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Ciepïa woda tanio ibkomfortowo
Koszty ogrzewania wody uĝytkowej nie naleĝÈ do najniĝszych,
dlatego planujÈc wykonanie lub modernizacjÚ instalacji grzewczej
wbkaĝdym budynku – warto postawiÊ na rozwiÈzania, które
zagwarantujÈ nam spore oszczÚdnoĂci przy jednoczesnym
wysokim komforcie korzystania zbciepïej wody.
Vitocal 060-Abmoĝe samodzielnie przygotowaÊ ciepïÈ wodÚ od wiosny do póěnej jesieni, zastÚpujÈc elektryczny bojler, podgrzewacz czy kocioï grzewczy.

EFEKTYWNA PRACA
WbKA¿DYCH WARUNKACH

U

rzÈdzeniami, którymi zapewniÈ
nam taki komfort przy stosunkowo niskich kosztach ogrzewania wody sÈ nowoczesne pompy ciepïa jak
Vitocal 060-Abfirmy Viessmann.

CIEPA WODA
TANIM KOSZTEM
Vitocal 060-Abto pompa ciepïa typu powietrze-woda wyprodukowana zbmyĂlÈ obogrzewaniu wody uĝytkowej wbniemal kaĝdym
budynku – zarówno nowym, jak ibmodernizowanym. Jej zastosowanie pozwala obniĝyÊ rachunki za przygotowywanie c.w.u.
nawet do 40%. Jest to moĝliwe dziÚki temu,
ĝe pompa ciepïa do podgrzewania wody
wykorzystuje darmowÈ energiÚ zawartÈ
wbpowietrzu. Wbtym celu urzÈdzenie moĝe
pobieraÊ energiÚ zbpowietrza zewnÚtrznego lub powietrza obiegowego. Wbwersji na
powietrze obiegowe pompa ciepïa Vitocal
060-Abwykorzystuje powietrze zbpomieszczenia, wbktórym zostaïa zainstalowana.
Pobiera zbniego czÚĂÊ ciepïa, które nastÚpnie
podgrzewa do poziomu temperatury uĝytkowej (do 62°C wbtypowym trybie pracy).
Przy okazji usuwa wilgoÊ zbpomieszczenia,
wbktórym pracuje. Za pomocÈ przystawki pompÚ ciepïa Vitocal 060-Abmoĝna ïatwo
przestawiÊ na tryb pracy wykorzystujÈcy
powietrze zewnÚtrzne. Pracuje ona wtedy
wydajnie do temperatury zewnÚtrznej -5°C.
DziÚki zastosowanym rozwiÈzaniom pompa

Pompa Vitocal 060-Abjest dostÚpna wbwersji zbgrzaïkÈ elektrycznÈ (WWK) lub wÚĝownicÈ umoĝliwiajÈcÈ wspóïpracÚ zbdrugim ěródïem ciepïa, np. kotïem na gaz
ziemny, propan, olej opaïowy lub paliwo staïe jak wÚgiel lub drewno (WWKS).
Oba rozwiÈzania zapewniajÈ nam dostÚp
do odpowiedniej iloĂci ciepïej wody nawet
wówczas, gdy urzÈdzenie nie jest wbstanie
pozyskaÊ wystarczajÈcÈ iloĂci energii zbpowietrza, niezbÚdnÈ do podgrzewu wody
do wymaganej temperatury. Pompa ciepïa zbgrzaïkÈ elektrycznÈ to rozwiÈzanie
szczególnie polecane do budynków, wbktórych nie przewidziano montaĝu gïównego
urzÈdzenia grzewczego – np. wbbudynkach
okresowo zamieszkaïych lub gospodarczych. Pompa ciepïa zbdodatkowÈ wÚĝownicÈ sprawdzi siÚ dobrze wbinstalacjach
grzewczych zbkolektorami sïonecznymi
czy kotïem grzewczym.

konane przez kaĝdego. Ustawienia pracy
pompy ciepïa mogÈ byÊ teĝ indywidualnie
zmieniane zgodnie zbaktualnymi potrzebami.
KorzyĂci zbzastosowania pompy ciepïa
Vitocal 060-A:
¨ Niĝsze rachunki za ogrzewanie wody
uĝytkowej dziÚki wykorzystaniu ciepïa
zbotoczenia.
¨ Wysoki komfort ciepïej wody dziÚki zasobnikowi obduĝej pojemnoĂci.
¨ Dïuĝsza ĝywotnoĂÊ kotïa (uĝywanego
jako dodatkowe ěródïo ciepïa).
¨ Brak szkodliwych substancji podczas
pracy urzÈdzenia.
¨ Peïna automatyzacja pracy pompy, zapewniajÈca duĝy komfort jej uĝytkowania.
¨ Brak zagroĝenia wzrostem ceny paliw.
¨ Zwrot inwestycji wbkrótkim czasie. }

KOMFORTOWE
U¿YTKOWANIE POMPY
CIEPA
DostÚp do odpowiedniej iloĂci ciepïej wody
obkaĝdej porze zapewnia zasobnik obpojemnoĂci 250 l, którabsprawia, ĝe nie zajmuje ona duĝo miejsca ibmoĝe stanÈÊ nawet
wbniewielkim pomieszczeniu.
Oprócz moduïu pompy ciepïa ibzasobnika c.w.u. wbobudowie znajduje siÚ równieĝ
regulator, umoĝliwiajÈcy intuicyjnÈ obsïugÚ urzÈdzenia. Fabryczne ustawienia regulatora sprawiajÈ, ĝe pompÚ ciepïa moĝna
uĝytkowaÊ od razu po jej zamontowaniu.
Jej uruchomienie jest proste ibmoĝe byÊ wy-
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