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Pompa ciepła 
Dobrym wyborem dla inwestorów jest pompa cie-
pła Vitocal 200-S. To urządzanie typu split, czyli roz-
dzielone na dwie jednostki, dzięki temu w domu za-
instalowane są tylko elementy niegenerujące hałasu, 
chronione przed zamarznięciem. Pozostałe znajdu-
ją się poza budynkiem. Jednostka zewnętrzna może 
stanąć bezpośrednio przy ścianie budynku lub zawi-
snąć na elewacji domu bez obaw o dyskomfort aku-
styczny domowników i sąsiadów. Nowoczesne tech-
nologie zapewniają bowiem cichą pracę urządzenia. 
Moduł zewnętrzny pompy ciepła Vitocal 200-S już  
w odstępie trzech metrów osiąga próg 35 dB, który 
jest praktycznie niesłyszalny. Dzięki temu pompa cie-
pła może być stosowana również w gęstej zabudo-
wie, np. na osiedlach domów szeregowych.

Panele fotowoltaiczne
Z pewnością warto rozważyć montaż paneli foto-
woltaicznych, które pozwolą inwestorowi produ-
kować własny prąd. Prąd wyprodukowany przez 
panele fotowoltaiczne Vitovolt 200 może być użyt-
kowany przez wszystkie odbiorniki w domu, w tym 
również przez pompę ciepła. Gdy domowe urządze-
nia elektryczne nie zużyją całego prądu słoneczne-
go, wówczas uruchomi się pompa ciepła i będzie 
ogrzewać dom lub – jeśli w danej chwili nie jest po-
trzebne ogrzewanie – zmagazynuje energię w za-
sobniku wody użytkowej. 

Wentylacja z rekuperacją 
W nowoczesnym domu, który ma zapewniać użyt-
kownikom niskie koszty utrzymania nie może za-
braknąć wentylacji mechanicznej z odzyskiem cie-
pła. Rekuperator Vitovent zasilany i sterowany przez 
regulator pompy ciepła również może korzystać  
z darmowego prądu słonecznego. Ponadto w reku-
peratorze można zabudować układ hydrauliczny, za 
pomocą którego pompa ciepła może tanio dogrze-
wać powietrze nawiewane do pomieszczeń w domu 
np. podczas silnych mrozów (Vitovent 300-F). 

Centralne ogrzewanie
Dla efektywnej i bezawaryjnej pracy systemu grzew-
czego nie bez znaczenia jest również wybór odpo-
wiednich materiałów do wykonania instalacji c.o. Dla-
tego ważnym elementem oferowanego przez firmę 
Viessmann wyposażenia dodatkowego jest osprzęt 
do wykonania ogrzewania podłogowego i grzejni-
kowego Vitoset. Zawiera on między innymi grzejni-
ki, orurowanie, skrzynki rozdzielcze, zawory miesza-
jące z napędami oraz automatykę. 

Na instalację grzewczą w domu składa się wiele elementów i urządzeń. Ich 
odpowiedni dobór i połączenie w jeden kompatybilny system może zapewnić 
korzyści m.in. w postaci bardzo wydajnej pracy instalacji grzewczej oraz niskich 
rachunków za ogrzewanie. Rosnące ceny energii i większa świadomość ekologiczna 
skłaniają inwestorów do wyboru urządzeń, które korzystają z darmowej, czystej 
energii odnawialnej m.in. pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych, czy rekuperatorów. 
Urządzania te mogą ze sobą skutecznie współpracować, tworząc nowoczesny 
system grzewczy o efektywności dochodzącej nawet do klasy A+++.

Kompletny system 
grzewczy Viessmann 
– CZYSTA MOC!

Wybór kompletnego systemu grzewczego 
Viessmann to także korzyść w postaci kom-
pleksowej i fachowej obsługi klientów. Obej-
muje ona m.in. pomoc w doborze systemu 
do indywidualnych potrzeb, usługi autory-
zowanych instalatorów oraz fachowy ser-
wis. Aby zapewnić dodatkowe bezpieczeń-
stwo związane z pracą systemu grzewczego 
firma oferuje klientom również Program Wy-
dłużonej Gwarancji. Pozwala on skorzystać  
z zalet posiadania gwarancji przez okres 5 lat  
od uruchomienia urządzenia grzewczego.

Vitovent 300-W

http://www.instalreporter.pl


45s t r.0 9 / 2 0 1 9
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

System zdalnie zarządzany
Aby sterować pracą domowej instalacji grzewczej za 
pomocą smartfonu lub tabletu oraz aplikacji mobilnej 
ViCare wystarczy doposażyć system grzewczy z pom-
pą ciepła w moduł Vitoconnect 100, który przyłącza się 
przewodem bezpośrednio do urządzenia grzewczego 
(Vitodens B2HE posiada wbudowaną bramkę interne-
tową). Stanowi on pomost komunikacyjny umożliwia-
jący łączność internetową między kotłem lub pompą 
ciepła a naszym urządzeniem mobilnym. Jego zasto-
sowanie pozwala wygodnie nadzorować pracę insta-
lacji grzewczej praktycznie z dowolnego miejsca.

Ochrona instalacji
Problem twardej wody dotyczy znacznej części kra-
ju. Osady kamienne mogą zagrażać również instala-
cji wodnej oraz urządzeniom grzewczym. Tzw. kamień 
kotłowy zwiększa ich awaryjność i znacznie skraca ży-
wotność. Przyczynia się także do wzrostu kosztów 
ogrzewania. Znajdujące się w ofercie Viessmann  
zmiękczacze wody Aquahome pozwolą skutecznie 
uporać się z problemem twardej wody, chroniąc do-
mowe instalacje wodne.

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław
www.viessmann.pl
Dowiedz się więcej: 0801 002345
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CZYSTA MOC – nowa generacja kotłów kondensacyjnych 
Vitodens 200-W

Z myślą o nowoczesnym designie, firma Vies-
smann wprowadziła na rynek wysokowydajny 
oraz niskoemisyjny kocioł gazowy Vitodens 200-W 
typ B2HE przeznaczony do domów jednorodzin-
nych. Obudowa urządzenia w kolorze pearl white, 
dzięki swoim niewielki wymiarom (360x450x700 
mm) idealnie wpasowuje się nie tylko w niewiel-
kie kotłownie, ale również w obecne trendy wy-
kończeniowe budynków. 

Tym przekonuje Vitodens 200-W:
•	kompaktowe	kotły	wiszące	niewymagające	do	
montażu dużej powierzchni,
•	sprawność	znormalizowana:	98%	(Hs),
•	klasa	efektywności	energetycznej:	A,
•	zakres	modulacji	do	1:17,
•	duża	pojemność	wodna,	niska	częstość	startów	
palnika, nawet przy niewielkim odbiorze ciepła,
•	trwały	i	efektywny	wymiennik	ciepła	Inox-Radial,

•	cicha	praca	wolnoobrotowego	wentylatora,
•	niezwykle	prosta,	intuicyjna	obsługa	i	zintegro-
wany interfejs WiFi,
•	wysoka	niezawodność	eksploatacyjna	dzięki	zin-
tegrowanemu układowi regulacji spalania Lamb-
da Pro Plus,
•	większa	efektywność	 i	niższe	emisje	tlenków	
azotu z nowego palnika MatriX,
•	wszystkie	wartości	zużycia	energii	widoczne	na	
panelu energetycznym,
•	widoczny	z	daleka	fluoryzujący	pasek	Lightguide,	 
sygnalizujący prawidłową pracę,
•	wysoki	komfort	obsługi	na	7-calowym	koloro-
wym wyświetlaczu dotykowym i za pomocą apli-
kacji mobilnej ViCare,
•	przestawiany	wyświetlacz	na	górze	lub	na	dole,	
by obsługiwać zawsze komfortowo.

https://czystamoc.pl

Vitoset
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