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Vitocal 200-S

Różne obiekty,
różne potrzeby,
ale do każdego
– pompa ciepła
Viessmann
Dla jednych do ogrzewania, dla innych
do podgrzewania wody użytkowej

Vitocal 200-S

Zależnie od oczekiwań inwestora co do
realizowanej funkcji, w jednych domach
świetnym wyborem będą pompy ciepła
tylko do podgrzewania ciepłej wody
Vitocal 262-A, w innych zaś pompy
ciepła zapewniające ogrzewanie dla
całego obiektu – Vitocal 200-S. Oba
typy urządzeń to najnowsze powietrzne
pompy ciepła w ofercie Viessmann,
pierwsze w wersji monoblokowej, drugie
– splitowej. Dodatkową zachętą do
zainwestowania w pompy ciepła może
być obecnie obowiązująca promocja
pakietowa firmy Viessmann obejmująca
m.in. urządzenia typu split.

Nowe pompy ciepła typu split składają się z jednostki
wewnętrznej i z wyjątkowo cichej jednostki zewnętrznej. Urządzenie jest prawie niesłyszalne.
Specjalne, zoptymalizowane akustycznie wentylatory wraz z inteligentnym systemem sterowania ich
prędkością obrotową, przyczyniają się wydatnie do
minimalizacji emitowanego hałasu przy pracy z pełnym lub częściowym obciążeniem. Wyeliminowane
zostały dźwięki o niskich częstotliwościach, odczuwane przy konwencjonalnych pompach ciepła, jako
szczególnie uciążliwe (technologia AAD – Advanced
Acoustic Design). Vitocal 200-S nadaje się dzięki temu
szczególnie do stosowania w gęsto zabudowanych
obszarach, jak na przykład osiedla domów szeregowych. W trybie nocnym moc akustyczna wentylatora
i sprężarki zostaje dodatkowo zredukowana. Funkcja ta jest bardzo istotna wszędzie tam, gdzie trzeba spełnić ustawowe wymagania odnośnie ograniczenia emisji hałasu (40 dB(A) w okresie nocnym).
Pompy ciepła są szczególnie polecane są do nowego budownictwa wyposażonego w niskotemperaturowy system grzewczy, np. ogrzewanie płaszczyznowe, zarówno podłogowe jak i ścienne, gwarantując
najwyższą efektywność pracy i tym samym najniższe
koszty eksploatacyjne. Regulator ma również możliwość sterowania drugim źródłem ciepła, przez co
pompę ciepła można zastosować również do modernizacji istniejącej instalacji. Automatyka potraktuje
kocioł jako tzw. szczytowe źródło ciepła, którego zadaniem będzie uzupełnienie mocy pracującej pompy ciepła w okresie występowania większego zapotrzebowania na ciepło w najzimniejsze dni.
Vitocal 200-S – parametry użytkowe:
• moc grzewcza: od 5,7 do 14,7 kW (przy A7/W35) –
od 5,7 do 14,7 kW (przy A7/W35);
• COP w trybie ogrzewania do 5,1 (powietrze 7°C/
woda 35°C) i do 3,8 (powietrze 2°C/woda 35°C);
• klasa efektywności energetycznej: 3,0 do 5,6 kW:
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A++/A+, 7,7 do 9,06 kW: A++/A++, wg rozporządzenia
WE 811/2013, ogrzewanie, przeciętne warunki klimatyczne – zastosowanie niskotemperaturowe (35°C) /
średniotemperaturowe (55°C);
• podgrzew wody użytkowej: konieczny dodatkowy
pojemnościowy podgrzewacz c.w.u. gwarantujący
wysoki komfort korzystania z ciepłej wody;
• pozostałe właściwości: elastyczność montażu jednostki zewnętrznej (stojąco, wisząco);
• wysoki komfort, dzięki wykonaniu odwracalnemu,
umożliwiającemu tak ogrzewanie, jak i chłodzenie.

Vitocal 262-A
Obok modułu pompy ciepła, w kompaktowej obudowie umieszczono zasobnik c.w.u. o pojemności 300

Vitocal 262-A

litrów i regulator. Pompa ciepła dostarczana jest alternatywnie z zasobnikiem bez wężownicy, do pracy monowalentnej lub z wężownicą, do stosowania w instalacjach biwalentnych, np. do współpracy
z kolektorami słonecznymi lub kotłami. Vitocal 262-A
typ T2E wyposażona jest w grzałkę elektryczną
o mocy 1,5 kW (dla typu T2H dostępna jest jako wyposażenie dodatkowe).
Zamknięty lub otwarty obieg powietrza
Vitocal 262-A wykorzystuje ciepło z powietrza do
ekonomicznego podgrzewu wody. Idealnymi zastosowaniami są miejsca, dla których wymaga się równoczesnego przygotowania ciepłej wody użytkowej
i chłodzenia pomieszczeń (np. serwerownie, składy
win lub chłodnie produktów spożywczych).
W wersji z otwartym obiegiem powietrza Vitocal 262A wykorzystuje powietrze z pomieszczenia, w którym jest zainstalowana.
W wariancie pracy na powietrze dolotowe, ciepłe powietrze pobierane jest kanałami z wnętrza budynku.
Pompa ciepła odbiera część ciepła z zassanego powietrza i transformuje je na użyteczny poziom temperaturowy, nawet do 65°C.
Vitocal 262-A wyposażona w adapter do podłączenia kanałów może pracować na powietrzu zewnętrznym, zapewniając efektywne przygotowanie
ciepłej wody użytkowej do temperatury powietrza
zasysanego -7°C. Poniżej tej temperatury automatyka może załączyć kocioł podłączony do wężownicy pompy ciepła.
Wężownica została celowo zamontowana w górnej
części zbiornika, tak aby ciepłem z kotła zapewniać
komfort korzystania z ciepłej wody. Dolna część zbiornika ogrzewana jest przez pompę ciepła. W ten sposób zapewniona jest zawsze ciepła woda, a jednocześnie koszty jej ogrzewania są najniższe.
Hybrydowy regulator dba o najniższe koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej w inteligentny
sposób załączając pompę ciepła lub współpracujący kocioł grzewczy.
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Vitocal 200-S w akcji Ekosystem Twojego Domu
Pompy powietrzne typu S ujęte są w ciekawej akcji promocyjnej Viessmann, która wystartowała
pod hasłem „Ekosystem Twojego domu” na początku lutego 2019 r. Promocja obejmuje specjalny pakiet usług dostępny dla wszystkich klientów,
którzy do końca czerwca br. zakupią objęte promocją urządzenie firmy.
Ekosystem Twojego Domu to akcja promocyjna
Viessmann obejmująca specjalne pakiety kompletnego systemu grzewczego dla klientów indywidualnych. W ramach promocji klient końcowy,
który zdecyduje się na zakup wyszczególnionych
zestawów urządzeń, w pakiecie otrzyma również montaż i uruchomienie urządzenia przez
doświadczonych specjalistów Viessmann, Program Wydłużonej Gwarancji (5 lat gwarancji)
oraz dodatkowy osprzęt w przypadku wybranych zestawów.

Vitocal 262-A – parametry użytkowe:
• pojemność zasobnika 300 litrów;
• wysoka wartość współczynnika efektywności COP
= 3,8 (COP = Coefficient of Performance) wg EN 16147
przy parametrach (powietrze 15 °C/woda 10-55°C);
• proste uruchomienie, dzięki kompletnemu okablowaniu i wstępnie ustawionemu regulatorowi;

Akcją Promocyjną – oprócz pomp ciepła typu S –
objęte są jeszcze inne urządzenia firmy Viessmann,
jak kotły:
• Vitodens 222-F,
AKC JA SPEC JALNA
• pakiet Vitodens 200 z zasobnikiem 120 litrów od
13 do 35 kW,
• pakiet Vitodens 200 z zasobnikiem 150 litrów od
13 do 35 kW,
a także:
• rekuperatory Vitovent 300-W 300 i 400 m3,
• fotowoltaika.
Szczegóły promocji dostępne w regulaminie na
stronie ekosystemdomu.pl. Promocja trwa od
15 lutego do 30 czerwca 2019 roku.

Kompletne systemy grzewcze dl
EKOSYSTEM Twojego Domu

• podgrzew c.w.u. pompą ciepła do 65°C;
• funkcja szybkiego podgrzewania z wykorzystaniem
grzałki elektrycznej (wyposażenie dodatkowe);
• przygotowana do optymalnego wykorzystywania
prądu z własnej instalacji fotowoltaicznej;
• przystosowana do sterowania z inteligentnej sieci
energetycznej (Smart-Grid).
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