilania prądem własnej produkcji, np. z instalacji fotowoltaicznej
 Możliwość połączenia z Internetem poprzez bezpłatną aplikację mobilną ViCare App
i moduł Vitoconnect (w zakresie dostawy)

VITOCAL 200-S
moc maks. 5,7 do 14,7 kW

Pompy ciepła
powietrze/woda

1
2
10

7

3
4
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9

5
8

6

Jednostka wewnętrzna Vitocal 200-S
1 Czujnik przepływu
2 Przepływowy podgrzewacz wody grzewczej
(wybrane modele)
3 Skraplacz
4 Trójdrożny zawór przełączający
„ogrzewanie/podgrzew c.w.u.”
5 Wysokoefektywnaompa obiegu wtórnego
6 Regulator Vitotronic 200 z graficznym
interfejsem i pomocą kontekstową

Jednostka zewnętrzna Vitocal 200-S
7 Laminowany parownik ze zwiększającymi
efektywność lamelkami falistymi
8 Energooszczędny wentylator z regulacją obrotów
9 Sprężarka Scroll z regulacją obrotów
10 Czterodrożny zawór przełączający
11 Elektroniczny zawór rozprężający (EEV)

34/35

Pompa ciepła powietrze/woda Vitocal 200-S
w wykonaniu split wykorzystuje ekologiczne i bezpłatne ciepło, zawarte w powietrzu
atmosferycznym. Jest dostępna w wersji
tylko do ogrzewania lub też do ogrzewania i chłodzenia.
Bardzo ciche jednostki zewnętrzne
Viessmann
Nowe jednostki zewnętrzne wyróżniają się
estetycznym ponadczasowym wyglądem.
Te wyposażane w jedne lub dwa wentylatory urządzenia są własnymi konstrukcjami
i produktami Viessmann. Oprócz bardzo cichej pracy wyróżniają się wysokimi osiągami i doskonałą jakością materiałów i wykonania – Made in Germany.
Bezkonkurencyjnie najcichsza
jednostka zewnętrzna tego rodzaju
Efekt jest już prawie niesłyszalny. Wysokiej jakości, zoptymalizowane akustycznie
wentylatory w połączeniu z inteligentnym
sterowaniem ich obrotów redukują istotnie
emisje dźwięku powietrznego pod obciążeniem pełnym i częściowym. Wyeliminowane zostają niskie częstotliwości, które przy
konwencjonalnych pompach ciepła uważane są za szczególnie uciążliwe.
Nocami jeszcze cichsze
W trybie nocnym moc akustyczna wentylatora i sprężarki jest jeszcze dodatkowo
redukowana. Funkcja taka jest istotna tam,
gdzie konieczne jest spełnienie wymogów
ustawowych dla emisji dźwięku (TA-Lärm:
35 dB(A)) na przykład w rejonach gęstej
zabudowy domami szeregowymi.

Szczególnie cicha praca, idealna do stosowania na osiedlach
domów szeregowych

Podwójne zawieszenie izoluje
dźwięk materiałowy
Podwójne, elastyczne zawieszenie i zoptymalizowane akustycznie rozmieszczenie
elementów obiegu chłodniczego skutecznie
zapobiegają rozprzestrzenianiu się dźwięku
materiałowego przez obudowę i przewody
czynnika chłodniczego. Wyklucza to prawie
całkowicie przenoszenie się wibracji jednostki zewnętrznej na podłoże lub budynek.

Rozwiązania
hybrydowe
Pompa ciepła split
powietrze/woda Vitocal
250-S uzupełnia instalację z już istniejącymi
olejowymi lub gazowymi kotłami kondensacyjnymi o mocy do 30 kW.

Wzrost efektywności – COP:
do nawet 5,0 przy A7/W35
Do wzrostu efektywności przyczyniły
się wszystkie główne zespoły: sprężarka scroll z regulacją obrotów, asymetryczny
płytowy wymiennik ciepła a także specjalnie
zaprojektowane wentylatory.

Przegląd zalet
 Pompa ciepła powietrze/woda typu Split, o maksymalnej mocy grzewczej od 5,7 do 14,7 kW (A7/
W35) oraz 4,2 do 12,0 kW (A2/W35)
 Niskie koszty eksploatacji dzięki wysokiemu współczynnikowi efektywności COP
(COP = Coefficient of Performance) wg EN 14511: do 5,0 (A7/W35) i do 4,1 (A2/W35)
 Szczególnie cicha dzięki zastosowaniu technologii Advanced Acoustic Design (AAD)
– idealna do stosowania także w osiedlach domów szeregowych
 Wysoka jakość produktu i nowoczesny, ponadczasowy wygląd – Made in Germany
 Maks. temperatura zasilania do 60°C przy temperaturze zewnętrznej –15°C
 Jednostka wewnętrzna z wysokoefektywną pompą obiegową, skraplaczem, trójdrożnym
zaworem przełączającym i regulatorem, w wariancie ogrzewanie/chłodzenie ze zintegrowanym
przepływowym podgrzewaczem wody grzewczej
 Ogrzewanie i chłodzenie jednym urządzeniem dzięki odwracalnemu układowi
Dane techniczne – patrz strona 60.

Nasza rada

O takich rozwiązaniach
hybrydowych informuje szczegółowo ta broszura.

Pompy ciepła
powietrze/woda

VITOCAL 222-S
moc maks. 5,7 do 14,7 kW

2
3

4
5
1
6

Vitocal 222-S
jednostka wewnętrzna
1

7

2

3
4
5
6
7

 Czujnik przepływu
 Podgrzewacz przepływowy wody
grzewczej (dotyczy typów: AWBT-M-E
i AWBT-E)
 Skraplacz
 3 -drogowy zawór przełączny
 Pompa wtórna klasy energetycznej A
 Regulator Vitotronic 200
 Emaliowany zbiornik c.w.u. (pojemność 210
litrów)
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W pompie ciepła split Vitocal 222-S zbiornik
o pojemności 210 litrów jest już zintegrowany.
Urządzenie może być zastosowane zarówno
do ogrzewania jak i chłodzenia.
Kompaktowa jednostka wewnętrzna
Ponadczasowe wzornictwo i kompaktowa
budowa pozwalają ustawić jednostkę wewnętrzną w pomieszczeniach mieszkalnych lub
gospodarczych. Centrala grzewcza jest zmontowana fabrycznie i gotowa do podłączenia.
Zajmuje powierzchnię do ustawienia zaledwie
60×68 cm. Zabudowane zostały w niej oprócz
zbiornika ciepłej wody elementy układu hydraulicznego: wymiennik ciepła, pompa obiegowa,
zawór przełączający, grupa bezpieczeństwa,
elektryczny podgrzewacz przepływowy i regulator Vitotronic 200. Dzięki temu znacząco
redukuje się nakłady na inwestycję oraz ryzyko
ich uszkodzenia przy montażu.
Komfortowy regulator pompy ciepła
Regulator Vitotronic 200 posiada łatwo zrozumiałe i logiczne menu obsługowe. Wskazania na dużym podświetlanym, kontrastowym
wyświetlaczu są dobrze czytelne. O potrzebnych czynnościach obsługowych informuje
użytkownika funkcja Pomocy. Na wyświetlaczu przedstawiane są także charakterystyki
grzewcze i chłodnicze.
Nocami jeszcze cichsze
W trybie nocnym moc akustyczna wentylatora i sprężarki jest jeszcze dodatkowo
redukowana. Funkcja taka jest istotna tam,
gdzie konieczne jest spełnienie wymogów
ustawowych dla emisji dźwięku na przykład
w rejonach gęstej zabudowy domami szeregowymi. Wymóg zapisany w Rozporządzeniu
Ministra Środowiska spełniony jest już w odległości 1,8 m od urządzenia.

Vitocal 222-S z jednostkami
zewnętrznymi

Wyświetlacz regulatora Vitotronic 200

Przegląd zalet
 Atrakcyjna cenowo, kompaktowa pompa ciepła typu Split powietrze/woda o maksymalnej mocy
grzewczej od 5,7 do 14,7 kW (A7/W35) oraz 4,2 do 12,0 kW (A2/W35)
 Niskie koszty eksploatacji dzięki wysokiemu współczynnikowi efektywności COP
(COP = Coefficient of Performance) wg EN 14511: do 5,01 (A7/W35) i do 4,1 (A2/W35)
 Szczególnie cicha dzięki zastosowaniu technologii Advanced Acoustic Design (AAD)
– idealna do stosowania także w osiedlach domów szeregowych
 Maksymalna temperatura zasilania: do 55°C przy temperaturze zewnętrznej –15°C
(ze zredukowaną mocą)
 Wysoki komfort korzystania z c.w.u. ze zintegrowanego pojemnościowego podgrzewacza
o pojemności 210 litrów
Dane techniczne – patrz strona 61.

Pompy ciepła
powietrze/woda
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Vitocal 100-S
VITOCAL 111-S
Pompy ciepła w układzie split cechują się rozdzieleniem na jednostkę wewnętrzną
i jednostkę zewnętrzną.
Pompa ciepła typu split Vitocal 100-S składa
się z dwóch osobnych jednostek: Jednostka
zewnętrzna pobiera przez parownik ciepło
z atmosfery do czynnika chłodniczego, który
następnie w sprężarce zostaje doprowadzony
do potrzebnego poziomu temperaturowego.
Gorący czynnik chłodniczy transportowany
jest przewodem do jednostki wewnętrznej
i tam w skraplaczu oddaje ciepło do instalacji
grzewczej. Jednostka wewnętrzna jest już
fabrycznie wyposażona w elementy układu
hydraulicznego, jak trójdrożny zawór przełączający, pompę obiegową i regulator pompy
ciepła.
Układ split pozwala na elastyczny wybór
miejsca ustawienia
Jednostka wewnętrzna z jej kompaktowymi
rozmiarami daje się, tak jak każde inne urządzenie grzewcze, łatwo zainstalować w domu
i jest już wyposażona fabrycznie we wszystkie
potrzebne elementy. Jednostkę zewnętrzną
można zamontować na ścianie zewnętrznej
budynku lub ustawić na konstrukcji na ziemi.

Komfortowa obsługa przez Internet
Dostępny w standardzie moduł WLAN
Vitoconnect 100 pozwała obsługiwać pompę
ciepła Vitocal 100-S przez Internet. Bezpłatna
aplikacja mobilna ViCare pozwala sterować
komfortowo ze smartfona wieloma funkcjami,
jak ustawianie temperatury czy przełączanie
na tryb „party”. W przypadku wystąpienia
zakłócenia w pracy instalacji, informację o tym
otrzyma zarówno użytkownik instalacji jak
również zaproszona przez użytkownika firma
serwisowa.
Eksploatacja z instalacją fotowoltaiczną
zmniejsza zużycie prądu
Sprężarka dostosowuje się dokładnie do
aktualnego zapotrzebowania na ciepło i w ten
sposób utrzymuje żądaną temperaturę ogrzewania lub chłodzenia.
W połączeniu z instalacją fotowoltaiczną
można wykorzystać samodzielnie wytworzony prąd na potrzeby eksploatacji pompy
ciepła i tym samym bezpłatnie ogrzewać
swój dom. W ten sposób zamiast oddawać
do sieci energię elektryczną z instalacji PV,
wykorzystujemy ją na cele pracy pompy ciepła
i magazynujemy w formie energii cieplnej do
późniejszego wykorzystania.

Przegląd zalet
 Sprężarka zasilana z inwertera optymalnie dopasowuje swoją moc
do zapotrzebowania ciepła lub chłodu
 Komfort, dzięki wykonaniu jako urządzenie odwracalne do ogrzewania i chłodzenia
 Wysoka efektywność w obszarze obciążeń częściowych dzięki regulowanej wydajności sprężarki
 Nieznaczna moc akustyczna jednostki zewnętrznej przy obciążeniach częściowej,
dzięki regulacji obrotów wentylatora i sprężarki
 Przewody połączeniowe jednostek nie wymagają zabezpieczania przed mrozem,
gdyż są napełnione czynnikiem chłodniczym
 Łatwy w obsłudze regulator Vitotronic 200 z wyświetlaczem tekstowym i graficznym
 Możliwa regulacja urządzeń wentylacyjnych Viessmann
 Wygodny i niedrogi montaż, bez potrzeby pracochłonnych przebić ścian
 Przygotowane do zasilania prądem własnej produkcji, np. z instalacji fotowoltaicznej
 Możliwość połączenia z Internetem poprzez bezpłatną aplikację mobilną ViCare App
i moduł Vitoconnect (w zakresie dostawy)

Vitocal 100-S/111-S
są certyfikowane wg regulaminu
znaku jakości pomp ciepła EHPA.

VITOCAL 100-S
moc maks. 8,4 do 17,1 kW

Pompy ciepła
powietrze/woda

7
3
2
1

8
4

9

5

10

6

Jednostka wewnętrzna Vitocal 100-S
1 Skraplacz
2 Przepływowy podgrzewacz wody grzewczej
(występuje w wybranych modelach)
3 Czujnik przepływu
4 Trójdrożny zawór przełączający
„ogrzewanie/c.w.u.“
5 Wysokoefektywna pompa obiegu wtórnego
6 Regulator pompy ciepła Vitotronic 200
7 Naczynie przeponowe

Jednostka zewnętrzna Vitocal 100-S
8
9
10

Parownik pokryty warstwą hydrofobową
Wentylator o zoptymalizowanej konstrukcji łopatek
Sprężarka z inwerterem
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Funkcjonalne wyposażenie dla wielu
wymagań
Vitocal 100-S jest dostępna w wielu wariantach, dla różnych wymagań. Albo jako klasyczna pompa ciepła do ogrzewania pomieszczeń
i ciepłej wody. Albo dodatkowo z funkcją
„active cooling“ do przyjemnego chłodzenia
pomieszczeń w lecie, czy też z wbudowanym przepływowym podgrzewaczem wody
grzewczej.
Idealna dla trybu biwalentnego
Przy modernizacji instalacji grzewczej pompa
ciepła split nadaje się idealnie do realizacji
efektywnego, biwalentnego trybu pracy
ogrzewania. Przy takim rozwiązaniu istniejące
źródło ciepła pozostaje nadal w użytku dla
pokrywania szczytowego zapotrzebowania
ciepła w szczególnie zimne dni roku.

Jednostki zewnętrzne

Kompletna pompa ciepła
Jednostka wewnęrzna wyposażona jest we
wszystkie komponenty wymagane do pracy.
Naczynie przeponowe o pojemności 10 litrów,
zawór 3-drogowy przełączający pomiędzy
pracą na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę
użytkową, wysokoefektywna pompa obiegowa, grzałka elektryczna (model -E), pracująca
stopniowo jako szczytowe źródło ciepła oraz
armatura zabezpieczająca.

Przygotowana na polski klimat
Jednostka zewnętrzna dostarczana jest
wypełniona ekologicznym gazem roboczym
pozwalającym na połączenie jednostek
oddalonym nawet o 10 m od siebie. Jednostka zewnętrzna przygotowana jest na polski,
zimny klimat - każdy model wyposażonym jest
w przewód grzewczy zabezpieczający wannę
kondensatu przed zamarzaniem.

Etykieta energetyczna (ErP)
pompy ciepła Vitocal 100-S,
typ AWB-E-AC 101.A16

Przegląd zalet
 Pompa ciepła powietrze/woda typu Split, o maksymalnej mocy grzewczej 8,4 do 17,1 kW
(przy A7/W35) oraz 6,6 do 11,6 kW (przy A2/W35)
	Niskie koszty eksploatacji dzięki wysokiemu współczynnikowi COP (COP = Coefficient of
Performance) wg EN 14511: 4,4 do 4,8 (powietrze 7°C/woda 35°C) oraz 3,3 do 3,5
(powietrze 2°C/woda 35°C)
	Regulacja mocy przez inwerter DC zapewnia wysoką sprawność przy obciążeniach częściowych
	Jednostka wewnętrzna z wysokoefektywną pompą obiegową, wymiennikiem ciepła, trójdrożnym
zaworem przełączającym, grupą bezpieczeństwa, przeponowym naczyniem wyrównawczym i
regulatorem (wersja -E ze zintegrowanym przepływowym podgrzewaczem wody grzewczej)
 Zintegrowana funkcja chłodzenia pomieszczeń (wersja -AC)
	Optymalne wykorzystanie prądu własnej produkcji z instalacji fotowoltaicznej
	Funkcja kaskadowania do maksymalnie pięciu pomp ciepła
Dane techniczne – patrz strona 62.

Pompy ciepła
powietrze/woda

VITOCAL 111-S
moc maks. 8,4 do 17,1 kW
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Vitocal 111-S
jednostka wewnętrzna
1
2
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Skraplacz
Przepływowy podgrzewacz wody
grzewczej (dostarczany z każdą pompą
ciepła 111-S)
Czujnik przepływu
Wysokoefektywna pompa obiegu
wtórnego
Regulator pompy ciepła Vitotronic 200
Naczynie przeponowe
Emaliowany zbiornik c.w.u.
(pojemność 210 litrów)
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Wstępnie zmontowana fabrycznie jednostka
wewnętrzna z wysokowydajną pompą obiegową, wymiennikiem ciepła, 3-drogowym zaworem przełącznym, armaturą zabezpieczającą,
przeponowym ciśnieniowym naczyniem zbiorczym i regulatorem, a także zbiornikiem wody
użytkowej. Opcjonalnie można zintegrować
w jednostce wewnętrznej osprzęt pozwalający
na obsługę dodatkowego obiegu z mieszaczem.
Elastyczna i ergonomiczna instalacja
Dzięki swoim kompaktowym rozmiarom
w standardzie kuchennym (szerokość
600 mm) można zainstalować stojącą jednostkę wewnętrzną nie tylko w pomieszczeniach
technicznych. Jednostka jest już fabrycznie
wyposażona w zbiornik o pojemności
210 litrów, podzespoły hydrauliczne i regulator
pompy ciepła. Opcjonalnie można zintegrować w jednostce wewnętrznej osprzęt
pozwalający na obsługę dodatkowego obiegu
z mieszaczem.
Funkcjonalne wyposażenie dla wielu
wymagań
Vitocal 111-S jest dostępna w wielu wariantach, dla różnych wymagań – jako klasyczna
pompa ciepła do ogrzewania pomieszczeń
i ciepłej wody, albo dodatkowo z funkcją
„active cooling“ do przyjemnego chłodzenia
pomieszczeń w lecie. Każdy model dostarczany jest fabrycznie wraz z przepływowym podgrzewaczem wody grzewczej do zabudowy
wewnątrz urządzenia. Pozwoli on na realizację
w pełni autonomicznej instalacji grzewczej niezależnie od temperatury zewnętrznej.

Vitocal 111-S z jednostkami
zewnętrznymi

Wyświetlacz regulatora Vitotronic 200

Przegląd zalet
 Kompaktowa pompa ciepła powietrze/woda typu Split, o maksymalnej mocy grzewczej
8,4 do 17,1 kW (przy A7/W35) oraz 6,6 do 11,6 kW (przy A2/W35)
 Niskie koszty eksploatacji, dzięki wysokiej wartości COP wg EN 14511:
do 4,8 (powietrze 7°C / woda 35°C) oraz do 3,9 (powietrze 2°C / woda 35°C
 Kompaktowa jednostka wewnętrzna o wymiarach: 1 874×600×681 mm (wys. × szer. × głęb.)
 Praca do -22°C temperatury zewnętrznej
 Wysoki komfort korzystania z c.w.u. ze zintegrowanego pojemnościowego podgrzewacza
o pojemności 210 litrów
 W pełni autonomiczna praca dzięki współpracy z przepływowym podgrzewaczem wody grzewczej
dostarczanym wraz z pompą ciepła

Dane techniczne – patrz strona 63.

Pompy ciepła
powietrze/woda
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VITOCAL 350-A
VITOCAL 300-A/200-A
Pompy ciepła powietrze/woda wykorzystują do ogrzewania bezpłatne ciepło z atmosfery.
Nadają się zarówno do instalacji nowobudowanych, jak i modernizacji instalacji istniejących.
Pompa ciepła powietrze/woda Vitocal 350-A
nadaje się szczególnie do modernizowania instalacji, Vitocal 300-A – zarówno do modernizacji,
jak i instalacji nowych, a Vitocal 200-A – do
instalacji nowych.
W porównaniu z instalacją pompy ciepła solanka/woda inwestycja w system powietrze/woda
jest tańsza, gdyż ni ma potrzeby układania kolektora gruntowego lub wiercenia otworów
pod sondy gruntowe.

Ustawienie na zewnątrz nie zajmuje
miejsca w domu
Pompy ciepła można, zależnie od wykonania
ustawiać wewnątrz lub na zewnątrz budynku.
Szczególnie korzystne jest ustawienie pompy
ciepła na zewnątrz. W budynku montuje się na
ścianie jedynie regulator i elementy układu hydraulicznego.
Viessmann dostarcza wszystko
z jednej ręki
W kwestiach transportu ciepła z zewnątrz do
domu można polegać na systemowej kompetencji firmy Viessmann w dziedzinie ogrzewania. Wszystkie przewody, potrzebne do przyłączenia pompy ciepła i kompletny program
osprzętu są dostarczane z jednej ręki i idealnie do siebie dopasowane.

Przegląd zalet
 Niskie szumy pracy dzięki specjalnemu zaprojektowaniu prowadzenia powietrza, konstrukcji
zoptymalizowana akustycznie i trybowi pracy nocnej ze zredukowanymi obrotami wentylatora
 Łatwy w obsłudze regulator Vitotronic z wyświetlaczem tekstowym i graficznym
 Możliwe wysterowanie urządzeń wentylacyjnych Viessmann
 Ustawianie na zewnątrz i wewnątrz z odpowiednim osprzętem
 Efektywne odmrażanie przez odwrócenie obiegu
 Przygotowane do zasilania prądem własnej produkcji, np. z instalacji fotowoltaicznej
 Możliwość połączenia z Internetem poprzez bezpłatną aplikację mobilną ViCare App
i moduł Vitoconnect (opcja)

Vitocal 350-A, Vitocal 300-A oraz
Vitocal 200-A są certyfikowane
wg regulaminu znaku jakości pomp
ciepła EHPA.

VITOCAL 350-A
moc maks. 12,7 do 20,6 kW

Pompy ciepła
powietrze/woda
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Strona ssania
Strona nadmuchu
Parownik
Wentylator promieniowy
Elektroniczny zawór rozprężający
Wymiennik ciepła dla EVI
Sprężarka hermetyczna Compliant Scroll
z wtryskiem par czynnika (EVI)
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Idealne do modernizacji
Pompa ciepła powietrze/woda Vitocal 350-A
o znamionowych mocach cieplnych 10,6 do
18,5 kW doskonale nadaje się do instalacji
modernizowanych. Przez wtrysk par czynnika w procesie sprężania (cykl EVI) możliwe jest uzyskanie temperatur zasilania do
nawet 65°C, także przy niskich temperaturach w zimie. Dzięki temu można Vitocal
350-A stosować bez problemu w starszych
instalacjach grzewczych z grzejnikami radiatorowymi. Dla zwiększenia efektywności zaleca
się wymianę grzejników na grzejniki niskotemperaturowe.
Regulator pompy ciepła Vitotronic 200 dysponuje zintegrowaną funkcją sterowania kaskadą maksymalnie 5 pomp ciepła powietrze/
woda. Można w ten sposób przy wyższym zapotrzebowaniu ciepła uzyskać moce grzewcze do 92,5 kW.
Wysoki komfort c.w.u.
Wyższa temperatura zasilania pozwala przy
odpowiednim wykonaniu instalacji uzyskiwać w pojemnościowym podgrzewaczu
c.w.u. temperatury do 55°C. Dzięki temu
Vitocal 350-A może oferować szczególnie
wysoki komfort ciepłej wody. Wysoką temperaturę zasilania 65°C Vitocal 350-A osiąga
nawet przy temperaturze zewnętrznej -10°C.
System RCD dla szczególnie wysokiej
efektywności
Elektroniczny zawór rozprężający i system
RCD (Refrigerant Cycle Diagnostic) zapewniają pompie ciepła Vitocal 350-A szczególnie

Vitocal 350-A do ustawienia
wewnątrz

wysoką efektywność w ciągu całego roku.
Uzyskuje ona wysokie współczynniki efektywności do 3,6 (wg EN 14511 przy A2/W35)
co przekłada się na wysokie sezonowe współczynniki efektywności i bardzo niskie koszty
eksploatacji.
Zajmuje mało miejsca
Vitocal 350-A można zainstalować w domu
lub na zewnątrz. Trzystopniowy wentylator
promieniowy pompy ciepła pracuje niezwykle cicho. Vitocal 350-A z aerodynamicznie
optymalnym układem prowadzenia powietrza i izolowaną akustycznie obudową jest
więc bardzo cicha. A w trybie nocnym regulator przełącza wentylator na niższy stopień
obrotów, jeszcze bardziej redukujący szumy
pracy.

Przegląd zalet
 Pompa ciepła powietrze/woda do monowalentnego ogrzewania pomieszczeń
i podgrzewu c.w.u.
 Maksymalna mocy grzewczej 12,7 do 20,6 kW (przy A7/W35) oraz 10,6 do 18,5 kW (przy A2/W35)
 Temperatura zasilania: do 65°C
 Niskie koszty eksploatacji dzięki wysokiemu współczynnikowi efektywności COP
(COP = Coefficient of Performance) wg EN 14511 do 3,6 (A2/W35)
 Dostosowany osprzęt dla prostego i szybkiego wpięcia hydraulicznego
 Efektywne odmrażanie przez odwrócenie obiegu
 Ze zintegrowanym bilansowaniem energii

Dane techniczne – patrz strona 64.

Pompy ciepła
powietrze/woda

VITOCAL 300-A
moc maks. 12,5 do 13,9 kW
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Parownik laminowany
Przyścienne prowadzenie powietrza
Wentylator EC z regulacją obrotów
Optymalna aerodynamika
Sprężarka Scroll z regulacją obrotów
Skraplacz
Przyłącza hydrauliczne
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W pompie ciepła powietrze/woda Vitocal
300-A godny uwagi jest nie tylko jej nowoczesny wygląd. Z maksymalną temperaturą zasilania do 65°C urządzenie to jest odpowiednie
przede wszystkim do modernizacji instalacji
grzewczej i podgrzewu c.w.u. w domach
jedno i dwurodzinnych.
Elastyczna i cicha
Pompę ciepła powietrze / woda Vitocal 300-A
ustawia się na zewnątrz budynku i korzysta
ona z bezpłatnego powietrza z otoczenia.
Dzięki wyposażeniu w wentylator z regulowanym silnikiem prądu stałego (EC), modulowanej sprężarce oraz zoptymalizowanej
akustycznie konstrukcji urządzenia z prowadzeniem strumienia powietrza w płaszczu
obudowy pompa ciepła pracuje niezwykle cicho, z poziomem mocy akustycznej 54 dB(A).
W godzinach nocnych, obroty wentylatora
i tym samym szumy, można zredukować
jeszcze bardziej. Oznacza to, że już w odległości 1,7 m od urządzenia osiąga się poziom
ciśnienia akustycznego wymagany Rozporządzeniem Ministra Środowiska. Tak niewielką
odległość wystarczy zachować od urządzenia
do granicy posesji.
Wysoka wartość COP gwarancją niezawodnego zaopatrzenia w ciepło
Sprężarka spiralna scroll z bezszczotkowym
silnikiem z magnesami stałymi i regulacją
obrotów, funkcja wtrysku EVI par czynnika i elektroniczny, dwukiernkowy zawór
rozprężający złożyły się na wysoką wartość
współczynnika efektywności COP, wynoszącą nawet 5,0 (przy temperaturze powietrza
7°C / wody 35°C).

Wtrysk par czynnika poprawia efektywność
zwłaszcza przy wysokich temperaturach na
zasilaniu oraz zabezpiecza sprężarkę w okresie
występowania największych mrozów, a więc
w najmniej korzystnych warunkach pracy.
Vitocal 300-A zaopatruje w ciepło niezawodnie i obniża wydatnie koszty eksploatacyjne, zwłaszcza przy pracy pod obciążeniem
częściowym.
Latem po prostu chłodzi
Vitocal 300-A jest już przygotowana do
pracy w cyklu odwróconym, dla chłodzenia
pomieszczeń w gorące dni letnie. Zimne grzejniki konwektorowe lub systemy chłodzenia
powierzchniowego stwarzają w upalne dni
przyjemny, chłodny klimat pomieszczeń.
Obsługa pilotem bezprzewodowym
lub aplikacją mobilną
Vitocal 300-A jest wyposażona w regulator
Vitotronic 200 (typ WO1C), przygotowany do
stosowania radiowych pilotów zdalnej obsługi,
dla wygodnego sterowania z mieszkania. Moduł komunikacyjny Vitoconnect i aplikacja mobilna ViCare App pozwalają na obsługę systemu z dowolnego miejsca, poprzez smartfon
lub tablet.
Przygotowany do zasilania prądem
solarnym i współpracy z sieciami
SmartGrid
Dodatkową oszczędności kosztów eksploatacji są możliwe przy przyłączeniu instalacji
fotowoltaicznej. Wytworzony przez nią prąd
można użyć do zasilania pompy ciepła Vitocal
300-A. Ponadto Vitocal 300-A jest już przygotowana do współpracy z aplikacjami SmartGrid (inteligentne sterowania współpracą
odbiorników z siecią energetyczną).

Etykieta efektywności
energetycznej Vitocal 300-A,
AWO-AC 301.B14

Vitocal 300-A spełnia warunki
znaku jakości EHPA

W kategorii „Excellent
Product Design – Building
and Energy“pompa ciepła
powietrze/woda Vitocal 300-A
otrzymała wyróżnienie German
Design Award SPECIAL

Przegląd zalet
 Odwracalna pompa ciepła powietrze/woda do ogrzewania i chłodzenia ustawiana na zewnątrz
 Maksymalna moc grzewcza: 12,5 i 13,9 przy A7/W35 oraz 12,0 i 13,4 kW przy A2/W35
 Niskie koszty eksploatacji dzięki wysokiemu współczynnikowi efektywności COP
(COP = Coefficient of Performance) wg EN 14511: do 5,0 przy A7/W35 i do 4,0 przy A/W35
 Temperatura zasilania: do 65°C przy temperaturze zewnętrznej –5°C
 Niskie szumy pracy dzięki zoptymalizowanemu akustycznie wentylatorowi z silnikiem prądu
stałego, zredukowanym obrotom nocnym i zoptymalizowanej akustycznie konstrukcji.
 W opcji zdalne sterowanie i monitorowanie pilotami radiowymi
lub przez aplikację mobilną ViCare App
 Przygotowana do współpracy z SmartGrid i optymalnego wykorzystania prądu solarnego

Dane techniczne – patrz strona 65.
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VITOCAL 200-A
moc maks. 5,7 do 14,7 kW

Pompy ciepła
powietrze/woda
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Vitocal 200-S jednostka wewnętrzna
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Przepływowy podgrzewacz wody grzewczej
(nie dotyczy typu AWO/AWO-M)
Trójdrożny zawór przełączający
„Ogrzewanie/podgrzew c.w.u.”
Pompa źródła górnego
(wysokoefektywna pompa obiegowa)
Regulator Vitotronic 200
Czujnik przepływu

Vitocal 200-S jednostka zewnętrzna
6 Laminowany parownik ze zwiększającymi
efektywność lamelkami falistymi
7 Energooszczędny wentylator z regulacją obrotów
8 Elektroniczny zawór rozprężający (EEV)
9 Sprężarka Scroll z regulacją obrotów
10 Czterodrożny zawór przełączający
11 Skraplacz
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Pompy ciepła powietrze/woda w wykonaniu monoblokowym cechują się także
rozdzieleniem na jednostkę wewnętrzną i jednostkę zewnętrzną, przy czym
w przewodach połączeniowych jednostek płynie woda.
Pompa ciepła Vitocal 200-A w wykonaniu
monoblokowym wykorzystuje ekologiczne
i bezpłatne ciepło z atmosfery. Jest dostępna
w wykonaniach tylko do ogrzewania, lub do
ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń.
Kompaktowe monoblokowe jednostki
zewnętrzne
Nowe jednostki zewnętrzne mają ładny nowoczesny wygląd. Te wyposażone w jeden lub
dwa wentylatory urządzenia są własnymi konstrukcjami i wyrobami Viessmann. Oprócz wysokich osiągów cechują się doskonałą jakością
materiałów i wykonania – Made in Germany.
Bezkonkurencyjnie najcichsza jednostka
zewnętrzna tego rodzaju
Jednostki zewnętrzne monoblokowych pomp
ciepła Vitocal zaprojektowano z uwzględnieniem zasad Advanced Acoustic Design (AAD).
Widmo emitowanych częstotliwości zoptymalizowano przez przesunięcie niskich dźwięków
w wyższy zakres częstotliwości. Wtedy odczuwane są one jako mniej uciążliwe i są lepiej tłumione przez substancję budowlaną.
Dlatego Vitocal 200-A nadaje się szczególnie
dobrze do instalowania na gęsto zabudowanych obszarach, jak np. w osiedlach domów
szeregowych.

Krótki czas montażu bez uprawnień
chłodniczych
Kompaktowa, wisząca jednostka wewnętrzna
z hydrauliką i regulatorem pracuje cicho i można
ją zainstalować w pobliżu pomieszczeń mieszkalnych. Przewody połączeniowe z jednostką
zewnętrzną napełnia się wodą i do ich montażu instalator nie musi posiadać uprawnień
specjalnych (chłodniczych). Dzięki szerokiemu zakresowi montażu fabrycznego zespołów
i dopasowanemu osprzętowi systemowemu
można pompę ciepła Vitocal 200-A zainstalować w bardzo krótkim czasie.
Praca biwalentna z istniejącym kotłem
Zainstalowana w ramach modernizacji instalacji pompa ciepła może pracować w trybie
biwalentnym. W takim wypadku pozostawia
się w eksploatacji istniejący kocioł grzewczy,
dla pokrywania szczytów obciążenia przy
bardzo niskich temperaturach zewnętrznych.
Zwiększa to znacznie efektywność instalacji.
Vitotronic 200 z opcją WLAN
Regulator Vitotronic 200 umożliwia zdalne
sterowanie pompy ciepła z dowolnego miejsca
przez interfejs internetowy Vitoconnect (osprzęt)
i bezpłatną aplikację mobilną ViCare App. Ponadto możliwa jest kombinacja z urządzeniami do
centralnej wentylacji mieszkań Vitovent.

Przegląd zalet
 Niskie koszty eksploatacji dzięki wysokiemu współczynnikowi efektywności COP
(COP = Coefficient of Performance) wg EN 14511: do 5,0 (A7/W35) i do 4,1 (A2/W35)
 Pompa ciepła powietrze/woda w wykonaniu monoblokowym, o maksymalnej mocy grzewczej
od 5,7 do 14,7 kW (A7/W35) oraz 4,2 do 12,0 kW (A2/W35)
 Ogrzewanie i chłodzenie jednym urządzeniem dzięki odwracalnemu układowi
 Szczególnie cicha dzięki Advanced Acoustic Design (AAD),
idealna do stosowania także w osiedlach domów szeregowych
 Wysoka jakość produktu i nowoczesny, ponadczasowy wygląd – Made in Germany
 Maks. temperatura zasilania do 60°C
 Monoblokowa jednostka wewnętrzna z wysokoefektywną pompą obiegową, trójdrożnym
zaworem przełączającym i regulatorem, a w wariancie ogrzewanie/chłodzenie ze zintegrowanym
przepływowym podgrzewaczem wody grzewczej
Dane techniczne – patrz strona 66.

Niezwykle cicha praca, idealna do
stosowania na osiedlach domów
szeregowych

Pompa ciepła do
podgrzewu c.w.u.

1
2

3

4

5

Vitocal 161-A
1
2

6
3
4

5
6

Wysokoefektywna sprężarka
Wielkopowierzchniowy parownik
dla efektywnej wymiany ciepła
Regulator
Pojemnościowy podgrzewacz c.w.u.
o pojemności 300 litrów, pokryty
emalią Ceraprotect
Magnezowa anoda ochronna
Wężownica grzewcza (typ WWKS)
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VITOCAL 161-A
Pompa ciepła di podgrzewu c.w.u. Vitocal 161-A oszczędza koszty i energię,
wykorzystując ciepło z pomieszczenia.
Kompaktowa pompa ciepła Vitocal 161-A
wyposażona jest we wszystkie zespoły, niezbędne do efektywnego podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Oprócz modułu pompy
ciepła we wspólnej obudowie pomieszczono
300-litrowy pojemnościowy podgrzewacz
c.w.u. oraz regulator.
Vitocal 161-A wykorzystuje do podgrzewu c.w.u. ciepło zawarte w powietrzu z pomieszczenia. Nadaje się równie dobrze do
domów jednorodzinnych, jak i małych przedsiębiorstw. Idealnymi obszarami zastosowań
są piekarnie lub pomieszczenia z nadmiarem
ciepła, jak piwnice do przechowywania
wina lub magazyny żywności.
Pompa ciepła dostarczana jest w wykonaniu monowalentnym, bez wężownicy w pojemnościowym podgrzewaczu c.w.u., albo
z wężownicą do stosowania w biwalentnych
systemach grzewczych, np. w kombinacji
z kolektorami słonecznymi.

Dostępna w wersji na powietrze
obiegowe lub odlotowe
W wersji na powietrze obiegowe pompa ciepła Vitocal 161-A zasysa powietrze
z pomieszczenia, k którym jest ustawiona. Z zassanego powietrza pobrana zostaje część ciepła i pompa ciepła podnosi
jego poziom temperaturowy do wartości
potrzebnej do podgrzania ciepłej wody
użytkowej (do 65°C dla zwiększonej higieny c.w.u.). W procesie tym następuje równocześnie osuszenie powietrza w pomieszczeniu, co przyczynia się do ochrony substancji
budowlanej i podnosi komfort klimatyczny.

regulator umożliwia współpracę
z inteligentnymi sieciami
energetycznymi.

2014
Wzornictwo Vitocal 161-A zostało
uhonorowane
przez Centrum Wzor2014
nictwa Przemysłowego Północnej
Nadrenii-Westfalli prestiżową nagrodą red dot design award 2013.

Po wymianie pokrywy obudowy na pokrywę
do powietrza odlotowego (osprzęt) pompa
ciepła Vitocal 161-A może pracować także
jako wyciągowe urządzenie wentylacyjne
z odzyskiem ciepła. Do pompy ciepła doprowadza się wtedy ciepłe powietrze odlotowe
z wentylowanych pomieszczeń, np. łazienki
i kuchni. W ten sposób osusza się powietrze
i usuwa zawarte w nim substancje szkodliwe.

Przegląd zalet
 Atrakcyjna cenowo pompa ciepła do podgrzewu c.w.u. powietrzem obiegowym lub odlotowym,
alternatywnie z wężownicą solarną i regulatorem solarnym dla instalacji kolektorów płaskich
lub rurowych
 Wysoki współczynnik efektywności COP von 3,1
(COP = Coefficient of Performance) przy A15/W10-55 (XL) wg EN 16147
 Moc: 1,7 kW
 Pojemność zasobnika: 300 litrów
 Wariant na powietrze odlotowe z maksymalnym strumieniem objętościowym powietrza 300 m3 /h
 Osuszanie powietrza w pomieszczeniu zainstalowania lub w przyłączonych pomieszczeniach
 Proste uruchomienie dzięki wtykowym złączom okablowania i wstępnie ustawionemu regulatorowi
 Podgrzewanie c.w.u. przez moduł pompy ciepła do 65°C
 Funkcja szybkiego podgrzewu opcyjną grzałką elektryczną
 Przygotowana do optymalnego wykorzystywania prądu własnej produkcji
z instalacji fotowoltaicznej
 Przystosowana do sieci inteligentnych SmartGrid

Dane techniczne – patrz strona 67.

Etykieta pompy ciepła, której

Etykieta efektywności
energetycznej Vitocal 161-A,
WWKS 161.A02

Pompa ciepła do
podgrzewu c.w.u.

2
1
3

4

5

Vitocal 060-A
1
2

6

3
4
5

7
8

6

7
8

Sprężarka
Wielkopowierzchniowy parownik
zapewniający efektywną wymianę
ciepła i efektywne odszranianie
Układ termodynamiczny pompy ciepła
Moduł obsługowy regulatora
Zasobnik ciepłej wody o pojemności
250 litrów z zabezpieczoną przed
korozją emalią Ceraprotect
Grzałka elektryczna (typ T0E wstępnie
zainstalowany / typ T0S wyposażenie
dodatkowe)
Wężownicowy wymiennik ciepła (typ T0S)
Zewnętrzny skraplacz
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VITOCAL 060-A
Pompa ciepła do podgrzewu ciepłej wody Vitocal 060-A, zarówno w nowym budownictwie
jak i w obiektach modernizowanych, gwarantuje efektywne podgrzewanie c.w.u.
Kompaktowa pompa ciepła Vitocal 060-A typu
monoblok została wyposażona we wszystkie
komponenty służące do efektywnego podgrzewania ciepłej wody. W jej kompaktowej
obudowie mieści się obok modułu pompy ciepła również zasobnik ciepłej wody użytkowej
o pojemności 250 litrów i regulator.
Vitocal 060-A może wykorzystywać zarówno powietrze zewnętrzne jak i powietrze
obiegowe do wydajnego i ekonomicznego
podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Dzięki temu można ją stosować w nowych i już
istniejących domach jednorodzinnych. Idealnym zastosowaniem dla pompy są sytuacje,
kiedy trzeba chłodzić powietrze w pomieszczeniach – na przykład w piwnicach na wino
czy też w komorach chłodniczych z artykułami spożywczymi.
Pompa ciepła do podgrzewu ciepłej wody
może być wyposażona w wężownicę (typ
T0S) do której można podłączyć drugie źródło
ciepła np. instalację solarną lub kocioł grzewczy, aby w okresie zimowym ogrzewać wodę.
Możliwa jest również praca w układzie monoenergetycznym, gdzie w okresie zimowym za
ogrzewanie wody będzie odpowiadała grzałka
elektryczna fabrycznie zamontowana w pompie ciepła (typ T0E). Grzałka elektryczna jest

montowana „na sucho” co zapewnia możliwość jej okresowej kontroli bez konieczności
opróżniania zasobnika.
Dostępne warianty pracy na powietrze
obiegowe lub zewnętrzne
W wersji na powietrze obiegowe pompa
ciepła Vitocal 060-A wykorzystuje powietrze
z pomieszczenia, w którym została zainstalowana. Z zassanego powietrza pobierane
jest niskotemperaturowe ciepło, które za
pomocą układu termodynamicznego pompy
ciepła umożliwia ogrzewanie wody użytkowej
nawet do 62°C bez wykorzystywania innych
źródeł ciepła. Przy okazji usuwana jest wilgoć
z pomieszczeń. Dzięki temu chroni przegrody
budowlane i podwyższa jakość mieszkania.
Za pomocą przystawki powietrza zewnętrznego (w zakresie dostawy) pompę ciepła Vitocal
060-A można łatwo przestawić na tryb pracy wykorzystujący powietrze zewnętrzne.
Pracuje ona wówczas do temperatury zewnętrznej -5°C. W zależności od zastosowanego systemu przewodów powietrza
zewnętrznego i powietrza odprowadzanego
pompa ciepła Vitocal 060-A może być ustawiana w pomieszczeniach o wysokości
zaledwie 2 metrów.

Przegląd zalet
 Pompa ciepła do podgrzewu ciepłej wody wykorzystująca powietrze zewnętrzne lub obiegowe.
Dostępna wersja z wężownicą do przyłączenia zewnętrznego źródła ciepła lub kolektorów
słonecznych
 Wysoka wydajność pracy zarówno z wykorzystaniem powietrza zewnętrznego jak również
obiegowego
 Proste uruchomienie dzięki kompetnemu wyposażeniu i fabrycznym ustawieniom regulatora
 Cicha praca, porównywalna z lodówką
 Regulator umożliwiający intuicyjną obsługę urządzenia
 Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej do 62°C poprzez moduł pompy ciepła przy temperaturze
powietrza powyżej 6°C
 Funkcja szybkiego podgrzewania (tryb Boost) za pomocą elektryczej grzałki (zakres dostawy
w przypadku typu T0E, wyposażenie dodatkowe w przypadku typu T0S)
 Możliwość automatycznego załączania pompy ciepła w celu optymalnego wykorzystania energii
elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej
 Przygotowana do pracy w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych (SmartGrid)
Dane techniczne – patrz strona 67.

Etykieta pompy ciepła, której
regulator umożliwia współpracę
z inteligentnymi sieciami
energetycznymi.

Nasza rada
Bogate możliwości
ustawień parametrów
regulatora
Ustawienia te mogą być
jednak indywidualnie
zmieniane za pomocą modułu sterowania
regulatora. Można na
przykład ustawiać różne
programy robocze – Eco,
Auto, Boost lub Urlop
albo zmieniać program
czasowy sterujący podgrzewem ciepłej wody.
Dodatkowo, w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na
ciepłą wodę autoryzowany instalator może
zmienić profil obciążeń
z L na XL.

Dane techniczne

Pompy ciepła solanka/woda

Vitocal 333-G, Vitocal 333-G NC, Vitocal 343-G
Vitocal 333-G
Vitocal 333-G NC
Vitocal 343-G

Typ
Typ
Typ

BWT 331.B06
BWT-NC 331.B06
BWT 341.B06

BWT 331.B08
BWT-NC 331.B08
BWT 341.B08

BWT 331.B10
BWT-NC 331.B10
BWT 341.B10

Osiągi
(wg EN 14511, B0/W35°C, różnica temp. 5 K)
Znamionowa moc cieplna
Wsp. efekt. ε (COP) w trybie ogrzewania
Maks. temperatura zasilania

kW

5,7
4,6
do 65

7,6
4,8
do 65

10,4
5,0
do 65

Obieg chłodniczy
Czynnik chłodniczy
– ilość w obiegu
– potencjał cieplarniany (GWP)
– równoważnik CO2

kg

R410A
1,40
2 088
2,9

R410A
1,95
2 088
4,1

R410A
2,40
2 088
5,0

°C

t

Wymiary
długość (głębokość) × szerokość × wysokość
Vitocal 333-G, Vitocal 333-G NC
Vitocal 343-G

mm
mm

Pojemność zasobnika
Vitocal 333-G
Vitocal 343-G

litr
litr

Wskaźnik N L
Vitocal 333-G
Vitocal 343-G
Ciężar
Vitocal 333-G
Vitocal 333-G NC
Vitocal 343-G

kg
kg
kg

Klasa efektywności energetycznej*
Podgrzew c.w.u.:
Profil rozbioru
Klasa efektywności energetycznej

680 × 600 × 1 829
680 × 600 × 2 075
170
220

170
220

170
220

1,0
1,5

1,1
1,5

1,3
1,6

248
253
258

249
254
259

256
261
266

A++ / A++

A++ / A++

A+++ / A+++

XL
A

XL
A+

XL
A+

Vitocal 222-G, Vitocal 242-G
Vitocal 222-G
Vitocal 242-G

Typ
Typ

BWT 221.A06
BWT 241.A06

BWT 221.A08
BWT 241.A08

BWT 221.A10
BWT 241.A10

Osiągi
(wg EN 14511, B0/W35°C, różnica temp. 5 K)
Znamionowa moc cieplna
Wsp. efekt. ε (COP) w trybie ogrzewania
Maks. temperatura zasilania

kW

6,1
4,5
do 60

7,4
4,5
do 60

10,0
4,5
do 60

Obieg chłodniczy
Czynnik chłodniczy
– ilość w obiegu
– potencjał cieplarniany (GWP)
– równoważnik CO2

kg

R410A
1,80
2 088
3,8

R410A
1,80
2 088
3,8

R410A
2,05
2 088
4,3

°C

t

Wymiary
długość (głębokość) × szerokość × wysokość
Vitocal 222-G
Vitocal 242-G

mm
mm

Pojemność zasobnika
Vitocal 222-G
Vitocal 242-G

litr
litr

Wskaźnik N L
Vitocal 222-G
Vitocal 242-G
Ciężar
Vitocal 222-G
Vitocal 242-G
Klasa efektywności energetycznej*
Podgrzew c.w.u.:
Profil rozbioru
Klasa efektywności energetycznej

kg
kg

680 × 600 × 1 829
680 × 600 × 2 075
170
220

170
220

170
220

1,0
1,5

1,1
1,5

1,3
1,6

250
260

250
260

256
266

A++ / A++

A++ / A++

A++ / A++

XL
A

XL
A

XL
A

* K lasa efektywności energetycznej wg rozporządzenia 811/2013 w warunkach klimatu umiarkowanego dla zastosowań
w temperaturach: niskich (35°C) / średnich (55°C)
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Vitocal 300-G (solanka/woda)
Vitocal 300-G
solanka/woda

Typ

Osiągi
(wg EN 14511, B0/W35°C, różnica temp. 5 K)
Znamionowa moc cieplna
Wsp. efekt. ε (COP) w trybie ogrzewania
Maks. temperatura zasilania

kW

Obieg chłodniczy
Czynnik chłodniczy
– ilość w obiegu
– potencjał cieplarniany (GWP)
– równoważnik CO 2

kg

5,7
4,6
65

7,6
4,7
65

10,4
5,0
65

13,0
5,0
65

17,2
4,7
65

R410A
1,40
2 088
2,9

R410A
1,95
2 088
4,1

R410A
2,40
2 088
5,0

R410A
2,25
2 088
4,7

R410A
2,75
2 088
5,7

845
600
1 049

845
600
1 049

845
600
1 049

845
600
1 049

845
600
1 049

113
123
109

117
127
113

129
139
125

135
145
131

148
158
144

A++ / A++

A++ / A++

A++ / A++

A++ / A++

A++ / A++

Typ

BW/BWS
301.B06

BW/BWS
301.B08

BW/BWS
301.B10

BW/BWS
301.B13

BW/BWS
301.B17

kW

11,4

15,2

20,8

26,0

34,4

°C

t

Wymiary
długość (głębokość)
mm
szerokość
mm
wysokość z otwartym modułem obsługowym mm
Ciężar
Typ BW
Typ BWC
Typ BWS

kg
kg
kg

Klasa efektywności energetycznej*

Pakiety master/slave o jednakowej
znamionowej mocy cieplnej
Osiągi
(wg EN 14511, B0/W35°C, różnica temp. 5 K)
Znamionowa moc cieplna

BW/BWC/BWS BW/BWC/BWS BW/BWC/BWS BW/BWC/BWS BW/BWC/BWS
301.B06
301.B08
301.B10
301.B13
301.B17

Vitocal 300-G (woda/woda)
Vitocal 300-G
woda/woda

Typ

Osiągi
(wg EN 14511, W10/W35°C, różnica temp. 5 K)
Znamionowa moc cieplna
kW
Wsp. efekt. ε (COP) w trybie ogrzewania
Maks. temperatura zasilania

°C

BW/BWC/BWS BW/BWC/BWS BW/BWC/BWS BW/BWC/BWS BW/BWC/BWS
301.B06
301.B08
301.B10
301.B13
301.B17

7,5
6,1
65

10,2
6,6
65

13,5
6,6
65

16,9
6,5
65

22,6
6,2
65

Vitocal 200-G
Vitocal 200-G

Typ

Osiągi
(wg EN 14511, B0/W35°C, różnica temp. 5 K)
Znamionowa moc cieplna
Wsp. efekt. ε (COP) w trybie ogrzewania
Maks. temperatura zasilania

kW

Poziom ciśnienia akustycznego
(wg normy EN 12102/EN ISO 9614-2)
Oceniany łączny poziom mocy akust. przy
B0 ±3K / W35 ±5K , przy znam. mocy cieplnej
Obieg chłodniczy
Czynnik chłodniczy
– ilość w obiegu
– potencjał cieplarniany (GWP)
– równoważnik CO2

BWC 201.A06 BWC 201.A08 BWC 201.A10 BWC 201.A13 BWC 201.A17

°C

5,6
4,5
60

7,6
4,4
60

9,7
4,4
60

13,0
4,5
60

17,2
4,5
60

dB(A)

43

44

44

44

45

R410A
1,20
2 088
2,5

R410A
1,45
2 088
3,0

R410A
1,70
2 088
3,6

R410A
2,20
2 088
4,6

R410A
2,90
2 088
6,1

845
600
1 049

845
600
1 049

845
600
1 049

845
600
1 049

845
600
1 049

kg
t

Wymiary
długość (głębokość)
szerokość
wysokość z otwartym regulatorem

mm
mm
mm

Ciężar

kg

Klasa efektywności energetycznej*

113

117

129

135

148

A++ / A++

A++ / A++

A++ / A++

A++ / A++

A++ / A++

* K lasa efektywności energetycznej wg rozporządzenia 811/2013 w warunkach klimatu umiarkowanego dla zastosowań
w temperaturach: niskich (35°C) / średnich (55°C)

Dane techniczne

Pompy ciepła solanka/woda

Vitocal 300-G (solanka/woda)
Vitocal 300-G
Vitocal 300-G

Typ
Typ

BW 301.A21
BWS 301.A21

BW 301.A29
BWS 301.A29

BW 301.A45
BWS 301.A45

Osiągi
(wg EN 14511, B0/W35°C, różnica temp. 5 K)
Znamionowa moc cieplna
Wsp. efekt. ε (COP) w trybie ogrzewania
Maks. temperatura zasilania

kW

21,2
4,7
60

28,8
4,8
60

42,8
4,6
60

Obieg chłodniczy
Czynnik chłodniczy
– ilość w obiegu
– potencjał cieplarniany (GWP)
– równoważnik CO2

kg

R410A
4,7
2 088
11,5

R410A
6,2
2 088
13,0

R410A
7,7
2 088
16,1

1 085
780
1 267

1 085
780
1 267

1 085
780
1 267

245
240

272
267

298
293

°C

t

Wymiary
długość (głębokość)
szerokość
wysokość

mm
mm
mm

Ciężar
Typ BW
Typ BWS

kg
kg

A++ / A++

Klasa efektywności energetycznej*

A++ / A++

A++ / A++

Vitocal 300-G (woda/woda)
Vitocal 300-G
Vitocal 300-G
Osiągi
(wg EN 14511, B0/W35°C, różnica temp. 5 K)
Znamionowa moc cieplna
Wsp. efekt. ε (COP) w trybie ogrzewania
Maks. temperatura zasilania

Typ
Typ

BW 301.A21
BWS 301.A21

BW 301.A29
BWS 301.A29

BW 301.A45
BWS 301.A45

kW

28,1
5,9
60

37,1
6,0
60

58,9
5,5
60

°C

* K lasa efektywności energetycznej wg rozporządzenia 811/2013 w warunkach klimatu umiarkowanego dla zastosowań
w temperaturach: niskich (35°C) / średnich (55°C)
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„natural cooling“ NC-Box
Osiągi
Moc chłodnicza zależnie od mocy cieplnej pompy ciepła
dla Vitocal 343-G/333-G/300-G/242-G/222-G/200-G

kW

1,25 – 5,0

Wymiary
długość (głębokość)
szerokość
wysokość

mm
mm
mm

520
580
420

Ciężar z mieszaczem

kg

28

„active cooling“ AC-Box
Osiągi
Maksymalna moc chłodnicza ograniczona mocą zainstalowanej pompy ciepła
(dla Vitocal 300-G, Typ BWC/BW 301.B06-17)
Wymiary
długość (głębokość)
szerokość
wysokość

mm
mm
mm

Ciężar

kg

717
350
973
80

Dane techniczne

Pompy ciepła split powietrze/woda

Vitocal 200-S
Vitocal 200-S

Typ AWB-M / AWB-M-E-AC

AWB / AWB-E-AC

201.D04 201.D06 201.D08 201.D10 201.D13 201.D16 201.D10 201.D13 201.D16
Napięcie zasilania

V

230

230

230

230

230

230

400

400

400

5,7

6,6

8,5

12,6

13,7

14,3

13,6

14,2

14,7

4,6

4,6

4,7

4,7

4,7

4,5

5,0

4,9

5,0

Maksymalna moc grzewcza
kW
wg EN 14511 (A2/W35°C, D T 5 K)
Współczynnik efektywności e
(COP) dla ogrzewania

4,2

5,7

7,0

9,5

10,3

11,8

10,5

11,4

12,0

3,6

3,7

4,0

4,0

4,0

3,6

4,1

4,0

4,0

Maksymalna moc grzewcza
kW
wg EN 14511 (A-7/W35°C, D T 5 K)
Współczynnik efektywności e
(COP) dla ogrzewania

3,8

5,5

6,7

8,7

9,5

11,0

10,1

10,7

11,6

2,9

2,8

2,9

3,1

3,1

2,8

3,2

3,0

3,0

Moc w trybie chłodzenia
kW
wg EN 14511 (A35/W18°C, D T 5 K)
Współczynnik efektywności e
(EER) dla chłodzenia

4,5

4,9

5,4

6,0

7,4

9,5

6,2

7,6

10,0

3,4

3,6

3,8

3,6

3,7

3,4

3,5

3,3

2,8

546
1 109

546
1 109
753

546
1 109
753

546
1 109
753

546
1 109
1 377

546
1 109
1 377

546
1 109
1 377

546
1 109
1 377

546
1 109
1 377

Maksymalna moc grzewcza
kW
wg EN 14511 (A7/W35°C, D T 5 K)
Współczynnik efektywności e
(COP) dla ogrzewania

Wymiary jednostki zewnętrznej
długość (głębokość) całkowita
mm
szerokość całkowita
mm
wysokość całkowita
mm
Wymiary jednostki
wewnętrznej
Ciężar całkowity
jednostki zewnętrznej
jednostki wewnętrznej
– typ: AWB-(M)
– typ: AWB-(M)-AC

370 × 450 × 880
długość (głęb.) × szerokość × wysokość

mm

kg

94

94

99

137

137

137

148

148

148

kg
kg

43
44

43
44

43
44

44
45

44
45

44
45

44
45

44
45

44
45

R410A
1,8
2 088
3,8

R410A
1,8
2 088
3,8

R410A
2,4
2 088
5,0

R410A
3,6
2 088
7,5

R410A
3,6
2 088
7,5

R410A
3,6
2 088
7,5

R410A
3,6
2 088
7,5

R410A
3,6
2 088
7,5

R410A
3,6
2 088
7,5

A++/A++

A++/A++

A++/A++

A++/A++

A++/A++

A++/A++

A++/A++

A++/A++

A++/A++

Obieg chłodniczy
Czynnik chłodniczy
– ilość w obiegu

kg

– potencjał cieplarniany (GWP)
– równoważnik CO2

t

Klasa sezonowej efektywności
energetycznej*

753

* K lasa efektywności energetycznej wg rozporządzenia 811/2013 w warunkach klimatu umiarkowanego dla zastosowań
w temperaturach: niskich (35°C) / średnich (55°C)
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Vitocal 222-S
Vitocal 222-S

Typ

Napięcie zasilania

221.C06

221.C8

221.C10

221.C10

221.C13

221.C16

230

230

230

230

400

400

400

5,7

6,6

8,5

12,6

13,6

14,2

14,7

4,6

4,6

4,7

4,7

5,0

4,9

5,0

4,2

5,7

7,0

9,5

10,5

11,4

12,0

3,6

3,7

4,0

4,0

4,1

4,0

3,9

3,8

5,6

6,7

8,7

10,1

10,7

11,6

2,9

2,8

2,9

3,1

3,2

3,0

3,0

kW

4,5
3,4

4,9
3,6

5,4
3,8

6,0
3,6

6,2
3,5

7,6
3,3

10,0
2,8

mm
mm
mm

546
1109
753

546
1109
753

546
1109
753

546
1109
1377

546
1109
1377

546
1109
1377

546
1109
1377

Maksymalna moc grzewcza wg EN 14511 kW
(A7/W35°C, różnica zasilanie powrót 5 K)
Współczynnik efektywności ε (COP)
Maksymalna moc grzewcza wg EN 14511 kW
(A2/W35°C,różnica zasilanie powrót 5 K)
Współczynnik efektywności ε (COP)
Maksymalna moc grzewcza wg EN 14511 kW
(A–7/W35°C,różnica zasilanie powrót 5 K)
Współczynnik efektywności ε (COP)

Wymiary jednostki zewnętrznej
długość całkowita (głębokość)
szerokość całkowita
wysokość całkowita
Wymiary jednostki wewnętrznej
długość (głęb.) × szerokość × wysokość

mm

Pojemność zintegrowanego
podgrzewacza c.w.u.

litry

Ciężar całkowity
Jednostka zewnętrzna
Jednostka wewnętrzna:
– typ AWBT-M, AWBT
– typ AWBT-M-E-AC, AWBT-E-AC
Obieg chłodniczy
Czynnik chłodniczy
– ilość w obiegu
– potencjał cieplarniany (GWP)
– równoważnik CO 2

AWBT / AWBT-E-AC

221.C04
V

Moc w trybie chłodzenia wg EN 14511
(A35/W18°C, różnica zasilanie powrót 5 K)
Znamionowa moc chłodnicza
Współczynnik efektywności ε (EER)

AWBT-M / AWBT-M-E-AC

680 × 600 × 1874

210

210

210

210

210

210

210

kg

94

94

99

137

148

148

148

kg
kg

205
205

205
205

205
205

206
208

208
208

208
208

208
208

R410A
1,8
2 088
3,8

R410A
1,8
2 088
3,8

R410A
2,4
2 088
4,9

R410A
3,6
2 088
7,5

R410A
3,6
2 088
7,5

R410A
3,6
2 088
7,5

R410A
3,6
2 088
7,5

A++ / A++

A++ / A++

A++ / A++

A++ / A++

A++ / A++

A++ / A++

A++ / A++

A

A

A

A

A

A

A

kg
t

Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń
Klasa efektywności energetycznej
podgrzewania wody użytkowej

* K lasa efektywności energetycznej wg rozporządzenia 811/2013 w warunkach klimatu umiarkowanego dla zastosowań
w temperaturach: niskich (35°C) / średnich (55°C)

Dane techniczne

Pompy ciepła split powietrze/woda

Vitocal 100-S
Vitocal 100-S

Typ AWBT-M, AWBT-M-AC

AWBT, AWBT-AC

101.A04 101.A06 101.A08 101.A12 101.A14 101.A16 101.A12 101.A14 101.A16
Napięcie zasilania

V

230

230

230

230

230

230

400

400

400

Maksymalna moc grzewcza
kW
wg EN 14511 (A7/W35°C, D T 5 K)
Współczynnik efektywności e
(COP) dla ogrzewania

8,4

10,2

12,1

13,0

15,0

17,1

13,0

15,0

16,7

4,6

4,7

4,5

4,7

4,7

4,5

4,5

4,5

4,4

Maksymalna moc grzewcza
kW
wg EN 14511 (A2/W35°C, D T 5 K)
Współczynnik efektywności e
(COP) dla ogrzewania

6,6

8,6

9,3

10,3

11,0

11,6

10,0

10,5

11,0

3,6

3,6

3,5

3,4

3,5

3,4

3,3

3,3

3,3

Maksymalna moc grzewcza
kW
wg EN 14511 (A-7/W35°C, D T 5 K)
Współczynnik efektywności e
(COP) dla ogrzewania

4,2

5,0

6,0

7,5

8,1

9,1

7,4

8,0

8,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

Moc w trybie chłodzenia
kW
wg EN 14511 (A35/W18°C, D T 5 K)
Współczynnik efektywności e
(EER) dla chłodzenia

4,7

5,7

6,4

8,1

9,0

9,5

7,9

8,9

9,3

4,1

4,2

3,9

4,0

3,8

3,7

3,8

3,6

3,6

360
980
790

360
980
790

360
980
790

412
900
1345

412
900
1345

412
900
1345

412
900
1345

412
900
1345

412
900
1345

Wymiary jednostki zewnętrznej
długość (głębokość) całkowita
mm
szerokość całkowita
mm
wysokość całkowita
mm
Wymiary jednostki
wewnętrznej
Ciężar całkowity
jednostki zewnętrznej
jednostki wewnętrznej
– typ: AWBT-(M)
– typ: AWBT-(M)-AC
Klasa sezonowej efektywności
energetycznej*

mm

370 × 450 × 880
długość (głęb.) × szerokość × wysokość

kg

77

80

80

107

107

107

114

114

114

kg
kg

42
45

42
45

42
45

43
48

43
48

43
48

43
48

43
48

43
48

A++/A+

A++/A+

A++/A+

A++/A+

A++/A+

A++/A+

A++/A+

A++/A+

A++/A+

* K lasa efektywności energetycznej wg rozporządzenia 811/2013 w warunkach klimatu umiarkowanego dla zastosowań
w temperaturach: niskich (35°C) / średnich (55°C)
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Vitocal 111-S
Vitocal 111-S

Typ AWBT-M, AWBT-M-AC

AWBT, AWBT-AC

111.A04 111.A06 111.A08

111.A12

111.A14

111.A16

230

230

230

230

230

230

400

400

400

Maksymalna moc grzewcza
kW
wg EN 14511 (A7/W35°C, D T 5 K)
Współczynnik efektywności e
(COP) dla ogrzewania

8,4

10,2

12,1

13,0

15,0

17,1

15,5

16,1

16,7

4,6

4,8

4,5

4,7

4,7

4,5

4,5

4,5

4,4

Maksymalna moc grzewcza
kW
wg EN 14511 (A2/W35°C, D T 5 K)
Współczynnik efektywności e
(COP) dla ogrzewania

6,6

8,6

9,3

10,3

11,0

11,6

10,0

10,5

11,0

3,9

3,4

3,5

3,4

3,5

3,4

3,3

3,3

3,3

Maksymalna moc grzewcza
kW
wg EN 14511 (A-7/W35°C, D T 5 K)
Współczynnik efektywności e
(COP) dla ogrzewania

4,2

5,0

6,0

7,5

8,1

9,1

7,4

8,0

8,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

Moc w trybie chłodzenia
kW
wg EN 14511 (A35/W18°C, D T 5 K)
Współczynnik efektywności e
(EER) dla chłodzenia

4,7

5,7

6,4

8,1

9,0

9,5

7,9

8,9

9,3

4,1

4,2

3,9

4,0

3,8

3,7

3,8

3,6

3,6

360
980
790

360
980
790

360
980
790

412
900
1345

412
900
1345

412
900
1345

412
900
1345

412
900
1345

412
900
1345

Napięcie zasilania

V

Wymiary jednostki zewnętrznej
długość (głębokość) całkowita
mm
szerokość całkowita
mm
wysokość całkowita
mm
Wymiary jednostki
wewnętrznej
Pojemność zintegrowanego
podgrzewacza c.w.u.
Ciężar całkowity
jednostki zewnętrznej
jednostki wewnętrznej
– typ: AWBT-(M)
– typ: AWBT-(M)-AC
Klasa sezonowej efektywności
energetycznej ogrzewania
pomieszczeń*
Klasa efektywności
energetycznej podgrzewania
wody użytkowej

111.A14

111.A16

681 × 600 × 1874
długość (głęb.) × szerokość × wysokość

mm
l

111.A12

210

210

210

210

210

210

210

210

210

kg

77

80

80

107

107

107

114

114

114

kg
kg

205
205

205
205

205
205

206
208

206
208

206
208

208
208

208
208

208
208

A++/A+

A++/A+

A++/A+

A++/A+

A++/A+

A++/A+

A++/A+

A++/A+

A++/A+

A

A

A

A

A

A

A

A

A

* K lasa efektywności energetycznej wg rozporządzenia 811/2013 w warunkach klimatu umiarkowanego dla zastosowań
w temperaturach: niskich (35°C) / średnich (55°C)

Dane techniczne

Pompy ciepła powietrze/woda

Vitocal 350-A
Vitocal 350-A (ustawiana na zewnątrz)
Vitocal 350-A (ustawiana na wewnątrz)
Napięcie zasilania

AWHO 351.A10
AWHI 351.A10

AWHO 351.A14
AWHI 351.A14

AWHO 351.A20
AWHI 351.A20

400

400

400

12,7

16,7

20,6

4,1

4,0

3,4

10,6

14,5

18,5

3,6

3,5

3,2

do 65

do 65

do 65

R407C
4,0
1774
7,1

R407C
4,5
1774
8,0

R407C
5,2
1774
9,2

mm
mm
mm

1 265
1 380
1 885

1 265
1 530
1 885

1 265
1 700
1 885

mm
mm
mm

946
880
1 870

946
1 030
1 870

946
1 200
1 870

325
287

335
297

400
361

A++ / A+

A+ / A+

A+ / A+

Typ
Typ
V

Maksymalna moc grzewcza wg EN 14511
(A7/W35°C, różnica zasilanie powrót 5 K)
Współczynnik efektywności ε (COP)

kW

Maksymalna moc grzewcza wg EN 14511
(A2/W35°C,różnica zasilanie powrót 5 K)
Współczynnik efektywności ε (COP)

kW

Maksymalna temperatura zasilania

°C

Obieg chłodniczy
Czynnik chłodniczy
– ilość w obiegu
– potencjał cieplarniany (GWP)
– równoważnik CO2

kg

Wymiary (ustawienie na zewnątrz)
długość (głębokość)
szerokość
wysokość
Wymiary (ustawienie wewnątrz)
długość (głębokość)
szerokość
wysokość
Ciężar (ustawiana na zewnątrz)
Ciężar (ustawiana na wewnątrz)
Klasa efektywności energetycznej*

t

kg
kg

* K lasa efektywności energetycznej wg rozporządzenia 811/2013 w warunkach klimatu umiarkowanego dla zastosowań
w temperaturach: niskich (35°C) / średnich (55°C)
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Vitocal 300-A
Vitocal 300-A, Typ AWO-AC

typ

301.B11

301.B14

Napięcie zasilania

V

400

400

Maksymalna moc grzewcza wg EN 14511
(A7/W35°C, różnica zasilanie powrót 5 K)
Współczynnik efektywności ε (COP)

kW

12,5

13,9

5,0

5,0

Maksymalna moc grzewcza wg EN 14511
(A2/W35°C,różnica zasilanie powrót 5 K)
Współczynnik efektywności ε (COP)

kW

12,0

13,4

3,9

3,9

Maksymalna moc grzewcza wg EN 14511
(A–7/W35°C,różnica zasilanie powrót 5 K)
Współczynnik efektywności ε (COP)

kW

10,5

12,0

3,1

3,0

Moc w trybie chłodzenia
wg EN 14511 (A35/W18°C, D T 5 K)
Współczynnik efektywności e (EER)
w trybie chłodzenia

kW

8,1

9,0

3,0

2,5

Maksymalna temperatura zasilania

°C

do 65

do 65

Poziom mocy akustycznej
min./maks./tryb nocny
Punkt pracy A7/W55

dB(A)

49/53/51

50/54/52

R410A
4,75
2 088
9,9

R410A
4,75
2 088
9,9

Obieg chłodniczy
Czynnik chłodniczy
– ilość w obiegu
– potencjał cieplarniany (GWP)
– równoważnik CO2

kg
t

Wymiary gabarytowe
długość (głębokość) × szerokość × wysokość

mm

Ciężar

kg

Klasa efektywności energetycznej*

1 100 × 1 100 × 1 980

A

250

250

++/A++

A++/A++

* K lasa efektywności energetycznej wg rozporządzenia 811/2013 w warunkach klimatu umiarkowanego dla zastosowań
w temperaturach: niskich (35°C) / średnich (55°C)

Dane techniczne

Pompy ciepła powietrze/woda

Vitocal 200-A (wykonanie monoblokowe)
Vitocal 200-A

Typ AWO-M / AWO-M-E-AC

AWO / AWO-E-AC

201.A04

201.A06

201.A08

201.A010

201.A10

201.A13

201.A16

230

230

230

230

400

400

400

5,7

6,6

8,5

12,6

13,6

14,2

14,7

4,6

4,7

4,7

4,7

5,0

5,0

5,0

4,2

5,7

7,0

9,5

10,5

11,4

12,0

3,6

3,8

4,0

4,0

4,1

4,1

3,9

Maksymalna moc grzewcza wg EN 14511 kW
(A–7/W35°C,różnica zasilanie powrót 5 K)
Współczynnik efektywności ε (COP)

3,8

5,7

6,7

8,7

10,1

11,0

11,6

2,9

2,9

2,9

3,1

3,2

3,1

3,0

Moc w trybie chłodzenia
wg EN 14511 (A35/W18° C, D T 5 K)

4,5

4,9

5,4

6,0

6,2

7,6

10,5

3,4

3,6

3,8

3,6

4,1

4,1

3,8

Napięcie

V

Maksymalna moc grzewcza wg EN 14511 kW
(A7/W35°C, różnica zasilanie powrót 5 K)
Współczynnik efektywności ε (COP)
Maksymalna moc grzewcza wg EN 14511 kW
(A2/W35°C,różnica zasilanie powrót 5 K)
Współczynnik efektywności ε (COP)

kW

Współczynnik efektywności e (EER)
w trybie chłodzenia

Wymiary jednostki zewnętrznej
długość (głębokość)

mm

546

546

546

546

546

546

546

szerokość

mm

1 109

1 109

1 109

1 109

1 109

1 109

1 109

wysokość

mm

753

753

753

1 377

1 377

1 377

1 377

Wymiary jednostki wewnętrznej
długość (głęb.) × szerokość × wysokość

mm

Ciężar
jednostki zewnętrznej
jednostki wewnętrznej
typu AWO-M, AWO
jednostki wewnętrznej
typu AWO-M-E-AC, AWO-E-AC

370 × 450 × 880

kg

102

102

103

145

153

153

153

kg

40

40

40

40

40

40

40

kg

41

41

41

41

41

41

41

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

1,4

1,4

1,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2 088

2 088

2 088

2 088

2 088

2 088

2 088

2,9

2,9

2,9

5,0

5,0

5,0

5,0

– zastosow. niskotemperaturowe (W35)

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

– zastosow. średniotemperaturowe (W55)

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

Obieg chłodniczy
Czynnik chłodniczy
– ilość w obiegu

kg

– potencjał cieplarniany (GWP)
– równoważnik CO2

t

Klasa efektywności energetycznej
wg rozporządzenia UE nr 811/2013
Ogrzewanie, przeciętne warununki klimat.
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Pompa ciepła do podgrzewu Vitocal 161-A
Vitocal 161-A

Typ

WWK

WWKS

Moc podgrzewu c.w.u.
od 15 do 45°C przy temperaturze powietrza 15°C

kW

1,7

1,7

Pobór mocy elektrycznej

kW

0,51

0,51

3,1

3,1

R134a

R134a

Współczynnik efektywności ε (COP)
przy A15//W10-55 (XL) wg EN 16147
Obieg chłodniczy
Czynnik chłodniczy
– ilość w obiegu

kg

– potencjał cieplarniany (GWP)
– równoważnik CO2

t

1,0

1,0

1 430

1 430

1,43

1,43

Strumień objętościowy powietrza
w trybie powietrza odlotowego

m3/h

300

300

Maks. pobór mocy grzałki elektrycznej (osprzęt)

kW

1,50

1,50

Pojemność podgrzewacza c.w.u.

litr

300

300

Ciężar

kg

145

160

Wymiary
długość (głębokość) × szerokość × wysokość

mm

761 × 666 × 1812

Klasa efektywności energetycznej
Podgrzew c.w.u.*
Profil rozbioru
Klasa efektywności energetycznej

Vitocal 060-A

Typ

XL

XL

A

A

T0E

T0S

Moc podgrzewu c.w.u.
od 15 do 45°C przy temperaturze powietrza 15°C

kW

1,3

1,3

Pobór mocy elektrycznej

kW

0,425

0,425

3,31

3,31

R134a

R134a

Współczynnik efektywności ε (COP)
przy A15//W10-55 (XL) wg EN 16147
Obieg chłodniczy
Czynnik chłodniczy
– ilość w obiegu

kg

– potencjał cieplarniany (GWP)
– równoważnik CO2

t

1,35

1,35

1 430

1 430

1,93

1,93

Strumień objętościowy powietrza
w trybie powietrza odlotowego

m3/h

300

300

Maks. pobór mocy grzałki elektrycznej (osprzęt)

kW

1,50

1,50

Pojemność podgrzewacza c.w.u.

litr

300

300

Ciężar

kg

145

160

Wymiary
długość (długość (średnica) × szerokość × wysokość

mm

631 × 734 × 1755

Klasa efektywności energetycznej
Podgrzew c.w.u.*
Profil rozbioru
Klasa efektywności energetycznej

* Klasa efektywności energetycznej wg rozporządzenia UE nr 812/2013 Podgrzewacze c.w.u.

L/XL

L/XL

A+

A+

Technika
systemowa

Wszystko z jednej ręki

Technika systemowa gwarantuje niezawodną
i ekonomiczną pracę
Komfortowe regulatory i doskonale dopasowane do siebie składniki systemowe
Viessmann zapewniają maksymalną niezawodność, elastyczność i efektywność.
„Całość to coś więcej niż tylko suma jej składników“. Zgodnie z tą zasadą Viessmann oferuje nie tylko poszczególne składniki instalacji
grzewczej, odpowiadające pod względem jakości, niezawodności i efektywności wysokim standardom Viessmann. Wszystkie te
składniki są bowiem częściami kompletnego
systemu, w ramach którego dokładnie do siebie pasują.. Bowiem tylko doskonała współpraca zintegrowanych w system elementów
pozwala wyczerpać w pełni potencjał możliwości nowoczesnej, przodującej techniki.

Technika systemowa Viessmann obejmuje
wszystko, co potrzebne jest do niezawodnego i ekonomicznego ogrzewania: regulator
Vitotronic z pilotem radiowym i sterowaniem
online aplikacją mobilną ViCare, jak i wydajny
i zapewniający wysoki komfort pojemnościowy podgrzewacz c.w.u. Vitocell, aż do wysokowartościowych instalacji fotowoltaicznych.
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Komfort obsługi
przejrzysty, komfortowy, inteligentny: Vitotronic oferuje doskonałe funkcje do szybkiej
i precyzyjnej obsługi każdego systemu
grzewczego.

Komunikacja
Instalacje grzewcze z modułem komunikacyjnym Vitoconnect i obsłuży przez smartfon
nawet dziecko – zdalne sterowania instalacji
umożliwia aplikacja mobilna ViCare App (strona 8/9). Wszystkie te aplikacje są dostępne
w wersjach na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS lub Android.

Instalacje fotowoltaiczne
Słońce jest dostawcą bezpłatnej energii do
wytwarzania prądu. Jest to opłacalne, gdyż
dzisiaj koszty wytworzenia prądu solarnego są
już wyraźnie niższe od kosztów prądu pobieranego z sieci energetycznej.

Systemy wentylacji mieszkań
Systemy kontrolowanej wentylacji mieszkań z odzyskiem ciepła zapewniają zawsze
zdrowy i przyjemny klimat w pomieszczeniu,
usuwając woniejące i szkodliwe zanieczyszczenia powietrza. Systemy te pracują przy
tym niezwykłe energooszczędnie.

Pojemnościowe podgrzewacze c.w.u.
Komfort ciepłej wody spełniający każde oczekiwania: pojemnościowe podgrzewacze c.w.u.
Vitocell są najbardziej komfortowym rozwiązaniem zaopatrzenia gospodarstwa domowego
w ciepłą wodę – doskonałe uzupełnienia dla
każdej nowej pompy ciepła.

Zeskanuj kod QR aby
uzyskać dalsze informacje
o podgrzewaczach pojemnościowych Vitocell

Osprzęt systemowy
Grzejniki, naczynia wyrównawcze, systemy rurociągowe, pompy, filtry i zawory –
w programie Vitoset zawarty jest kompletny osprzęt dla wszystkich systemów
grzewczych Viessmann.
Zeskanuj kod QR aby dowiedzieć się wszystkiego
o programie grzejników
Viessmann

Instalacja
fotowoltaiczna

Efektywne zużycie własnego prądu solarnego przez pompę ciepła

Efektywne użycie własnej energii elektrycznej
przez pompę ciepła
Udział zużycia samodzielnie wytworzonego prądu na pokrycie potrzeb własnych można
zwiększyć dzięki kombinacji instalacji fotowoltaicznej z pompą ciepła.
Obecnie istnieją dwie możliwości wykorzystania energii elektrycznej, wytworzonego przez
domową instalację fotowoltaiczną: można
prąd ten oddać w całości lub częściowo do
sieci albo w całości wykorzystać na pokrycie
potrzeb własnych. Najbardziej efektywnym
urządzeniem do wytwarzania ciepła z energii
elektrycznej jest pompa ciepła. Zużywając
jedną kilowatogodzinę prądu z bezpłatnego
ciepła z otoczenia oddaje cztery kilowatogodziny ciepła grzewczego.
Pokrywając pompą ciepła zapotrzebowanie
energii na ogrzewanie pomieszczeń i pod-

grzewanie ciepłej wody zwiększa się znacznie
udział zużycia własnego prądu z instalacji fotowoltaicznej i obniża koszty zaopatrzenia domu
w ciepło. Chcąc w przyszłości umożliwić
współpracę instalacji fotowoltaicznej z pompą
ciepła, należy zdecydować się na taką pompę
ciepła, która jest w stanie optymalizować
wykorzystanie prądu fotowoltaicznego na
potrzeby własne i dopasowywać swoją pracę
do charakterystyki roboczej instalacji fotowoltaicznej. Viessmann opracował w tym celu
odpowiednio dopasowany system, złożony
z instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła.
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Ponieważ samodzielnie wytworzony
prąd słoneczny jest tańszy od zaku-

1

pu prądu z sieci, zużycie na potrzeby
własne jest korzystne finansowo.

2

5

3

7

To wysokie zużycie prądu na po-

8

trzeby własne zapewnia optymalna
koncepcja instalacji w powiązaniu
z perfekcyjnie dopasowanymi
komponentami.
1

Instalacja fotowoltaiczna

2

Inwerter instalacji fotowoltaicz-

6

4

nej
3

Licznik instalacji fotowoltaicznej

4

Odbiorniki energii elektrycznej

5

Licznik pomiarowy pompy ciepła

6

Pompa ciepła z regulatorem
Vitotronic 200, typ WO1C

7

Licznik zakupu i sprzedaży
energii elektrycznej

Optymalna koncepcja instalacji
z pompami ciepła Viessmann
Regulator pompy ciepła kontroluje na podstawie wskazań licznika energii, czy instalacja fotowoltaiczna dostarcza dość prądu – zasilana
nim pompa ciepła podgrzewa wodę grzewczą
i użytkową. Pozyskane w ten sposób w ciągu
dnia ciepło z fotowoltaiki zostaje zakumulowane w dobrze izolowanym zasobniku, do
wykorzystania w miarę potrzeb do ogrzewania
pomieszczeń i podgrzewu c.w.u.

8

Licznik energii elektrycznej przekazuje pompie
ciepła informację o ilości wytwarzanego prądu
solarnego. Nadmiar tego prądu można w pompie ciepła przekształcić w energię cieplną i
zakumulować do późniejszego wykorzystania.
Dzięki temu wzrasta udział zużycia własnego i
energia słoneczna wykorzystywana jest wówczas, gdy jest właśnie dostępna. Dzięki takiemu celowemu zwiększeniu zużycia własnego
zwiększa się wyraźnie rentowność całej
instalacji fotowoltaicznej. Także pompa ciepła,
wykorzystując tani prąd z energii fotowoltaicznej, zyskuje pod względem ekonomicznym
jeszcze bardziej na atrakcyjności.

Regulator Viessmann Vitotronic 200 do pomp
ciepła automatycznie podwyższa udział zużycia prądu solarnego na potrzeby własne. Kombinacja pompy ciepła Viessmann z instalacją
fotowoltaiczną stwarza ponadto możliwość
zintegrowania dalszych odbiorników prądu
solarnego (na przykład systemów wentylacyjnych). Gdy pompa ciepła nie pracuje, samodzielne wytworzony prąd solarny pokrywa
priorytetowo zapotrzebowanie elektrycznych
urządzeń gospodarstwa domowego.

Przegląd zalet:
 Zestawienie instalacji fotowoltaicznej
z pompą ciepła zwiększa stopień wykorzystania taniego, własnego prądu solarnego, obniżając koszty ogrzewania wzgl.
chłodzenia.
 System nadaje się do integrowania dalszych źródeł energii odnawialnych.

Publiczna sieć energetyczna

Wyciąg z przeglądu funkcji pomp
ciepła z regulatorem Vitotronic 200
 Funkcja jest, ewent. potrzebny
jest osprzęt
1

Tylko w wariancie „AC”

2

BW, BWC; tylko jednostopniowo

3

Kocioł kondensacyjny zintegrowany w urządzeniu

Active Cooling
Systemy wentylacji
Vitovent 300-F

2






System zasobnika lodowego
Zewnętrzna wytwornica ciepła



ViCare lub Vitotrol App
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1

Vitocal 350-A



AWO-AC 301.B



Vitocal 300-A



AWO(-M) 201.A
AWO(-M)-E-AC 201.A



Vitocal 200-A

Vitocaldens
222-F



Vitolacaldens
222-F





Vitocal 222-S



Vitocal 200-S



AWBT(-M) 111.A
AWBT(-M)-AC 111.A





Vitocal 111-S



AWB(-M) 101.A
AWB(-M)-E-AC 101.A



Vitocal 100-S





Vitocal 343-G

Solarne podgrzewanie c.w.u.
(włącznie z optymalizacją przez
ograniczenie doładowywania)



Vitocal 333-G



Vitocal 300-G

Optymalizacja zużycia prądu
z instalacji fotowoltaicznej
na potrzeby własne

Vitocal 242-G

Vitocal 200-G

Sterowanie funkcją regulacji
pompy ciepła Vitocal

Powietrze/woda
(Monoblok)

Powietrze/woda (Split)

Vitocal 222-G

Solanka/woda



Serwis

Nasze Firmy Partnerskie

W dobrych rękach u naszych Partnerów
Bliska współpraca z Firmami Partnerskimi jest bazą sukcesów firmy Viessmann.
Z ich wiedzy skorzystać może każdy, kto zdecyduje się na pompę ciepła Viessmann.
Doradztwo, sprzedaż, montaż i serwis
techniczny dla inwestorów i użytkowników
instalacji świadczone są wyłącznie przez
partnerskie zakłady instalatorskie, szkolone
regularnie przez Akademię Viessmann i doskonale zapoznanych z naszymi produktami.

Wyspecjalizowani partnerzy firmy Viessmann
są Państwa kompetentnymi i zaangażowanymi partnerami do rozmów na miejscu i chętnie
pomogą Państwu we wszystkich kwestiach
związanych z tematem ogrzewania i modernizacji. Najlepiej proszę się z nimi umówić na
osobistą rozmowę. Państwa partner techniczny z firmy Viessmann chętnie udzieli dalszej
pomocy!
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Niektóre przykłady usług serwisowych
 Bezpłatne, niewiążące i indywidualne
doradztwo, także na miejscu u klienta
 Poglądowe obliczenie oszczędności
kosztów ogrzewania po modernizacji
instalacji grzewczej – oczywiście także
w kombinacji z kolektorami słonecznymi
 Obliczenie okresu amortyzacji,
po którym nowe ogrzewanie spłaci
się przez oszczędności energii
 Wyznaczenie rzeczywistego
zapotrzebowania ciepła grzewczego
i c.w.u. dla gospodarstwa domowego
lub nieruchomości
 Poinformowanie o najbardziej
ekonomicznej kombinacji nowego
ogrzewania i solarnych systemów
wspomagania ogrzewania
i podgrzewu c.w.u.
 Aktualne informacje o państwowych
programach dotowania, z których
można uzyskać dofinansowanie zakupu
nowej pompy ciepła i instalacji solarnej
 Wsparcie przy składaniu wniosków
o dotacje

Dofinansowanie inwestycji
Na rynku polskim są agencje zajmujące się
pozyskiwaniem dotacji dla swoich klientów
z następujących źródeł:
– dotacje z funduszy unijnych,
– dotacje dla małych i średnich (MŚP) przedsiębiorstw,
– fundusze proinnowacyjne i ekologiczne.
Aktualne informacje o środkach pomocowych,
jakie mogą Państwo uzyskać w przypadku wyboru przyjaznego dla środowiska naturalnego
systemu grzewczego firmy Viessmann znajdują
się na stronach internetowych agencji promujących programy niskiej emisji zanieczyszczeń
środowiska.

Viessmann online
Dalsze informacje o produktach i usługach
firmy Viessmann znajdą Państwo również
na naszej stronie internetowej pod adresem
www.viessmann.pl
Znajdują się tam obszerne informacje o wszystkich produktach i usługach firmy Viessmann,
a także na temat ogrzewania.

Konsultant on-line
Bezpłatne porady udzielane są przez Konsultanta on-line poprzez Platformę Internetową
Komunikacji z Klientem Indywidualnym firmy
Viessmann

Państwa lokalny partner
Szukają Państwo naszego autoryzowanego
Partnera Handlowego w pobliżu swojego
miejsca zamieszkania? Proszę skorzystać
z funkcji szybkiego wyszukiwania pod adresem
www.viessmann.pl
W tym celu należy odwiedzić na naszej stronie
internetowej bazę autoryzowanych partnerów
firmy Viessmann – „Najbliższy Partner”

Szybka pomoc
Mają Państwo pytania
dotyczące produktów
firmy Viessmann lub
związane z tematem
ogrzewania? Na naszej
stronie internetowej
znajdą Państwo bogatą
ilość informacji, poradników, a także kalkulatory
on-line dla samodzielnego doboru instalacji
solarnej i innych
systemów.

Firma Viessmann
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Firma Viessmann

Viessmann jest jednym z wiodących na świecie producentów inteligentnych, komfortowych i efektywnych systemów ogrzewania,
klimatyzacji i wentylacji, chłodzenia oraz
lokalnego wytwarzania energii elektrycznej.
Jako przedsiębiorstwo rodzinne, prowadzone już w trzeciej generacji przez właścicieli,
Viessmann od dziesiątek lat dostarcza szczególnie efektywne i niskoemisyjne systemy
grzewcze.
Silna marka stwarza zaufanie
Obok logo marki, firma Viessmann wyznacza
wartości, które stanowią fundament kultury
organizacyjnej przedsiębiorstwa.
Wspólnie, Odpowiedzialnie, Innowacyjnie
– mimo upływu lat, ciągłego rozwoju i wielu
zmian, po starannym dopasowaniu, wskazują
one kierunek naszych działań na rynku.
Zrównoważone działanie
Przyjęcie odpowiedzialności oznacza dla firmy
Viessmann wdrożenie w praktyce zrównoważonego działania, czyli doprowadzenie do
takiego zharmonizowania ekologii, ekonomii
i odpowiedzialności społecznej, by zaspokajać
dzisiejsze potrzeby bez uszczerbku dla podstaw egzystencji przyszłych pokoleń.

Istotnymi dziedzinami działalności przedsiębiorstwa, zatrudniającego na całym świecie
10 600 pracowników, jest ochrona klimatu,
poszanowanie środowiska naturalnego i efektywne wykorzystywanie zasobów naturalnych.
Przykład dobrej praktyki
Przez strategiczny projekt zrównoważonej
gospodarki „Efektywność Plus“ Viessmann
pokazał na przykładzie zakładu macierzystego
w Allendorf/Eder, że wytyczone do roku 2050
cele polityki energetycznej i klimatycznej można osiągnąć już dzisiaj, stosując dostępną na
rynku technikę. Efekty mówią same za siebie:

Certyfikat potwierdzający, że firma
Viessmann Sp. z o.o. wdrożyła
oraz stosuje w swojej działalności
system zarządzania jakością zgodny
z normą PN-EN ISO 9001:2009.

� Rozszerzenie wykorzystania energii
odnawialnych aż do 60%udziału.
� Zmniejszenie emisji CO2 o 80%.
Długoterminowym celem jest pokrycie
zapotrzebowania energii cieplnej w przedsiębiorstwie w całości z własnych źródeł
odnawialnych.

Za swoje zaangażowanie w dziedzinie ochrony klimatu i efektywnego
wykorzystania zasobów naturalnych
firma Viessmann w latach: 2009,
2011 i 2013 została wyróżniona
Niemiecką Nagrodą Zrównoważonego Rozwoju.

Viessmann Werke GmbH & Co. KG
Dane o przedsiębiorstwie

Spektrum usług

� Rok założenia: 1917

� Urządzenia kondensacyjne na olej i gaz

� Liczba pracowników: 12 000

� Systemy skojarzonego wytwarzania

� Obroty grupy: 2,25 miliarda euro

ciepła i energii elektrycznej

� Udziały zagraniczne: 54%

� Pompy ciepła

Za szczególnie efektywne wykorzy-

� 23 zakładów w 12 krajach

� Instalacje grzewcze opalane drewnem

stanie energii dzięki innowacyjnej

� Spółki dystrybucyjne

� Instalacje biogazowe

i przedstawicielstwa w 74 krajach
� 120 Przedstawicielstw Handlowych
na całym świecie

centrali odzyskiwania ciepła w swojej siedzibie w Allendorf/Eder firma

� Systemy solarne

Viessmann została wyróżniona na-

� Systemy fotowoltaiczne

grodą Energy Efficiency Award 2010.

� Osprzęt dodatkowy
� Chłodnictwo

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65
53-015 Wrocław
tel. 71/ 36 07 100
Infolinia: 801 0801 24
www.viessmann.pl

Twój Fachowy Doradca:

Zeskanuj kod i dowiedz
się więcej na temat
naszych produktów!

9449 325 – 9 PL 03/2018
Treści chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie tylko za zgodą
posiadacza praw autorskich. Zmiany zastrzeżone. Grafiki produktów przedstawionych
w niniejszej ulotce są poglądowe i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego. Rzeczywiste produkty i barwy mogą różnić się od prezentowanych w prospekcie. Opracowanie graficzne: X_LitA@viessmann.com

tu by wyszukać on-line
 kliknij
najbliższego Partnera Handlowego
lub Salon Firmowy Viessmann

