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Pompa ciepła Vitocal 200-S

Podczas Jubileuszowego Pikniku przeprowadzono 
liczne szkolenia oraz zawody serwisowe dla instala-
torów. Uczestnicy Pikniku mogli poznać m.in. szero-
ką ofertę pomp ciepła Viessmann. Jedna z nowości to 
pompa ciepła Vitocal 200-S. Jest to pompa ciepła po-

wietrze/woda w wersji split oferowana w korzystnej ce-
nie, a dedykowana do budynków nowych i moderni-
zowanych. Pompa ciepła jest przeznaczona do pracy 
w systemie grzewczym lub w trybie pracy odwróco-
nej na potrzeby i ogrzewania, i chłodzenia. W połącze-
niu z systemem wentylacji mieszkań umożliwia także 
utrzymywanie w budynku komfortowej temperatury.

Rekordowa liczba uczestników, zbiórka pieniędzy na Fundację Świadomi Klimatu, doskonała okazja 
do integracji i wspólnej zabawy. Na początku czerwca br. odbył się kolejny już Piknik Instalatora  
dla partnerów handlowych Viessmann oraz członków Programu Instalator i ich rodzin. 

Pompy ciepła… i nie tylko 
na Jubileuszowym Pikniku 
Instalatora Viessmann

http://www.instalreporter.pl
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cji wiszącej i zajmuje niewiele miejsca. Odporną na 
działanie czynników atmosferycznych jednostkę ze-
wnętrzną można z kolei zamontować na różne spo-

soby – w pozycji stojącej na podłodze, na płaskim 
dachu lub w pozycji wiszącej.
„Całość to coś więcej niż suma części składowych” 
– zgodnie z tą dewizą firma Viessmann oferuje nie 
tylko pojedyncze komponenty grzewcze. Wszystkie 
produkty są ze sobą zintegrowane, tworząc zgrany 
system całościowy, w którym każdy z podzespołów 
doskonale współpracuje z pozostałymi. Technika sys-
temowa firmy Viessmann obejmuje wszystkie ele-
menty składające się na niezawodne, ekonomiczne 
ogrzewanie: od regulatora Vitotronic z bezprzewodo-
wym modułem zdalnego sterowania przez wydajny 
zasobnik ciepłej wody użytkowej Vitocell, zapewnia-
jący optymalny komfort korzystania z ciepłej wody 
użytkowej, po wysokiej jakości instalacje solarne 
umożliwiające oszczędne wspomaganie ogrzewania.

Zalety Vitocal 200-S
• Elastyczny montaż części zewnętrznej (w pozycji 
stojącej, wiszącej)
• Praca odwrócona na potrzeby ogrzewania i chło-
dzenia
• Optymalne wykorzystanie samodzielnie wytwo-
rzonego prądu
• Klasa efektywności energetycznej: 3,0 do 5,6 kW: 
A++/A+, 7,7 do 9,06 kW: A++ / A++, wg rozporządzenia 
WE 811/2013, ogrzewanie, przeciętne warunki klima-
tyczne – zastosowanie niskotemperaturowe (35°C) 
/ średniotemperaturowe (55°C).

Pompa Vitocal 200-S szczególnie dobrze sprawdza 
się w nowych budynkach lub jako system biwalent-
ny do układów modernizowanych. W celu uzyska-

nia wyższej mocy można stworzyć układ kaskado-
wy obejmujący kilka pomp Vitocal 200-S.
Jednostka wewnętrzna jest instalowana w pozy-

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65 
53-015 Wrocław
tel. 71 36 07 100, 
faks 71 36 07 101
www.viessmann.pl, 
infolinia serwisowa: 
801 0 801 24
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Piknik Instalatora Viessmann

3 czerwca w 5 przedstawicielstwach w Polsce odbyły się Pikniki Rodzinne dla partnerów handlowych Viessmann. 
Piknik Instalatora to bogata w wydarzenia, plenerowa impreza, która na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń 
organizowanych przez firmę Viessmann. Na Piknik przybyła rekordowa liczba gości – ponad 3000 osób. Instala-
torzy systemów Viessmann pojawili się z przyjaciółmi, rodzinami, w towarzystwie dzieci. Atrakcji nie brakowało. 
Szczególnym zainteresowaniem dorosłych i dzieci cieszyła się możliwość zwiedzenia wozu straży pożarnej, poka-
zy gaśnicze oraz obecne z opiekunami psy ratownicze.
Prawdziwe wyzwanie dla dorosłych i dzieci stanowił tor wipeuot, a różne pomysły na jego pokonanie stanowiły 
dodatkową zabawę dla obserwatorów zmagań. Zdobycie szczytu ścianki wspinaczkowej okazało się wyzwaniem 
trudniejszym niż mogłoby się wydawać, stojąc u jej podnóża i udało się tylko nielicznym. Najbardziej widowisko-
we były jednak ewolucje na eurobungee oraz zorbing na wodzie, który polegał na jak najszybszym przetoczeniu 
przez zawodnika dmuchanego walca wzdłuż napełnionego wodą basenu. Odbyły się także warsztaty stylu dla pań.
Odwiedzający Piknik goście okazali się nie tylko żądni wrażeń, ale również bardzo hojni – podczas zbiórki na cele 
Fundacji Świadomi Klimatu udało się pozyskać kwotę: ok. 4500 zł. Punktem kulminacyjnym imprezy, podkreślają-
cym Jubileusz 25-lecia firmy, był tort muffinkowy. Całą imprezę zwieńczyło rozdanie wspaniałych nagród od spon-
sorów m.in. rodzinnego pobytu w Hotelu Bania, wkrętarek Makita.
Duże zainteresowanie instalatorów wzbudzał decybelomierz, czyli miernik poziomu dźwięku. Instrument ma za-
stosowanie w różnych dziedzinach, np. do mierzenia poziomu hałasu w biurze, podczas wypoczynku, przy kontroli 
maszyn, w miejscu zamieszkania, na budowie. Miernik może być zastosowany np. przy kontroli jakości w budow-
nictwie, przy wykrywaniu źródeł hałasu lub niewystarczającej warstwy izolacji. Często przeszkadzające odgłosy 
przenoszone są przez system szybów wentylacyjnych.
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