P O M PA C I E P Ł A P O W I E T R Z E / W O D A

Wysoka efektywność energetyczna w pięknej formie
VITOCAL 300-A

Technika grzewcza
może być elegancka
Atrakcyjne wzornictwo
Ogrzewanie i chłodzenie
Dla domów jedno- lub
dwurodzinnych
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P O M PA C I E P Ł A P O W I E T R Z E / W O D A


Pompa ciepła powietrze/woda Vitocal 300-A
wykorzystuje powietrze z otoczenia do ogrzewania
i imponuje nowoczesnym wzornictwem.

Etykieta efektywności
energetycznej Vitocal 300-A,
typ AWO-AC 301.B14

Pompa ciepła powietrze / woda Vitocal 300-A zwraca
uwagę nie tylko nowoczesnym wyglądem. Dzięki maksymalnej temperaturze zasilania do 65°C do ogrzewania
i komfortowego podgrzewu c.w.u. urządzenie jest doskonałym rozwiązaniem przede wszystkim do modernizacji instalacji w domach jedno- i dwurodzinnych.
Elastyczność i niski poziom hałasu
Pompę ciepła powietrze / woda Vitocal 300-A ustawia
się na zewnątrz budynku. Korzysta ona z bezpłatnego powietrza z otoczenia. Pompa pracuje niezwykle
cicho, emitując dźwięk na poziomie 54 dB(A). Jest to
możliwe dzięki wyposażeniu urządzenia w wentylator
z regulowanym silnikiem prądu stałego (EC), a także
dzięki sprężarce z regulacją mocy oraz zoptymalizowanej akustycznie konstrukcji urządzenia z przepływem
obejściowym powietrza. W godzinach nocnych obroty wentylatora można zredukować jeszcze bardziej.

W kategorii „Excellent Product Design – Building
and Energy“ pompa ciepła powietrze/woda Vitocal
300-A otrzymała wyróżnienie German Design Award
SPECIAL MENTION 2015.

Przyjemny chłód latem
Pompa Vitocal 300-A może pracować w trybie odwróconym, chłodząc pomieszczenia w gorące, letnie dni.
Konwektory lub systemy chłodzenia powierzchniowego
zapewniają wówczas przyjemny chłód w czasie upałów
Zdalna obsługa za pomocą pilota lub
przez aplikację mobilną
Pompa Vitocal 300-A jest wyposażona w regulator
Vitotronic 200 (typ WO1C) obsługiwany zdalnie przy
pomocy pilota. Aplikacja mobilna ViCare App oraz moduł
Vitoconnect pozwalają na obsługę systemu z dowolnego miejsca poprzez smartfon lub tablet.

V IT O C A L 300 -A
12 , 5 do 13 , 9 k W
( m o c m a k s . p r z y A 7/ W 3 5 )

Możliwość zasilania
prądem solarnym
Koszty eksploatacyjne można dodatkowo obniżyć wykorzystując prąd
solarny z instalacji fotowoltaicznej do
zasilania pompy. Ponadto pompa Vitocal
300-A jest przystosowana do współpracy z aplikacjami Smart-Grid (inteligentne
włączanie konsumentów do współpracy
z siecią energetyczną).

Pompa ciepła Vitocal 300-A
posiada certyfikat jakości
EHPA

Wysoka wartość współczynnika
COP gwarancją niezawodnego
zaopatrzenia w ciepło
Sprężarka spiralna Scroll z bezszczotkowym silnikiem
z magnesami stałymi i regulacją obrotów, funkcja wtrysku par czynnika i elektroniczny, dwukierunkowy zawór
rozprężny złożyły się na wysoką wartość współczynnika
efektywności COP wg EN 14511, wynoszącą nawet
5,0 (A7 / W35).

Bezstopniowa regulacja
mocy pompy ciepła
__ Wysoka sprawność również
przy częściowym obciążeniu
__ Dokładne doapsowanie do
zapotrzebowania na ciepło
__ Wyjątkowo cicha praca

Wtrysk par czynnika poprawia efektywność instalacji
i umożliwia uzyskanie wysokich temperatur na zasilaniu.
Vitocal 300-A niezawodnie zaopatruje w ciepło, znacznie obniżając koszty eksploatacyjne – zwłaszcza przy
pracy pod obciążeniem częściowym.

T YM PR ZEKONUJE VITOCAL 3 0 0 -A

VITOCAL 300-A

++ Idealna do modernizacji ogrzewania w domach
++

++

++
++

jednorodzinnych
Bezstopniowa regulacja mocy przez inwerter DC
zapewnia wysoką efektywność przy pracy z obciążeniem częściowym oraz dokładne dopasowanie
mocy do zapotrzebowania ciepła
Niskie szumy pracy dzięki zoptymalizowanemu
akustycznie wentylatorowi z silnikiem prądu stałego,
zredukowanym obrotom nocnym i zoptymalizowanej
akustycznie konstrukcji
Łatwy w obsłudze regulator Vitotronic z wyświetlaczem tekstowym i graficznym Vitotronic 200
(typ WO1C)
Możliwość sterownia instalacją grzewczą przez internet za pośrednictwem darmowej aplikacji ViCare
App i modułu Vitoconnect dostarczanego w standardzie do każdej pompy ciepła Vitocal 300-A
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Wentylator z regulacją

Laminowany parownik

2 	Prowadzenie powietrza
obejściem

obrotów (EC)
4

Optymalizacja przepływu

5 	
Sprężarka Scroll z regulacją

4

obrotów
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Skraplacz

7 	
Szybkozłącza hydrauliczne
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Viessmann Sp. z o.o.
al. Karkonoska 65
53-015 Wrocław
tel. 801 00 2345
www.viessmann.pl

Pompa ciepła powietrze-woda
VITOCAL 300-A
Vitocal 300-A, Typ AWO-AC

301.B11

301.B14

400

400

kW
kW

7,21
6,8 – 12,5
5,0

7,97
7,92 – 13,9
5,0

Znamionowa moc grzewcza
(wg EN 14511, A2/W35, DT. 5 K)
Zakres mocy
Współczynnik efektywności e (COP)

kW
kW

7,0
5,8 – 12,0
3,9

8,5
7,2 – 13,4
3,9

Maksymalna moc grzewcza
(wg EN 14511, A–7/W35, DT. 5 K)
Współczynnik efektywności e (COP)

kW

10,5
3,1

12,0
3,0

kW

8,11
3,0

9,03
2,5

65

65

49/53/51

50/54/52

R410A
4,75
2 088
9,9

R410A
4,75
2 088
9,9

Napięcie zasilania

V

Znamionowa moc grzewcza
(wg EN 14511, A7/W35, DT. 5 K)
Zakres mocy
Współczynnik efektywności e (COP)

Moc w trybie chłodzenia
(wg EN 14511, A35/W18)
Maksymalna moc chłodnicza
Współczynnik (EER) dla mocy znamionowej
Maksymalna temperatura zasilania

°C

Poziom mocy akustycznej (punkt pracy A7/W55)
min./maks./tryb nocny

dB(A)

Obieg chłodniczy
Czynnik chłodniczy
– ilość w obiegu
– potencjał cieplarniany (GWP)
– równoważnik CO2

kg
t

Wymiary gabarytowe
długość (głębokość) × szerokość × wysokość

mm

Ciężar

kg

Klasa efektywności energetycznej*

1 100 × 1 100 × 1 980
250

250

A++/A++

A++/A++

* K
 lasa efektywności energetycznej wg rozporządzenia 811/2013 w warunkach klimatu umiarkowanego
dla zastosowań w temperaturach: niskich (35°C) / średnich (55°C)

WŁ AŚCIWOŚCI PRODUK TU

++ Pompa ciepła powietrze woda z odwracalnym obiegiem, do ogrzewania i chłodzenia,
do ustawienia na zewnątrz

++ Funkcja chłodzenia zapewnia przyjemny klimat w pomieszczeń latem
++ Niskie koszty eksploatacji dzięki wysokiemu współczynnikowi efektywności COP
(COP = Coefficient of Performance) wg EN 14511: do 5,0 przy A7/W35 i do 4,0 przy A/W35

++ Maksymalna temperatura zasilania: do 65°C przy temperaturze zewnętrznej -7°C
++ Przygotowana do współpracy z SmartGrid i optymalnego wykorzystania prądu solarnego
i inteligentnych sieci
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