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Vitocal 262-a

Pompa ciepła Vitocal 262-A jest idealnym uzu-
pełnieniem już istniejących instalacji grzewczych. 
Do przygotowywania ciepłej wody użytkowej 
wykorzystuje ciepło powietrza zewnętrznego 
lub usuwanego z pomieszczeń. Typowymi miej-
scami zastosowania pompy ciepła Vitocal 262-A 
są pralnie lub garaże w budownictwie mieszkal-
nym, w budynkach przemysłowych mogą to być 
np: serwerownie, w których regularnie mamy ko-
nieczność odprowadzania ciepła. Dzięki nowej 
generacji czynnika chłodniczego R1234-ze pom-
py ciepła Vitocal 262-A już teraz spełniają wymo-
gi europejskiego rozporządzenia w sprawie flu-
orowanych gazów cieplarnianych, które będzie 
obowiązywać po 2030 r.
Vitocal 262-A dostępna jest w wersji z zasob-
nikiem bez wężownicy, do pracy monowalent-
nej (typ T2E-ze) lub alternatywnie z wężownicą 
(typ T2H-ze), do stosowania w instalacjach bi-
walentnych, np. z kotłem gazowym lub na pali-
wo stałe. Inteligentny regulator zawsze wybiera 
optymalnie między pracą pompy ciepła a kotła, 
uwzględniając współczynniki energii pierwot-
nej. Pompa ciepła zapewnia wówczas wstęp-
ne podgrzewanie c.w.u., a istniejący kocioł do-
grzewa ją w razie potrzeby.
Przy podgrzewie wody użytkowej samą pompą 
ciepła jej maksymalna temperatura osiąga aż 65°C. 
w wersji pracy z powietrzem obiegowym pompa 
ciepła Vitocal 262-A do ogrzewania c.w.u. wykorzy-
stuje powietrze z pomieszczenia, w którym zosta-
ła zainstalowana. Odbiera zasysanemu powietrzu 
część ciepła i magazynuje je w wodzie użytkowej. 
Powietrze jest przy tym równocześnie pozbawiane 
wilgoci, co przyczynia się dodatkowo do ochrony 
budynku i podnosi jakość mieszkania. 
w wersji z zasysaniem powietrza z zewnątrz pom-
pa ciepła pracuje w zakresie temperatury od -8 

Pompy ciepła do c.w.u. w ekonomiczny i energooszczędny sposób, niezależnie od instalacji grzewczej, 
przejmują funkcję podgrzewu wody użytkowej. w ofercie marki Viessmann znajdują sie dwa modele 
pomp ciepła do c.w.u.: Vitocal 262-A i Vitocal 060-A.
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do 40°C, dzięki czemu może być użytkowana 
przez większość dni w roku.
Pompa ciepła Vitocal 262-A typ T2E-ze wyposa-
żona jest w grzałkę elektryczną o mocy 1,5 kw 
(dla typu T2H-ze dostępna jest jako wyposaże-
nie dodatkowe). Grzałka chroniona jest przed 
osadzaniem się kamienia kotłowego – do jej wy-
miany nie jest konieczne opróżnianie zasobnika.
Pompa ciepła Vitocal 262-A (typ T2w-ze) może 
występować także jako samodzielny moduł (bez 
wbudowanego zasobnika), który przeznaczony 
jest współprazy z zewnętrznymi zasobnikami do 
500 litrów i sprawdza się szczególnie w przypad-
ku instalacji w pomieszczeniach niskich i o nie-
wielkiej powierzchni.

Vitocal 060-a 

Kompaktowa pompa ciepła Vitocal 060-A jest 
pompą typu monoblok fabrycznie wyposażoną 
we wszystkie komponenty służące do efektyw-
nego podgrzewania ciepłej wody: moduł pompy 
ciepła, zasobnik c.w.u. 180 lub 250 l i regulator.
w wersji T0S ma wężownicę, do której można 
podłączyć drugie źródło ciepła np. instalację so-
larną lub kocioł grzewczy, aby w okresie zimo-
wym ogrzewać wodę. Możliwa jest również pra-
ca w układzie monoenergetycznym (typ T0E), 
wtedy w okresie zimowym za ogrzewanie wody 
odpowiada fabrycznie zamontowana grzałka 
elektryczna (1,5 kw). Grzałka elektryczna jest 
montowana „na sucho”, co zapewnia możliwość 
jej okresowej kontroli bez konieczności opróż-
niania zasobnika.
Vitocal 060-A może wykorzystywać zarówno 
powietrze zewnętrzne, jak i powietrze obiego-
we. Idealnym zastosowaniem dla pompy są sy-
tuacje, kiedy trzeba chłodzić powietrze w po-
mieszczeniach – na przykład w piwnicach na 
wino czy też w spiżarniach z artykułami spo-
żywczymi. 
Za pomocą przystawki powietrza zewnętrznego 
(w zakresie dostawy) pompę ciepła Vitocal 060-A 
można łatwo przestawić na tryb pracy wykorzy-
stujący powietrze zewnętrzne. Pracuje ona wów-
czas do temperatury zewnętrznej -5°C.
Pompa ciepła Vitocal 060-A jest od razu goto-
wa do pracy dzięki fabrycznie zaprogramowa-
nemu regulatorowi. Ustawienia te mogą być 
jednak indywidualnie zmieniane. Można na 
przykład ustawiać różne programy robocze – 
Eco, Auto, Boost lub Urlop albo zmieniać pro-
gram czasowy sterujący podgrzewem c.w.u. 
w przypadku zwiększonego zapotrzebowania 
na ciepłą wodę instalator może zmienić profil  
obciążeń z L na XL.

AkcjA promocyjnA firmy ViessmAnn

Trwa akcja promocyjna firmy Viessmann ‒ od 1 sierpnia na wszystkie pompy ciepła Viessmann  
udzielane jest 5 lat gwarancji GRATIS, a dodatkowo pompy ciepła wspierane są specjalnymi 
punktami w Programie Instalator.
Instalatorze! Już dzisiaj wykorzystaj akcję firmy Viessmann w obsłudze swoich klientów. Sko-
rzystaj również ze swojego członkostwa w Programie Instalator. Członkostwo w Programie 
Instalator zapewnia jego uczestnikom kolejne punkty i korzyści. Program Instalator stworzo-
ny został z myślą o wieloletnich partnerach biznesowych i nowych instalatorach, którzy na-
wiązali lub planują rozpocząć współpracę z marką Viessmann. Adresatami programu są więc 
profesjonalne firmy wykonawczo-instalacyjne, które w swojej ofercie łączą sprzedaż i insta-
lację produktów marki Viessmann.
Zyskuj coraz więcej z każdą zamontowaną pompą ciepła! Każde zgłoszone urządzenie ozna-
cza dla Ciebie premię. 
Masz pytania – skontaktuj się: infolinia: 782 756 666, e-mail: info@programinstalator.pl

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65,  

53-015 Wrocław
www.viessmann.pl

Dowiedz się więcej: 0801 002345
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