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Pompa ciepła do c.w.u – dobra współpraca
Pompa ciepła do c.w.u. samodzielnie i najoszczęd-
niej może ogrzewać wodę użytkową przez cały 
rok, bez konieczności przyłączania kotła gazowe-
go, olejowego czy na paliwo stałe. Pompa ciepła 
do c.w.u. może również współpracować z kotłem 
na paliwo stałe, tanio ogrzewając wodę użytko-
wą w okresie letnim. Takie rozwiązanie jest rów-
nież korzystne dla np. gruntowej pompy ciepła –  
do ogrzewania domu pozwala dobrać pompę cie-
pła mniejszej mocy, wymiennik gruntowy mniej-
szych rozmiarów, a także wspomaga regenerację 
cieplną gruntu w okresie pozagrzewczym.
Instalacja pompy ciepła do c.w.u. jest prosta,  
a koszt inwestycji może być porównywalny lub 
mniejszy od instalacji kolektorów słonecznych.
wymieniając stary zbiornik ciepłej wody lub mo-
dernizując ogrzewanie domu, warto pomyśleć  
o pompie do c.w.u. Pompa ciepła do ogrzewania 
wody użytkowej może być alternatywą dla kolek-
torów słonecznych lub może dodatkowo współ-
pracować z instalacją solarną, maksymalnie ob-
niżając koszty ogrzewania.

Kompaktowa pompa ciepła Vitocal 060-A
Monoblok Vitocal 060-A został wyposażony we 
wszystkie komponenty służące do efektywne-
go podgrzewania ciepłej wody. w jego kompak-
towej obudowie mieści się obok modułu pom-
py ciepła, regulator oraz zasobnik ciepłej wody 
użytkowej o pojemności 180 lub 250 litrów.
Vitocal 060-A może wykorzystywać zarówno po-
wietrze zewnętrzne, jak i powietrze obiegowe do 
wydajnego i ekonomicznego podgrzewania ciepłej 
wody użytkowej. Dzięki temu można ją stosować  
w nowych i już istniejących domach jednorodzinnych. 
Idealnym zastosowaniem dla pompy są sytuacje, 
kiedy trzeba chłodzić powietrze w pomieszczeniach 
– na przykład w piwnicach na wino, czy też w ko- 
morach chłodniczych z artykułami spożywczymi.

Ciepła woda użytkowa może być ogrzewana na wiele sposobów. Przez kocioł gazowy, olejowy, na paliwo stałe, 
ze wspomaganiem kolektorami słonecznymi itd. Jednak najniższe koszty ogrzewania zapewnia pompa ciepła 
do c.w.u. Spośród różnych konstrukcji tego typu urządzeń najczęściej spotykanymi są pompy ciepła do c.w.u.  
w zabudowie kompaktowej – w jednej obudowie znajduje się pompa ciepła i zbiornik c.w.u. Takie modele 
oferuje też marka Viessmann, jest wśród nich monoblokowa pompa ciepła Vitocal 060-A.

PomPa ciePła Vitocal 060-a do c.w.u. 
w obiektach nowych i modernizowanych, gwarancja efektywnego podgrzewanie wody
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regulatorowi. Ustawienia te mogą być jednak in-
dywidualnie zmieniane za pomocą modułu ste-
rowania regulatora. Można na przykład ustawiać 
różne programy robocze – Eco, Auto, Boost lub 
Urlop albo zmieniać program czasowy sterujący 

podgrzewem ciepłej wody. Dodatkowo, w przy-
padku zwiększonego zapotrzebowania na cie-
płą wodę autoryzowany instalator może zmie-
nić profil obciążeń z M na L (model 180 l) lub z L 
na XL (model 250 l).

Pompa ciepła do podgrzewu ciepłej wody może 
być wyposażona w wężownicę (typ T0S-ze) do 
której można podłączyć drugie źródło ciepła 
np. instalację solarną lub kocioł grzewczy, aby  
w okresie zimowym ogrzewać wodę. Możliwa jest 
również praca w układzie monoenergetycznym, 
gdzie w okresie zimowym za ogrzewanie wody 
będzie odpowiadała grzałka elektryczna fabrycz-
nie zamontowana w pompie ciepła (typ T0E-ze). 
Grzałka elektryczna jest montowana „na sucho”,  
co zapewnia możliwość jej okresowej kontroli 
bez konieczności opróżniania zasobnika.

Dostępne warianty pracy na powietrze 
obiegowe lub zewnętrzne
w wersji na powietrze obiegowe pompa cie-
pła Vitocal 060-A wykorzystuje powietrze z po-
mieszczenia, w którym została zainstalowana. 
Z zassanego powietrza pobierane jest nisko-
temperaturowe ciepło, które za pomocą układu 
termodynamicznego pompy ciepła umożliwia  

ogrzewanie wody użytkowej nawet do 62°C bez 
wykorzystywania innych źródeł ciepła. Przy oka-
zji usuwana jest wilgoć z pomieszczeń. Dzięki 
temu chroni przegrody budowlane i podwyższa 
jakość mieszkania.
Za pomocą przystawki powietrza zewnętrz-
nego pompę ciepła Vitocal 060-A można ła-
two przestawić na tryb pracy wykorzystujący 
powietrze zewnętrzne. w zależności od zasto-
sowanego systemu przewodów powietrza ze-
wnętrznego i powietrza odprowadzanego pom-
pa ciepła Vitocal 060-A może być ustawiana  
w pomieszczeniach o wysokości od 206 cm (mo-
del z zasobnikiem o pojemności 250 litrów), lub 
nawet 186 cm w przypadku modelu z zasobni-
kiem 180-litrowym.
 
Bogate możliwości ustawień 
parametrów regulatora
Pompa ciepła Vitocal 060-A jest od razu gotowa 
do pracy dzięki fabrycznie zaprogramowanemu 

Łatwe zakupy na www.sklep-viessmann.pl

Zarówno pompę ciepła Vitocal 060-A, jak i inne komponenty marki Viessmann można łatwo 
zakupić w oficjalnym sklepie internetowym marki Viessmann. w jego ofercie znajdują się wy-
brane produkty Viessmann: najpopularniejsze wśród Klientów modele pomp ciepła do pod-
grzewu c.w.u. Vitocal 060-A, oczyszczacze powietrza, stacje uzdatniania wody czy systemy 
smart Home – ViCare smart Climate. Asortyment i oferta e-sklepu jest sukcesywnie rozszerzana. 
Produkty Viessmann dostępne są przez całą dobę w każdy dzień tygodnia. Zamówienia z e-skle-
pu są realizowane odrębnie i na zasadach działania sklepów internetowych. Klienci mogą za za-
kupy zapłacić za pomocą metody PayU. Zamówione produkty dostarczane są pod same drzwi. 

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

www.viessmann.pl
Dowiedz się więcej: 0801 002345
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