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Vitocal 350-a – pompa ciepła o wysokiej 
temperaturze zasilania 65°c 

Pompa ciepła powietrze/woda Vitocal 350-A  
o znamionowych mocach cieplnych od 12,7 do 
20,6 kw doskonale nadaje się do instalacji mo-
dernizowanych. Przez dodatkowy wtrysk par 
czynnika w procesie sprężania (cykl EVI) możli-
we jest uzyskanie temperatury zasilania nawet do 
65°C także przy niskiej temperaturze zewnętrznej  
w zimie. Dzięki temu Vitocal 350-A można stoso-
wać z powodzeniem również w starszych insta-
lacjach grzewczych z grzejnikami. 
Regulator pompy ciepła Vitotronic 200 dyspo-
nuje zintegrowaną funkcją sterowania kaskadą 
maksymalnie pięciu pomp ciepła. Można w ten 
sposób przy wyższym zapotrzebowaniu ciepła 
uzyskać moce grzewcze do 92,5 kw. 

Każdy dom ze względu na swoją specyfikę, jak wielkość, liczba mieszkańców i ich preferencje odnośnie 
komfortu korzystania z ciepłej wody użytkowej, czy rodzaj zamontowanej instalacji grzewczej wymaga doboru 

pompy cieplnej optymalnie do niego dopasowanej. wśród pomp ciepła powietrze/woda typu monoblok  
marki Viessmann możemy obecnie wybierać aż między trzema urządzeniami, każdy w kilku wielkościach:  
Vitocal 350-A, Vitocal 222-A i Vitocal 200-A, a firma już zapowiada na styczeń premierę nowych rozwiązań. 

warto więc zapoznać się z tymi cechami wymienionych pomp ciepła,  
które predysponują je do konkretnego obiektu.

Monoblokowe poMpy ciepła  
od ViessMann dopasowane do obiektu 
Różne urządzenia, różne wyróżniające je aspekty 

Vitocal 350-A
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obiegową, trójdrożny zawór przełączający, prze-
pływowy podgrzewacz wody grzewczej, armatu-
rę zabezpieczającą i regulator. wysoki komfort 
ciepłej wody użytkowej zapewniony jest dzię-
ki 220-litrowemu emaliowanemu pojemnościo-
wemu podgrzewaczowi wody podgrzewanemu 
przez wewnętrzną wężownicę.
Jednostki zewnętrzne monoblokowych pomp 
ciepła Vitocal zaprojektowano z kolei z wyko-
rzystaniem technologii Advanced Acoustic De-
sign (AAD). 
widmo emitowanych częstotliwości zoptyma-
lizowano przez przesunięcie niskich dźwięków  
w wyższy zakres częstotliwości. Dzięki temu są 
one mniej uciążliwe i lepiej tłumione przez sub-
stancję budowlaną. Dzięki zoptymalizowanym pa-
rametrom akustycznym Vitocal 200-A nadaje się  
szczególnie dobrze do instalowania na gęsto za-
budowanych obszarach, jak np. na osiedlach do-
mów szeregowych.

Vitocal 200-a 

Vitocal 200-A jest uproszczoną wersją pom-
py ciepła Vitocal 222-A zbudowaną analogicz-
nie jak ona. Ma więc identyczną jednostkę ze-

wnętrzną, a więc te same parametry, jak moc, 
maksymalna temperatura zasilania i współczyn-
nik COP, jednak jednostka wewnętrzna nie ma 
zasobnika wody, a ciepła woda użytkowa przy-
gotowywana jest w przepływowym podgrzewa-
czu wody grzewczej. 
Nowe jednostki zewnętrzne wyróżniają się 
estetycznym, ponadczasowym wyglądem. 
Urządzenia te – wyposażane w jeden lub dwa 
wentylatory – zostały zaprojektowane i wypro-
dukowane przez firmę Viessmann. Oprócz wy-
sokich parametrów pracy wyróżnia je dosko-
nała jakość materiałów i wykonania – Made in 
Germany.
Vitocal 200-A w skrócie:
– ogrzewanie i chłodzenie w jednym urządzeniu,
– wyjątkowo cicha praca urządzenia dzięki za-
stosowaniu technologii Advanced Acoustic De-
sign (AAD),
– łatwy w obsłudze regulator Vitotronic z wyświe-
tlaczem tekstowym i graficznym,
– sterowanie instalacją grzewczą także przez in-
ternet za pośrednictwem darmowej aplikacji Vi-
Care App,
– możliwość pracy w układzie kaskadowym do 
5 urządzeń.

Vitocal 350-A może współpracować z przepływo-
wym podgrzewaczem wody grzewczej zainstalo-
wanym wewnątrz budynku. wyższa temperatura 
zasilania pozwala przy odpowiednim wykonaniu 
instalacji uzyskiwać w zasobniku c.w.u. tempera-
tury do 55°C. Dzięki temu pompa Vitocal 350-A  
zapewnia szczególnie duży komfort korzystania 
z ciepłej wody. 
Pompę Vitocal 350-A można zainstalować  
w domu lub na zewnątrz. Jej trzystopniowy wen-
tylator promieniowy charakteryzuje się wyjątko-
wo cichą pracą. Zoptymalizowany przepływ po-
wietrza oraz izolowana akustycznie obudowa 
również ograniczają emisję hałasu. 
Ponadto w trybie nocnym regulator przełącza 
wentylator na niższy stopień obrotów, jeszcze 
bardziej redukując szumy pracy.

Vitocal 222-a 

Vitocal 222-A to kompaktowa centrala grzewcza 
z pompą ciepła typu monoblok oraz ze zintegro-
wanym pojemnościowym podgrzewaczem c.w.u, 
co czyni ją idealną zarówno do nowo budowa-
nych, jak i modernizowanych budynków. 
Maksymalna moc grzewcza wynosi od 4,2 do 
14,7 kw dla A7/w35 oraz 3,8 do 11,6 kw dla A-7/
w35, przy czym maksymalna temperatura zasila-
nia to 60°C przy temperaturze zewnętrznej -10°C. 
Urządzenie to zapewnia niskie koszty eksploata-
cji dzięki wysokiemu współczynnikowi efektyw-
ności COP (COP = Coefficient of Performance) wg 
EN 14511: do 5,0 (A7/w35).
Pompy ciepła Vitocal 222-A mogą pracować jako 
czysty system grzewczy lub jako instalacja grzew-
czo-chłodząca. 
Urządzenie to rozdzielone jest na jednostkę we-
wnętrzną i najcichszą na rynku jednostkę zewnętrzną.
Kompaktowa jednostka wewnętrzna zawiera za-
sobnik ciepłej wody, wysokoefektywną pompą 
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przypominamy! każdy instalator będący uczestnikiem programu instalator firmy 
Viessmann może skorzystać ze wsparcia na pompy ciepła Vitocal 200-a/222-a  
w ramach trwającej obecnie kampanii. za każdy montaż wymienionej pompy ciepła 
instalator otrzymuje aż 200 zł i 200 punktów.

Vitocal 222-A 

Vitocal 200-A 
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