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Artyku  promocyjny

Jak  kupi  pomp  ciep a? To pytanie zadaj

sobie wszyscy Ci, którzy zdecydowali si  na 

ogrzewanie swoich domów odnawialnym ró-

d em energii. Mo na wybiera  spo ród kilkuna-

stu pomp ciep a firmy Viessmann. Seria pomp 

ciep a Vitocal znana jest u ytkownikom od 

lat, jednak jesieni  tego roku Viessmann wpro-

wadzi  na rynek szerok  gam  kompaktowych 

pomp ciep a typu solanka – woda. Pompy ciep a

typu solanka – woda odzyskuj  ciep o zawar-

te wewn trz ziemi i wykorzystuj  je do ogrza-

nia wody grzewczej i ciep ej wody u ytkowej. 

W jednej wie owej obudowie otrzymujemy pom-

p  ciep a ze zintegrowanym zbiornikiem ciep ej 

wody u ytkowej, grza k  i pompami obiegowy-

mi. Nie musimy martwi  si  o po czenia zbior-

nika c.w.u. z pomp  ciep a, gdy  jest to wyko-

nane fabrycznie. 

Viessmann oferuje teraz u ytkownikom 5 wer-

sji kompaktowych pomp ciep a (do niedawna 

oferowane by y dwa modele). Zmodyfikowane 

Vitocal 222-G i Vitocal 242-G, a tak e zupe nie 

nowe produkty z platformy 300: Vitocal 333-G 

i Vitocal 343-G a tak e interesuj ce urz dze-

nie Vitocal 333-G NC ze zintegrowanym mo-

du em natural coolingu (NC-Box) cz cym 

w jednej obudowie poza zbiornikiem ciep ej

wody u ytkowej równie  modu  do tzw. natu-

ralnego ch odzenia (NC Box). U ytkownik ma 

mo liwo  sch adzania pomieszcze  za pomo-

c  tego samego urz dzenia którym w sezonie 

grzewczym ogrzewa  je. Warto przypomnie ,

e funkcja natural coolingu w przeciwie stwie 

do tzw. aktywnego ch odzenia (active cooling) 

nie wykorzystuje do ch odzenia spr arki, a je-

dynie ró nic  temperatur mi dzy dolnym ró-

d em ciep a a sch adzanym pomieszczeniem. 

Dla u ytkownika oznacza to przede wszystkim 

oszcz dno ci w op atach za energi  elektrycz-

n . Podczas naturalnego ch odzenia nie pracuje 

spr arka, a wi c nie zu ywa pr du elektrycz-

nego. Energia elektryczna wykorzystywana jest 

tylko do pracy pomp obiegowych i elektroniki 

steruj cej prac  pompy ciep a.

 Nowe kompaktowe pompy ciep a wyst puj

w wariantach mocowych 6, 8 i 10 kW. Pompy 

obiegowe urz dze  z serii 300 s  sterowane elek-

tronicznie o zmiennej pr dko ci obrotowej (seria 

200: pompy stopniowe), co wp ywa na zmniej-

szenie zu ycia pr du o oko o 50–60% w stosun-

ku do rozwi za  opartych o pompy stopniowe. 

Pompy ciep a z serii Vitocal 333/343 – G mo na 

wyposa y  w trzystopniow  grza k  wspoma-

gaj c  ogrzewanie o mocy maksymalnej 9 kW 

(trzy stopnie pracy: 3, 6 i 9 kW), na platformie 

produktowej 200 dost pna jest jednostopnio-

wa grza ka o mocy 9 kW. Odmiany kompakto-

wych pomp ciep a z cyfr  4 w symbolu (Vitocal 

242-G i Vitocal 343-G) maj  w zasobniku wody 

u ytkowej zintegrowan  w ownic  do pod-

czenia instalacji solarnej. W prosty sposób 

mo na wi c system wspomaga  kolektorami 

s onecznymi. 

Efektywno  pomp ciep a Vitocal 222/242-G 

wynosi COP=4,3 a Vitocal 333/343-G: COP=4,7. 

Od niedawna firma Viessmann podaje równie

informacj  o warto ci wspó czynnika JAZ 

(Jahresarbeitsziet). Wspó czynnik ten wyli-

czany jest podobnie jak COP, ale uwzgl dnia 

zu ycie oraz uzyski roczne pracuj cej pompy 

ciep a, podczas gdy COP podaje si  dla kon-

kretnego punku pracy. Dla pomp ciep a z se-

rii Vitocal 333/343-G warto  wspó czynnika 

JAZ >= 4,7. W stosunku do starej serii kom-

paktowych pomp ciep a znacznie obni ono

poziom generowanego ha asu z 55 dB spad

on do maksymalnie 48 dB jest to prawdopo-

dobnie najni szy poziom ha asu w produk-

tach tego typu. Mniejszy generowany poziom 

ha asu uzyskano m.in. dzi ki przeniesieniu 

modu u ch odniczego na dó  (dotychczas by

on u góry), specjalnemu systemowi t umie-

nia drga  3D i specjalnej izolacji akustycznej, 

a tak e poprzez zastosowanie zoptymalizo-

wanej pod k tem obni enia ha asu hydrauli-

ce.  Warto doda , e nowe kompaktowe pom-

py ciep a dzi ki modu owej budowie znacznie 

atwiej wnie  na miejsce pracy. Cz  ch od-

nicz  mo na od czy  od cz ci podgrzewa-

cza i w takich cz ciach przenie  na miej-

sce monta u.

Najnowsze kompaktowe pompy ciep a firmy 

Viessmann sterowane s  za po rednictwem in-

nowacyjnego regulatora Vitotronic (identycz-

nego w obs udze z najnowszymi regulatorami 

kot owymi), który w bardzo przejrzysty spo-

sób pozwala na zawiadowanie prac  systemu. 

Wielowierszowy graficzny wy wietlacz pozwa-

la bez problemu dotrze  do ka dej opcji regu-

latora, a podstawowe informacje o trybie pracy 

czytelnie prezentowane s  na ekranie g ównym. 

Poruszanie si  w opcjach regulatora umo liwia-

j  kierunkowe przyciski z przyciskiem zatwier-

dzania zamontowanym centralnie. Dodajmy, 

e najnowsze regulatory Vitotronic otrzyma y

presti ow  nagrod  Design Plus za wzornictwo 

i innowacyjno .

Wi cej szczegó ów na temat pomp cie-

p a i innych produktów firmy Viessmann 

mo na znale  na stronie internetowej 

www.viessmann.pl
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