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Budowa i montaż monoBloków

w pompach ciepła monoblok cały układ chłod-
niczy znajduje się w jednostce zewnętrznej.  
w związku z tym, skraplacz, który w przypadku 
pomp ciepła typu split znajduje się po stronie jed-
nostki wewnętrznej, w monoblokach jest mon-
towany na zewnątrz. Jak już wspomniano układ 
w monoblokach jest wykonany fabrycznie w ca-
łości, jest więc określany mianem układu herme-
tycznego. w związku z tym instalatorzy w trakcie 
prac wykonawczych nie ingerują w układ chłod-
niczy, co jest dla nich sporym ułatwieniem. Ozna-
cza to rownież, że osoba wykonująca instalacje 
nie musi posiadać uprawnień f-gazowych.
Instalatorzy, montując urządzenie typu mono-
blok, wykonują jedynie podłączenie po stronie 
wodnej: jednostka wewnętrzna i zewnętrzna są 
połączone przewodami wodnymi. w związku  
z tym warto pamiętać, że woda, która krąży po-
między jednostkami jest potencjalnie narażona 
na zamrożenie, jeżeli w dłuższej perspektywie 
czasu wystąpi brak zasilania, nie będzie zapew-
niona cyrkulacja wody, a temperatura na ze-

wnątrz spadnie poniżej zera. Są jednak sposo-
by, by temu zaradzić. Jednym z nich jest zalanie 
układu czynnikiem niezamarzającym. wiąże się 
to z niewielkim spadkiem wydajności układu, 
wzrostem oporów hydraulicznych i większym 
przepływem. Drugim sposobem jest zastoso-
wanie zaworów opróżniających, które otwie-
rają się, jeżeli zostanie osiągnięta temperatura 
graniczna medium, które krąży wewnątrz. In-
strukcje serwisowe producentów nic nie mówią  
o konieczności zalania układu czynnikami nieza-
marzającymi, czy zastosowania zaworów opróż-
niających. wszystkie pompy ciepła typu monoblok 
są przystosowane do pracy na wodzie, a decyzja 
o zabezpieczeniu przed uszkodzeniem w wyni-
ku zamrożenia jest zawsze po stronie inwestora.  
w gestii instalatora jest natomiast poszukanie 
dla klienta optymalnego rozwiązania dla wystę-
pujących lokalnie warunków pogodowych i za-
silania w energię elektryczną. 
Zarówno gabaryty, jak i waga pomp ciepła monoblok 
sprawiają, że te urządzenia wymagają najczęściej 
specjalistycznej konstrukcji. Może to być konstrukcja 
wolno stojąca na stelażu lub na fasadzie budynku.  

Choć dobrze zastosowane gumowe wibroizo-
latory skutecznie izolują przed przenoszeniem 
hałasu na konstrukcję budynku, montaż na fa-
sadzie budynku jest coraz rzadziej spotykany.  

Na rynku dostępne są dwa główne typy pomp ciepła powietrze-woda: split oraz monoblok. Aktualnie wciąż 
większą popularnością wśród inwestorów cieszą się splity, głównie z tego względu, że charakteryzują się nieco 
niższą ceną. Na korzyść jednak monobloków przemawia fakt, że cały układ chłodniczy wykonywany jest 
fabrycznie przez producenta, przez co prawdopodobieństwo ewentualnego rozszczelnienia jest bardzo małe. 
Od 1 lutego ruszyła promocja Viessmann w ramach akcji „Pakiet potrójnych korzyści – EKOOSZCZĘDNI”  
– przy zakupie pompy ciepła monoblok Vitocal 200-A lub 222-A, oczyszczacz powietrza otrzymasz GRATIS.

PomPy ciePła Viessmann tyPu monoblok
Teraz w Akcji Promocyjnej EKOOSZCZĘDNI

http://www.instalreporter.pl
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Częściej spotyka się wariant wolno stojący, któ-
ry dodatkowo ma tę zaletę, że pozwala zapew-
nić odprowadzenie kondensatu z jednostki. Jed-
nostki zewnętrzne montuje się stosunkowo blisko 
ściany – im większa odległość między jednost-
kami, tym większe będą straty ciepła.
Minimalna odległość pomiędzy ścianą budyn-
ku a miejscem, gdzie zasysane jest powietrze 
– dolne źródło dla powietrznych pomp ciepła, 
jest określona przez producentów i wynosi oko-
ło 20 cm. w praktyce ta odległość powinna być 
jednak nieco większa, aby umożliwić swobodny 
dostęp do parownika lamelowego, który co ja-
kiś czas powinno się oczyścić i 20 cm może oka-
zać się niewystarczającą odległością, by zrobić 
to bez przeszkód. Trzeba również pamiętać o do-
brej izolacji przewodów, by generować jak naj-
mniejsze straty ciepła do otoczenia, a jednocze-
śnie, żeby możliwie najlepiej zabezpieczyć układ 
przed zamrożeniem.

PomPa ciePła Vitocal 200-a

- Ogrzewanie i chłodzenie w jednym urządzeniu –  
monoblokowa pompa ciepła Vitocal 200-A do-
stępna jest w wersji do ogrzewania lub do ogrze-
wania i chłodzenia budynku.
- Moc grzewcza od 4,2 do 14,7 kw (A7/w35) oraz 
3,8 do 11,6 kw (A-7/w35).
- Niskie koszty eksploatacji ze względu na wyso-
ki współczynnik efektywności COP wg EN 14511: 
do 5,0 (A7/w35) wzgl. do 4,1 (A2/w35).
- Charakteryzuje się klasą efektywności energe-
tycznej A+++/A++.
- Cechuje się szczególnie cichą pracą – może być 

stosowana także w osiedlach domów szeregowych.
- Ma hermetycznie zamknięty obieg chłodniczy, 
dzięki czemu nie wymaga kontroli szczelności.
- Może być zasilana energią elektryczną z insta-
lacji fotowoltaicznej.

PomPa ciePła Vitocal 222-a

- Kompaktowa centrala grzewcza z pompą ciepła 
oraz ze zintegrowanym pojemnościowym pod-
grzewaczem c.w.u. 
- Moc grzewcza od 4,2 do 14,7 kw (A7/w35) oraz 
3,8 do 11,6 kw (A-7/w35).
- Niskie koszty eksploatacji dzięki wysokiemu 
współczynnikowi efektywności COP wg EN 14511: 
do 5,0 (A7/w35), wzgl. do 4,1 (A2/w35).
- Ogrzewanie i chłodzenie jednym urządzeniem, 
dzięki odwracalności układu.
- wysoki komfort c.w.u., dzięki zasobnikowi o po-
jemności 220 litrów.
- Szczególnie cicha, dzięki zastosowaniu Advan-
ced Acoustic Design (AAD), idealna również dla 
osiedli domów szeregowych.
- Klasa efektywności energetycznej A++/A+ | typ 
221.A04: A+ / A+.

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław

www.viessmann.pl
Dowiedz się więcej: 0801 002345
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AkcjA PromocyjnA EkooSZcZĘDnI

w najnowszej kampanii Ekooszczedni 2021 rozpoczętej 1 lutego 2021 r. każdy zakup pom-
py ciepła Vitocal 200-A lub Vitocal 222-A premiowany jest oczyszczaczem powietrza GRATIS.  
w akcji promocyjnej mogą wziąć udział wszyscy klienci, którzy zdecydują się na zakup wy-
szczególnionych zestawów pomp ciepła i realizację ich instalacji przez wybrane Firmy Partner-
skie Viessmann. wystarczy zarejestrować zakup pompy ciepła Viessmann objętej promocją 
na stronie www.moj.viessmann-serwis.pl, wprowadzić numer seryjny urządzenia i za pomo-
cą kodu, który zostanie wysłany na podany adres e-mail, dokonać zamówienia oczyszczacza 
powietrza przez e-sklep sklep-viessmann.pl. Urządzenie zostanie bezpłatnie dostarczone.

ekooszczędni to pakiet potrójnych korzyści.
Po pierwsze: pewniej – to inwestycja w bezpieczeństwo. Viessmann to lider produkcji sys-
temów grzewczych i chłodniczych na najwyższym poziomie technologicznym.
Po drugie: czyściej – to inwestycja w ekologię. Pompa ciepła jest urządzeniem w pełni eko-
logicznym, a oczyszczacz powietrza pozwoli domownikom oddychać czystym powietrzem 
wolnym od alergenów, bakterii i wszelkich zanieczyszczeń. 
Po trzecie: korzystniej – to inwestycja ekonomiczna. Pompy ciepła, wykazują ekonomicz-
ną wyższość nad systemami kotłów gazowych czy olejowych. Urządzenia Viessmann to naj-
wyższa jakość i efektywność pracy w dobrej cenie! 
www.viessmann.pl/gratis

Ambasadorem akcji „Pakiet potrójnych korzyści – ekooszczędni” Viessmann jest Tai woffinden, 
angielski żużlowiec, obecnie występujący w Betard Sparta wrocław

Pobierz  Prospekt o pompie ciepła 
Vitocal 200-A

Pobierz  Prospekt o pompie ciepła 
Vitocal 222-A

http://www.instalreporter.pl
https://www.viessmann.pl/content/dam/vi-brands/PL/PDF/KP/Pompy-ciepla/Viessmann-KP-Vitocal_200-A_2020_12_22.pdf/_jcr_content/renditions/original./Viessmann-KP-Vitocal_200-A_2020_12_22.pdf
https://www.viessmann.pl/content/dam/vi-brands/PL/PDF/KP/Pompy-ciepla/Viessmann-KP-Vitocal_222-A_2020_12_22.pdf/_jcr_content/renditions/original./Viessmann-KP-Vitocal_222-A_2020_12_22.pdf
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