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VIESSMANN 
Pompy powietrzne Vitocal  
– wybór z pięciu modeli

  Paweł Kowalski

  Pompy jednomodułowe
Pompa ciepła powietrze-woda Vitocal 
300-A z modulowaną mocą od 3 do 9 kW 
to przedstawiciel konstrukcji jednomoduło-
wej. Oferowana jest jako wersja do monta-
żu w pomieszczeniu lub na zewnątrz – w po-
mieszczeniu montujemy jedynie regulator 
sterujący. Posadowienie praktycznie wszyst-
kich elementów urządzenia za zewnątrz eli-
minuje wpływ negatywnych cech konstrukcji 
na użytkowanie, takich jak hałas i problemy 
z doprowadzeniem wymaganej ilości powie-
trza. Konstrukcja sprężarki pozwala na płyn-
ną regulację mocy urządzenia w zależności 
od zapotrzebowania na ciepło, dzięki cze-
mu można zapewnić minimalne czasy pra-
cy pompy ciepła. Vitocal 300-A może wraz 
ze spadkiem zapotrzebowania budynku na 
ciepło płynnie zmniejszyć dostarczaną moc 
grzewczą, ale trzeba pamiętać, że pompę tę 
można dobrać tylko do budynku o minimal-
nym zapotrzebowaniu na moc cieplną 9 kW. 
Nie może być dobrana do ogrzewania po-

mieszczeń o obliczeniowym zapotrzebowa-
niu na ciepło mniejszym od 9 kW! 
Druga pompa ciepła typu powietrze-wo-
da to Vitocal 350-A (moc 10, 14 i 18 kW), 
przeznaczona do montażu w pomieszcze-
niu lub na zewnątrz. Współczynnik COP tej 

Firma Viessmann oferuje dwa modele pomp ciepła powietrze woda  
w odmianie jednomodułowej i trzy modele pomp ciepła typu split 
składające się z dwóch modułów – zewnętrznego i wewnętrznego. 

Vitocal 300-A
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pompy wynosi 3,7, zaś  pompy Vitocal 300-A: 
COP=3,9. Pompy ciepła wyposażone są  
w regulatory umożliwiające m.in. płynne ste-
rowanie pogodowe z możliwością nastaw do 
4 czasów łączeniowych na każdy dzień tygo-
dnia, obsługę dwóch obiegów za układem 
mieszającym i jednego obiegu bezpośred-
niego, programy czasowe dla podgrzewu 
c.w.u. ogrzewanie wody basenowej, współ-
pracę z drugim źródłem ciepła (np. kotłem 
gazowym lub olejowym), współpracę z insta-
lacją solarną. Vitocal 300-A ma również funk-

cję rewersji, a więc możliwość schładzania 
pomieszczeń. Pompa ciepła Vitocal 300-A 
ogrzewa pomieszczenie albo, pracując  
w funkcji rewersji, chłodzi je. Tryb pracy re-
wersyjnej polega na zmianie kierunku obiegu 
czynnika chłodniczego w układzie wewnętrz-
nym pompy ciepła. Realizowane jest to przez 
specjalny zawór czterodrogowy. Chłodzenie 
można realizować poprzez ten sam obieg, 
którym ogrzewamy się zimą lub wykorzystać 
do tego celu osobny obieg dedykowany tyl-
ko chłodzeniu albo zastosować tzw. klima-
konwektory.

Pompy typu split
Zdobywają coraz większą popularność. Fir-
ma Viessmann wprowadziła ten rodzaj urzą-
dzeń do swojej oferty z początkiem 2011 roku. 
Modele podstawowe to Vitocal 200-S typ 
AWB201.A lub typ AWB-AC 201.A (z możliwo-
ścią chłodzenia). Dostępne są również dwie 
modyfikacje modelu podstawowego:  
Vitocal 222-S typ AWT-AC 221.A i Vitocal 
242-S typ AWT-AC 241.A. Są to urządzenia 
kompaktowe integrujące w obudowie modu-
łu wewnętrznego zbiornik ciepłej wody użyt-
kowej (Vitocal 222-S) z dodatkową wężownicą 
solarną (Vitocal 242-S). Pojemność zbiornika 
c.w.u. wynosi 170 l (222-S) lub 220 l (242-S). 
Pompy ciepła Vitocal to układy typu powie-
trze-woda zbudowane z dwóch modułów:
- zewnętrznego zawierającego m.in. sprężar-
kę, wymiennik powietrze – czynnik chłodni-
czy, wentylatora tłoczącego powietrze przez 
wymiennik;
- wewnętrznego zawierającego wymiennik 
czynnik chłodniczy – woda grzewcza, pom-
pę obiegową, automatykę sterującą  
i w przypadku wersji 2x2-S zbiorniki c.w.u. 
Moduły połączone są przewodami z czyn-
nikiem chłodniczym. Paleta mocy urządzeń 
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to 3,0; 5,6; 7,7 i 10,6 kW. COP urządzeń sięga 3,5 
(A2W35 wg EN 14511) przy temperaturze powie-
trza zewnętrznego 2oC i zasileniu obiegu grzew-
czego 35oC. Dla temperatury powietrza 7oC 
współczynnik efektywności COP wynosi 4,64. 
Zintegrowanie zbiornika c.w.u. w jednej obudo-
wie modułu wewnętrznego zmniejsza koniecz-
ne prace instalacyjne w miejscu montażu urzą-
dzenia jedynie do podłączenia przewodów 
zasilenia zimnej wody i wyjścia ciepłej wody – 
połączenia pomiędzy wyjściem ciepłej wody 
grzewczej z pompy ciepła a zbiornikiem c.w.u. 
wykonane są fabrycznie. Podgrzew c.w.u. z mo-
delu Vitocal 222-S odbywa się poprzez wężow-
nicę, natomiast w modelu Vitocal 242-S poprzez 
zintegrowany wymiennik płytowy, wężownicę 
zaś wykorzystujemy do podłączenia instalacji 
solarnej z priorytetem podgrzewu ciepłej wody 
– pompa ciepła szczególnie latem nie będzie 
więc praktycznie włączać się do podgrzewu 
ciepłej wody. Opłaty za energię elektryczną 

będą więc niższe.
Pomp ciepła Vitocal 200-S występuje w wersji z 
funkcją chłodzenia lub bez, natomiast pompy 
Vitocal 2x2-S oferowane są zawsze  
z funkcją aktywnego chłodzenia (rewersji).  

Vitocal 222-S

Vitocal 200-S
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