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Urz dzeniami, którymi zapewni
nam taki komfort przy stosun-
kowo niskich kosztach ogrzewa-

nia wody s  nowoczesne pompy ciep a jak 
Vitocal 060-A firmy Viessmann. 

CIEP A WODA 
TANIM KOSZTEM
Vitocal 060-A to pompa ciep a typu powie-
trze-woda wyprodukowana z my l  o ogrze-
waniu wody u ytkowej w niemal ka dym 
budynku – zarówno nowym, jak i moder-
nizowanym. Jej zastosowanie pozwala ob-
ni y  rachunki za przygotowywanie c.w.u. 
nawet do 40%. Jest to mo liwe dzi ki temu, 
e pompa ciep a do podgrzewania wody 

wykorzystuje darmow  energi  zawart
w powietrzu. W tym celu urz dzenie mo e
pobiera  energi  z powietrza zewn trzne-
go lub powietrza obiegowego. W wersji na 
powietrze obiegowe pompa ciep a Vitocal 
060-A wykorzystuje powietrze z pomiesz-
czenia, w którym zosta a zainstalowana. 
Pobiera z niego cz  ciep a, które nast pnie 
podgrzewa do poziomu temperatury u yt-
kowej (do 62°C w typowym trybie pracy). 
Przy okazji usuwa wilgo  z pomieszczenia, 
w którym pracuje. Za pomoc  przystaw-
ki pomp  ciep a Vitocal 060-A mo na atwo 
przestawi  na tryb pracy wykorzystuj cy 
powietrze zewn trzne. Pracuje ona wtedy 
wydajnie do temperatury zewn trznej -5°C. 
Dzi ki zastosowanym rozwi zaniom pompa 

Vitocal 060-A mo e samodzielnie przygoto-
wa  ciep  wod  od wiosny do pó nej jesie-
ni, zast puj c elektryczny bojler, podgrze-
wacz czy kocio  grzewczy. 

EFEKTYWNA PRACA 
W KA DYCH WARUNKACH
Pompa Vitocal 060-A jest dost pna w wer-
sji z grza k  elektryczn  (WWK) lub w -
ownic  umo liwiaj c  wspó prac  z dru-

gim ród em ciep a, np. kot em na gaz 
ziemny, propan, olej opa owy lub pali-
wo sta e jak w giel lub drewno (WWKS). 
Oba rozwi zania zapewniaj  nam dost p
do odpowiedniej ilo ci ciep ej wody nawet 
wówczas, gdy urz dzenie nie jest w stanie 
pozyska  wystarczaj c  ilo ci energii z po-
wietrza, niezb dn  do podgrzewu wody 
do wymaganej temperatury. Pompa cie-
p a z grza k  elektryczn  to rozwi zanie 
szczególnie polecane do budynków, w któ-
rych nie przewidziano monta u g ównego 
urz dzenia grzewczego – np. w budynkach 
okresowo zamieszka ych lub gospodar-
czych. Pompa ciep a z dodatkow  w ow-
nic  sprawdzi si  dobrze w instalacjach 
grzewczych z kolektorami s onecznymi 
czy kot em grzewczym. 

KOMFORTOWE 
U YTKOWANIE POMPY 
CIEP A
Dost p do odpowiedniej ilo ci ciep ej wody 
o ka dej porze zapewnia zasobnik o pojem-
no ci 250 l, która sprawia, e nie zajmu-
je ona du o miejsca i mo e stan  nawet 
w niewielkim pomieszczeniu. 

Oprócz modu u pompy ciep a i zasobni-
ka c.w.u. w obudowie znajduje si  równie
regulator, umo liwiaj cy intuicyjn  obs u-
g  urz dzenia. Fabryczne ustawienia regu-
latora sprawiaj , e pomp  ciep a mo na 
u ytkowa  od razu po jej zamontowaniu. 
Jej uruchomienie jest proste i mo e by  wy-

konane przez ka dego. Ustawienia pracy 
pompy ciep a mog  by  te  indywidualnie 
zmieniane zgodnie z aktualnymi potrze-
bami. 
Korzy ci z zastosowania pompy ciep a
Vitocal 060-A:

 Ni sze rachunki za ogrzewanie wody 
u ytkowej dzi ki wykorzystaniu ciep a
z otoczenia.

 Wysoki komfort ciep ej wody dzi ki za-
sobnikowi o du ej pojemno ci.

 D u sza ywotno  kot a (u ywanego 
jako dodatkowe ród o ciep a).

 Brak szkodliwych substancji podczas 
pracy urz dzenia.

 Pe na automatyzacja pracy pompy, za-
pewniaj ca du y komfort jej u ytkowania.

 Brak zagro enia wzrostem ceny paliw. 
 Zwrot inwestycji w krótkim czasie.  

Ciep a woda tanio i komfortowo
Koszty ogrzewania wody u ytkowej nie nale  do najni szych, 
dlatego planuj c wykonanie lub modernizacj  instalacji grzewczej 
w ka dym budynku – warto postawi  na rozwi zania, które 
zagwarantuj  nam spore oszcz dno ci przy jednoczesnym 
wysokim komforcie korzystania z ciep ej wody.
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