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Wiosenne promocje Viessmann
Instalacja fotowoltaiczna „pod klucz” plus cicha pompa ciepła w programie „Ciepło z Zimna”
Zestawy fotowoltaiczne
Systemowe rozwiązania z gwarancją najwyższej jakości – promocyjna oferta
z montażem
kompletnych instalacji fotowoltaicznych wraz z montażem!

Instalacja fotowoltaiczna „pod klucz”

- profesjonalne doradztwo
- montaż
instalacji fotowoltaicznej
Promocyjne ceny brutto pakietów fotowoltaicznych wraz
z montażem
Zestawy fotowoltaiczne Viessmann Pakiety
zawierają
wszyst- - opieka serwisowa
zawierają:
kie elementy, niezbędne do wykonania
instalacji fo- Dla instalacji fotowoltaicznych
OZE przewi10 ustawa
lat gwarancji
Profesjonalne doradztwo
towoltaicznej. Producent udziela 10 lat
gwarancji na duje możliwość zużywania na
prądu
panelewytworzonego
fotowoltaiczne
Montaż instalacji fotowoltaicznej
panele fotowoltaiczne.
na miejscu do pokrycia potrzeb
własnych, unikając
Szczegóły dostępne na stronie:
Opieka serwisowa
www.viessmann.pl
w ten sposób poboru droższego prądu z sieci. NiePanele fotowoltaiczne wraz z niezbędnym
Promocyjne pakiety zawierają: wyposażeniem dodatkowym
wykorzystaną część prądu można oddać do sieci
- panele fotowoltaiczne wraz z niezbędnym wypo- publicznej na zasadach bilansowania (1 kWh enersażeniem dodatkowym
gii oddanej = 0,8 kWh do pobrania). Znaczny wzrost
Wybierz swój pakiet fotowolaticzny
Pakiety fotowoltaiczne

Liczba osób w gospodarstwie domowym

Roczne zużycie prądu
w gospodarstwie

Ilośc modułów
Vitovolt

ceny
brutto*

10

Z016572

Pakiet XS
Moc znamionowa 2,6 kW
Łączna powierzchnia paneli: 19 m2

do ok. 2 730 kWh

Pakiet S
Moc znamionowa 3,12 kW
Łączna powierzchnia paneli: 22 m2

do ok. 3 276 kWh

12

Pakiet M
Moc znamionowa 4,16 kW
Łączna powierzchnia paneli: 28 m2

do ok. 4 368 kWh

16

Pakiet L
Moc znamionowa 5,2 kW
Łączna powierzchnia paneli: 34 m2

do ok. 5 460 kWh

20

Pakiet XL
Moc znamionowa 6,24 kW
Łączna powierzchnia paneli: 41 m2

do ok. 6 552 kWh

24

do ok. 8 190 kWh

30

15 233,–
Z016573

17 477,–
Z016574

21 813,–
Z016575

26 195,–

kosztów poboru prądu sprawił, że znacznie ekonomiczniejszą alternatywą stało się priorytetowe zużywanie prądu wytworzonego we własnym domu,
niż jego oddawanie do sieci publicznej, wg stale malejącej taryfy.
Moduły fotowoltaiczne Vitovolt 200 są dostępne zarówno z ogniwami krzemowymi monokrystalicznymi, jak i polikrystalicznymi. Moduły fotowoltaiczne
składają się z płyty szklanej, na której w dwóch war-

stwach folii z tworzywa sztucznego zalaminowane są
poszczególne ogniwa solarne. Na stronę spodnią nałożona jest odporna na wpływy atmosferyczne folia
nawierzchniowa. Aby skutecznie chronić ogniwa przed
wpływami zewnętrznymi, szkło i folie są sklejone razem. Niewielki ciężar gotowego modułu ze złączem
wtykowym pozwala na jego łatwy montaż na dachu.
Przyłącza modułów fotowoltaicznych są przygotowane fabrycznie. Do dyspozycji są gotowe zestawy

Z016576

30 014,–

Pakiet XXL
Moc znamionowa 7,80 kW
Łączna powierzchnia paneli: 50 m2
powyżej 5 osób
*

Promocyjne ceny brutto wraz z montażem i 8% VAT
Powyższe ceny promocyjne nie podlegają rabatowaniu

Z016577

36 210,–

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

rekl ama

powyżej 5 osób
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Gorący czynnik chłodniczy transportowany

dem jednofazowym (wersja -M) lub trójfazo-

jest przewodem do jednostki wewnętrznej
i tam w skraplaczu oddaje ciepło do instalacji

wym. Klasa efektywności energetycznej: A+.

grzewczej. Jednostka wewnętrzna jest już

Cena brutto

fabrycznie wyposażona w elementy układu

już od

hydraulicznego, jak trójdrożny zawór przełą-

a r t y k u ł

17 855 zł

Zalety pomp ciepła powietrze-woda typu Split –
Vitocal 100-S i 200-S:
- duży wybór modeli o mocy grzewczej od 4 do
16 kW pozwala dokładnie dopasować moc pompy
snego, przez zintegrowanie z instalacją
Cechy i korzyści systemów fotowoltaicznych
ciepła do indywidualnych potrzeb;
dalszych urządzeń Viessmann, na przyViessmann
- zintegrowana funkcja chłodzenia pomieszczeń (werkład pompy ciepła (teraz w doskonałej
VITOCAL 200-S
- Kompletny zestaw fotowoltaiczny zbudowany
sje -AC);
cenie
wnadająca
Programie
Pompy ciepła typu
split
się „Ciepło
dosko- z Zimna”),Maksymalna
moc grzewcza 5,7 do 14,7 kW
w oparciu o markowe komponenty gwarantujące
niskie
koszty eksploatacji
w ten sposób
uniezależnienie
się wg EN 14511 (A7/W35°C,
nale jako czystyisystem
grzewczy
lub jako
D T 5 K). dzięki wysokiemu współnajwyższą jakość oraz wieloletnią trwałośćinstalacja
systemu. grzewczo–chłodząca
COP,
do 5,0 (dla A7/W35);
w znacznym stopniu
od dalszych pod-Dostępnaczynnikowi
dla domów
jest w wersji
zeaż
zintegrowaną
funk- Gwarancja efektywności do 25 lat.
- możliwość
regulacji
mocy
poprzez
wyżek cen energii
elektrycznej.
nowych, jak i poddawanych
modernizacji.
cją chłodzenia
pomieszczeń
(wersja
-AC)
lub ze inwerter DC,
- Bezpieczeństwo jakościowe dzięki certyfikacji
IECsię rozdzieleniem na jednostkę
co zapewnia
wysoką sprawność
przy obciążeniach
Cechuje
zintegrowaną
grzałką elektryczną
(wersja -E).
EWG 89/392 i klasie ochrony II.
częściowych;
wewnętrzną i najcichszą na rynku jednostVitocal 100-S
może byc zasilana zarówno prą- Duża odporność na obciążenia mechaniczne
–
Pompy
ciepła
w
Programie
optymalne
wykorzystanie
prądu własnej produkkę zewnętrzną. Przy takim typie konstrukcyjdem jednofazowym (wersja
-M) lub trójfazo„Ciepło
z Zimna”
na skutek obciążenia śniegiem (6000 Pa) nym
i wiatrem
cji zefektywności
instalacji fotowoltaicznej;
unika się
wykonywania
dużych przebić
wym. Klasa
energetycznej: A++.
/zasysanie wiatru (2400 Pa).
- wysoki komfort obsługi – dzięki regulatorowi Vitościan i prowadzenia kanałów powietrza.
- Odporna na korozję sztywna rama aluminiowa.
tronic z modułem Vitoconnect 100 umożliwiającym
Użytkownik
kupuje pompę
Cena brutto
Dzięki innowacyjnym
rozwiązaniom
jak ciepła w Programie,
- Elementy zewnętrzne odporne na promieniowanie
a montaż
i uruchomienie
GRATIS w cenie urządze- zdalne sterowanie instalacją grzewczą za pomocą
sprężarce Scroll
z regulacją
obrotów,ma
asymeod aplikacji mobilnej ViCare.
UV, o najwyższych standardach szczelności.
nia. W standardzie
producent
zapewnia modułjuż
Vitotrycznemu płytowemu
wymiennikowi
ciepła
- Szyba o gr. 3,2 mm z niewielką zawartością
żelaza
connect
100 OPTO1. Umożliwi
on nadzór i sterowanie
a także
specjalnie
zaprojektowanym
wentylaz powłoką antyrefleksyjną dla najwyższej efektywności.
instalacją
grzewczą
przez aplikację
Charakterystyka pomp ciepła Vitocal 100-S i 200-S
torom osiągnięto
wzrost
efektywności
COP: na smartfonie.
- Sprawdzona odporność na działanie mgły
solnej 5,0Promocyjne
ceny. zawierają:
- moc: 100-S – od 4,0 do 16 kW, 200-S – od 3,2 do 15,5 kW;
do nawet
przy A7/W35.
i amoniaku umożliwia zastosowanie w rejonach nad- - Profesjonalne doradztwo
- COP wg EN 14511: 100-S do 4,8 dla A7/W35, 200-S do 5,01;
morskich oraz w gospodarstwach rolnych. Certyfi- - Montaż jednostki wewnętrznej i zewnętrznej
- moduł wewnętrzny ze zintegrowaną wysokoefekkaty zgodne z IEC 61215 i IEC 61730.
- Uruchomienie przez profesjonalny serwis
tywną pompą obiegową klasy energetycznej A i zaworem przełączającym c.o./c.w.u. oraz naczyniem przeponowym o pojemności 10 litrów;
Program ciepło z zimna
Ceny katalogowe
brutto
z podatkiem
- wbudowany
przepływowy
podgrzewacz wody
Pełną ofertę pomp ciepła wraz z montażem
VAT 8% zgodnie
z
Programem
pomp
grzewczej 3/6 lub 3/6/9 kW;
otrzymają Państo u naszych Partnerów Hanciepła zawierają:
- armatura zabezpieczająca po stronie wody grzewczej;
n montaż jednostki wewnętrznej
dlowych oraz w Salonach Firmowych. dzięki
- sterowany pogodowo regulator pompy ciepła Vitotron montaż jednostki zewnętrznej na elewacji
kompleksowej ofercie zakupu urządzenia wraz
nic 200, typ WO1C, z czujnikiem temperatury zewnętrznej;
n montaż przewodu chłodniczego do 10 m
z usługą montażu płacą Państwo tylko 8%
- w zakresie dostawy pompy ciepła dodatkowo Viton jedno przejście przez ścianę
podatku VAT, a dodatkowo w cenie urządzenia
connect 100 OPTO1 do zdalnego nadzoru i sterowan uruchomienie pompy ciepła
zawarty jest koszt montażu
nia instalacją grzewczą przez aplikację na smartfony: ViCare;
- moduł zewnętrzny z czynnikiem chłodniczym
(R410A) do 10 m długości przewodów chłodniczych,
wyciszoną sprężarką sterowaną inwerterem, oraz
elektronicznym zaworem rozprężnym;
- fabrycznie zabudowany przewód ogrzewania wanPL 02/2018
ny kondensatu (100-S);
Treści chronione prawem autorskim.
- zintegrowana funkcja współpracy z drugim źródłem
Kopiowanie i rozpowszechnianie tylko za zgodą posiadacza praw autorskich.
Zmiany zastrzeżone.
ciepła.
montażowe do montażu pionowego i poziomego.
czający, pompę obiegową i regulator pompy
Mocne ramy montażowe modułów zapewniają
wyInwestorzy mają także możliwość dalciepła.
sokie wartości graniczne obciążeń.
szego zwiększania udziału zużycia wła-
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VITOCAL 100-S
Cena brutto
już od 17 855 zł

19 808 zł

Oferta ważna od 01.02.2018 do 30.06.2018 r. Wygląd i wyposażenie produktów przedstawionych w niniejszym

VITOCAL 200-S
Cena brutto
już od 19 808 zł

