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Vitocal 200-S dostępna jest w wykonaniu tylko 
do ogrzewania lub do ogrzewania i chłodzenia. Dzię-
ki zastosowaniu zaś dodatkowego pojemnościowe-
go podgrzewacza c.w.u. zapewnia wysoki komfort 
korzystania z ciepłej wody.
Pompy ciepła są szczególnie polecane do nowego 
budownictwa wyposażonego w niskotemperaturo-
wy system grzewczy jak ogrzewanie podłogowe lub 
ścienne, gwarantując najwyższą efektywność pracy 
i tym samym najniższe koszty eksploatacyjne.
Regulator ma również możliwość sterowania drugim 
źródłem ciepła, przez co pompę ciepła można zasto-
sować również do modernizacji instalacji. Automaty-

ka potraktuje kocioł jako tzw. szczytowe źródło ciepła, 
którego zadaniem będzie uzupełnienie pracy pompy 
ciepła w okresie występowania niskich wartości tem-
peratury zewnętrznej. Konstrukcja pompy typu split 
obejmuje dwie jednostki: zewnętrzną i wewnętrzną, po-
łączone ze sobą przewodami czynnika chłodniczego. 

Atuty jednostki zewnętrznej 

Można ją zamontować zarówno w sąsiedztwie bu-
dynku, jak również na jego ścianie zewnętrznej lub 
na płaskim dachu. W wyposażeniu znajdują się do-
pasowane zestawy instalacyjne.

Pompa ciepła typu split powietrze-woda Vitocal 200-S to sprawdzona w praktyce 
konstrukcja – na rynku świetnie funkcjonuje już prawie 8 lat i jest chętnie 
wybierana przez klientów. Udoskonaleniu ostatnio uległa jednostka zewnętrzna, 
zoptymalizowane zostały między innymi jej właściwości akustyczne, dzięki czemu 
stała się bezspornie najcichszą  
z jednostek zewnętrznych tego rodzaju. 
Teraz zaś dodatkowo ruszyła specjalna 
promocja skierowana do właścicieli 
domów jednorodzinnych: przy zakupie 
pompy ciepła Vitocal 200-S montaż wraz 
z uruchomieniem w cenie urządzenia!

Nowe, jednostki zewnętrzne o estetycznym wzornictwie 

zapewniają wyjątkowo cichą eksploatację dzięki zatosowa-

niu technologii Advanced Acoustic Design (AAD)
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Vitocal 200-S 
Jednostka wewnętrzna
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

Vitocal 200-S
Jednostka zewnętrzna
7  Zoptymalizowany parownik o zwiększonej powierzchni 

wymiany ciepła
8  Energooszczędny wentylator z regulowanym silnikiem prądu stałego 
9  Sprężarka Scroll z regulacją prędkości obrotowej 
10 Czterodrożny zawór przełączający 
11 Elektroniczny zawór rozprężny (EEV)
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     Przegląd zalet:

  Pompa ciepła powietrze–woda Vitocal 200-S typu Split, 4 do 12 kW (przy A–7/W35)
oraz 5,7 do 14,7 kW (przy A7/W35)

  Niskie koszty eksploatacji, dzięki wysokiej wartości COP wg EN 14511: 
do 5,0 (powietrze 7°C / woda 35°C) oraz do 4,1 (powietrze 2°C / woda 35°C

  Szczególnie cicha praca dzięki zastosowaniu technologii Advanced Acoustic 
Design (AAD), idealna do stosowania zwłaszcza na osiedlach o zabudowie 
szeregowej 

  Wysoka jakość produktu i nowoczesne, ponadczasowe wzornictwo – Made in 
Germany

  Maksymalna temperatura zasilania do 60°C (55°C przy temp. zewn. –15°C).
  Jednostka wewnętrzna z wysokoefektywną pompą obiegową, skraplaczem, 

trójdrożnym zaworem przełączającym i regulatorem; w wariancie ogrzewanie/
chłodzenie ze zintegrowanym przepływowym podgrzewaczem wody grzewczej  

  Łatwy w obsłudze regulator Vitotronic z wyświetlaczem tekstowym i graficznym
  Wysoki komfort użytkowania wersji odwracalnej, umożliwiającej 

ogrzewanie i chłodzenie 
  Możliwość regulowania urządzeń wentylacyjnych Viessmann 
  Przygotowana do korzystania z prądu własnej produkcji, np. z instalacji 

fotowoltaicznej 
  Funkcja sterowania kaskadowego dla optymalizacji współczynnika COP dla 

kaskady z maksymalnie pięciu pomp ciepła 
  Możliwość sterownia instalacją grzewczą przez internet za pośrednictwem 

darmowej aplikacji ViCare App i modułu Vitoconnect dostarczanego w standardzie 
do każdej pompy ciepła Vitocal 200-S.

Vitocal 200-S z udoskonaloną 
jednostką zewnętrzną

Viessmann proponuje: montaż wraz z uruchomieniem

w cenie urządzenia!

Złoty Medal 
MTP na targach 

INSTALACJE 2018 dla 
pompy ciepła VITOCAL 200-S

http://www.instalreporter.pl
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obiegu grzewczego i zawór trzydrogowy dla przełą-
czania trybu pracy pomiędzy ogrzewaniem budynku  
a podgrzewaniem ciepłej wody użytkowej. Opcjo-
nalnie wbudowany może być 3-stopniowy prze-
pływowy podgrzewacz wody grzewczej (w wersji  
AWB(-M)-E-AC jest to wyposażenie standardowe).

Dodatkowo pompy ciepła  
Vitocal 200-S cechuje: 

• Łatwy w obsłudze regulator Vitotronic z wyświetla-
czem tekstowym i graficznym.

• Możliwość regulowania urządzeń wentylacyjnych 
Viessmann.
• Przygotowana do korzystania z prądu własnej pro-
dukcji, np. z instalacji fotowoltaicznej.
• Funkcja sterowania kaskadowego dla optymaliza-
cji współczynnika COP dla kaskady z maksymalnie 
pięciu pomp ciepła.
• Możliwość sterowania instalacją grzewczą przez 
Internet za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mo-
bilnej ViCare App oraz modułu Vitoconnect dostar-
czanego w standardzie do każdej pompy ciepła Vi-
tocal 200-S.

Nowy design, jakość: made in Germany. Nowe jed-
nostki zewnętrzne w ponadczasowej szacie wzorni-
czej stwarzają miłe wrażenie dla oka. Urządzenia te, 
wyposażone w jeden lub dwa wentylatory, są zapro-
jektowane i produkowane w zakładach Viessmann. 
Wyróżniają się bardzo dobrymi osiągami i najwyższą 
jakością wykonania – made in Germany.

Wzrost COP. Udoskonalenie jednostki zewnętrz-
nej objęło także zapewnienie możliwie jak najniż-
szych kosztów eksploatacji, dzięki wysokiej war-
tości COP wg EN 14511: do 5,0 (powietrze 7°C / 
woda 35°C) oraz do 4,1 (powietrze 2°C / woda 35°C).  
Na wzrost efektywności wpływa wykonanie wielu 
ważnych zespołów pompy ciepła, jak sprężarki scroll 
z regulowanymi obrotami, asymetrycznego płyto-
wego wymiennika ciepła i parownika powietrzne-
go z falistymi lamelkami. 

Prawie niesłyszalna. Specjalne, zoptymalizowane 
akustycznie wentylatory wraz z inteligentnym sys-

temem sterowania ich prędkością obrotową przy-
czyniają się wydatnie do minimalizacji dźwięku po-
wietrznego przy pracy z pełnym lub częściowym 
obciążeniem. Wyeliminowano niskie częstotliwo-
ści, odczuwane przy konwencjonalnych pompach 
ciepła, jako szczególnie uciążliwe (technologia AAD 
– Advanced Acoustic Design). Vitocal 200-S nada-
je się dzięki temu do stosowania w gęsto zabudo-
wanych obszarach, jak na przykład osiedla domów 
szeregowych.

40 dB(A) w odległości mniejszej niż 2 m. W trybie  
nocnym moc akustyczna wentylatora i sprężarki zo-
staje dodatkowo zredukowana. Funkcja ta jest bardzo 
istotna wszędzie tam, gdzie trzeba spełnić ustawo-
we wymagania odnośnie ograniczenia emisji hała-
su (40 dB(A) w okresie nocnym), zwłaszcza na obsza-
rach gęstej zabudowy.

Podwójna amortyzacja izoluje dźwięk materiałowy.  
Podwójne, elastyczne zawieszenie i akustycznie 
optymalne rozmieszczenie zespołów obiegu chłod-
niczego skutecznie zapobiega rozprzestrzenianiu 
się dźwięku poprzez obudowę i przewody czynni-
ka chłodniczego. Wyklucza to praktycznie całkowi-
cie przenoszenie się dźwięku materiałowego z jed-
nostki zewnętrznej na konstrukcję budynku lub do 
jego wnętrza.

Maksymalna temperatura zasilania do 60°C (55°C 
przy temp. zewn. -15°C).

Jednostka wewnętrzna

Natomiast jednostkę wewnętrzną wykonano w for-
mie kompaktowego urządzenia ściennego, korespon-
dującego z jednostkami ściennymi Viessmann Vito-
dens do ogrzewania gazowego. Przeznaczona jest 
do instalowania, jak większość źródeł ciepła: w piw-
nicy lub też w pomieszczeniu użytkowym. Zawie-
ra układy hydrauliczne, wymiennik ciepła, pompę 

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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Promocja: pompy ciepła powietrze/woda typu Split  
wraz z montażem – PROGRAM: CIEPŁO Z ZIMNA

W promocji mogą wziąć udział klienci końcowi, którzy zdecydują 
się na zakup zestawów pomp ciepła, w tym: Vitocal 200-S i Vitocal 
100-S i realizację montażu w wybranych przez Viessmann Sp. z o.o. 
autoryzowanych Firmach Partnerskich. 

W ramach zakupu zestawu, montaż i uruchomienie klient 
otrzymuje GRATIS!

Oferta ważna od 01 lutego 2018 do 30 czerwca 2018 r.
Więcej na stronie internetowej: www.cieplozzimna.pl
Sprzedaż, montaż i uruchomienie przeprowadzone są przez wy-
brane Firmy Partnerskie Viessmann biorące udział w Programie „Ciepło z Zimna”. 
Warunkiem uzyskania promocyjnych cen jest wypełnienie formularza: kliknij

PL  02/2018
Treści chronione prawem autorskim.
Kopiowanie i rozpowszechnianie tylko za zgodą posiadacza praw autorskich.
Zmiany zastrzeżone.

Oferta ważna od 01.02.2018 do 30.06.2018 r. Wygląd i wyposażenie produktów przedstawionych w niniejszym 
prospekcie nie jest wiążący dla firmy Viessmann i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilne-
go. Szczegółowe elementy wyposażenia mogą mieć wpływ na cenę i wymagają uzgodnienia, przed złożeniem 
zamówienia, z autoryzowanym przedstawicielem Viessmann Sp. z o.o.

Pompy ciepła powietrze/woda 

Vitocal 100-S/200-S

wraz z montażem

VITOCAL 100-S 
Pompa ciepła typu split składająca 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 przełą-
czający, pompę obiegową i regulator pompy 
ciepła.

VITOCAL 200-S 
Pompy ciepła typu split nadająca się dosko-
nale jako czysty system grzewczy lub jako 
instalacja grzewczo–chłodząca dla domów 
nowych, jak i poddawanych modernizacji. 
 Cechuje się rozdzieleniem na jednostkę 
wewnętrzną i najcichszą na rynku jednost-
kę zewnętrzną. Przy takim typie konstrukcyj-
nym unika się wykonywania dużych przebić 
ścian i prowadzenia kanałów powietrza. 
Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom jak 
sprężarce Scroll z regulacją obrotów, asyme-
trycznemu płytowemu wymiennikowi ciepła 
a także specjalnie zaprojektowanym wentyla-
torom osiągnięto wzrost efektywności COP: 
do nawet 5,0 przy A7/W35. . 

Program ciepło z zimna 
Pełną ofertę pomp ciepła wraz z montażem 
otrzymają Państo u naszych Partnerów Han-
dlowych oraz w Salonach Firmowych. dzięki 
kompleksowej ofercie zakupu urządzenia wraz 
z usługą montażu płacą Państwo tylko 8% 
podatku VAT, a dodatkowo w cenie urządzenia 
zawarty jest koszt montażu

Ceny katalogowe brutto z podatkiem 
VAT 8% zgodnie z Programem pomp 
ciepła zawierają:
n   montaż jednostki wewnętrznej
n   montaż jednostki zewnętrznej na elewacji
n   montaż przewodu chłodniczego do 10 m
n   jedno przejście przez ścianę
n   uruchomienie pompy ciepła

  
Maksymalna moc grzewcza 8,4 do 16,7 kW 
wg EN 14511 (A7/W35°C, D T 5 K) 
Dostępna jest w wersji ze zintegrowaną funk-
cją chłodzenia pomieszczeń (wersja -AC) lub ze 
zintegrowaną grzałką elektryczną (wersja -E). 
Vitocal 100-S może byc zasilana zarówno prą-
dem jednofazowym (wersja -M) lub trójfazo-
wym. Klasa efektywności energetycznej: A+.

Cena brutto  

już od 17 855 zł

  
Maksymalna moc grzewcza 5,7 do 14,7 kW 
wg EN 14511 (A7/W35°C, D T 5 K). 
Dostępna jest w wersji ze zintegrowaną funk-
cją chłodzenia pomieszczeń (wersja -AC) lub ze 
zintegrowaną grzałką elektryczną (wersja -E). 
Vitocal 100-S może byc zasilana zarówno prą-
dem jednofazowym (wersja -M) lub trójfazo-
wym. Klasa efektywności energetycznej: A++.

Cena brutto  

już od 19 808 zł

http://www.instalreporter.pl
https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/cieplo-z-zimna.html?kl=FB&utm_source=FB&utm_medium=post&utm_campaign=CZZ
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