
Vykurovanie teplom zo vzduchu a zeme
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Prostredníctvom tejto brožúrky by sme Vás chceli obšírne poinformovať o najperspektívnej-

ších a ekologických spôsoboch výroby tepla – o tepelných čerpadlách značky Viessmann. 

Pritom nezáleží na tom, či pomocou tepelného čerpadla chcete získavať teplo zo zeme, 

spodnej vody alebo zo vzduchu, lebo zníženie spotreby fosílnych palív takto dosiahnete 

v každom z týchto troch prípadov, a tak šetríte cenné zdroje a znižujete emisie škodlivín.

Používanie tepelných čerpadiel fi rmy Viessmann pritom nie je žiadna „jednosmerka“. 

Keď totiž spotrebujete menej ľahkého vykurovacieho oleja, plynu či dreva, znížite týmto 

samozrejme aj vaše vykurovacie náklady.

Ďalšou výhodou je, že tepelné čerpadlá Viessmann typu voda/voda a soľanka/voda, dokážu 

v lete aj vychladzovať interiér, a to buď tzv. „pasívnym“ chladením, alebo v prípade vyšších 

potrebných chladiacich výkonov aj „aktívnym“ chladením.

Náš rozsiahly program ponúka vhodné tepelné čerpadlo pre všetky potreby. Presne podľa 

vašich predstáv, spotreby tepla a stavebných a geologických daností a to nielen pre 

novostavby. Tepelné čerpadlá Viessmann môžete použiť aj na modernizáciu a podľa potreby 

tieto prevádzkovať spoločne s olejovým a plynovým vykurovacím systémom.

Tepelné čerpadlá: 
vykurovanie a chladenie energiou z prírody



Úvod

Jednoduchý princíp, vysoká účinnosť

Technický princíp tepelného čerpadla je vlastne rovnaký ako u chladničky – 

len je obrátený.

V prípade chladničky sa teplo odvádza z vnútra 

smerom von. U tepelného čerpadla je tomu 

presne naopak. Teplo sa tu privádza zvonka 

– napr. zo zeme – cez vykurovací systém 

dovnútra do obytného priestoru. Na zvýšenie 

teploty dochádza k stláčaniu (komprimácii) 

pár chladiva, a to tak dlho, až kým teplota 

nepostačí na vykurovanie či ohrev pitnej vody. 

Vitocal 350-G dosahuje až 72 °C a Vitocal 

350-A ide až do 65 °C, čím je toto tepelné 

čerpadlo vhodné aj na modernizáciu. 

Vysoká účinnosť pomocou špirálového 

kompresora

Pre účinnosť tepelného čerpadla je rozhodujúci 

proces komprimácie. U značky Viessmann sa 

používa špirálový kompresor, ktorý pozostáva 

z dvoch do seba zapadajúcich špirál, ktoré 

energetické médium stále viacej komprimujú.

Podobne ako u hustilky, stúpajúcim tlakom 

stúpa aj teplota. Takto sa dosiahne efektívne 

zvýšenie teploty zo studenej strany, tepelného 

zdroja zvonka, smerom k teplej strane – teda 

vykurovaciemu okruhu vo vnútri budovy. 

Funkčná výhoda: špirálové kompresory od 

fi rmy Viessmann pracujú ticho a s extrémne 

nízkymi vibráciami, sú bezúdržbové a majú 

veľmi dlhú životnosť.

Fotovoltika – šikovný doplnok

Moderné tepelné čerpadlá odoberajú tri 

štvrtiny energie potrebnej na vykurovanie 

z okolitého prostredia. Elektrický prúd 

spotrebuvávajú len na pohon kompresoru 

a čerpadla. Časť tejto elektrickej energie sa 

však tiež mení na teplo, ktoré možno využiť na 

vykurovacie účely. Pri použití elektriny získanej 

z obnoviteľných zdrojov, napr. z vodných 

elektrární, ktorú energetické závody čiastočne 

ponúkajú zvlášť pre tepelné čerpadlá, možno 

vykurovacie teplo získavať z obnoviteľných 

zdrojov vlastne úplne.

Tepelné čerpadlo dokáže využiť tieto 

energetické zdroje

n  Vzduch – prakticky neobmedzená 

dostupnosť, nízke investičné náklady.

n  Zem – cez zemný kolektor alebo sondu, 

vysoká účinnosť. 

n  Voda – najvyššia účinnosť, je treba dbať na 

kvalitu a dostatočný prietok spodných vôd. 

n  Odpadové teplo – závisí od dostupnosti, 

množstva a teplotnej úrovne odpadového 

tepla.

n  Najlepší zdroj tepla v individuálnom prípade 

závisí od miestnych podmienok ako aj 

tepelných nárokov.

Smerom do stredu stále teplejšie: z východiskovej teploty 

5 až 18 °C sa dosahuje výstupná teplota až 72 °C.

VITOCAL

Proces stláčania

55 °C

Zemina

Teplota sa celoročne pohybuje medzi 5 a 18 °C (v hĺbke 2 m)

Tepelné čerpadlo
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Teplo zo zeme (kolektor)

Teplo zo spodnej vody

Teplo zo zeme (sonda)

Teplo zo vzduchu 



Výrobný program Tepelné čerpadlá

1,5 až 2 000 kW

VITOCAL 300-G 
Jednostupňové tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo typu soľanka/voda: 5,9 až 42,8 kW

Tepelné čerpadlo typu voda/voda: 7,9 až 58,9 kW

Pre novostavby a modernizáciu

Rodinné a bytové domy, priemysel

VITOCAL 343-G/VITOCAL 333-G
Kompaktné tepelné čerpadlá soľanka/voda 

5,9 až 10,3 kW

Objem zásobníka Vitocal 343-G: 220 litrov, so solárnou funkciou

Objem zásobníka Vitocal 333-G: 170 litrov, 333-G NC s funkciou „natural 

cooling“

Pre novostavby a rodinné domy
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VITOCAL 350-G
Jednostupňové tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo typu soľanka/voda: 7,3 a 18,3 kW

Tepelné čerpadlo typu voda/voda: 10,3 a 25,4 kW

Pre novostavby a modernizáciu

Rodinné domy

VITOCAL 350-G
Dvojstupňové tepelné čerpadlo 

(Master/Slave)

Tepelné čerpadlo typu soľanka/voda: 14,6 až 36,6 kW

Tepelné čerpadlo typu voda/voda: 20,6 až 50,8 kW

Pre novostavby a modernizáciu

Rodinné a bytové domy, priemysel

VITOCAL 300-G
Dvojstupňové tepelné čerpadlo 

(Master/Slave) 

Tepelné čerpadlo typu soľanka/voda: 11,8 až 85,6 kW

Tepelné čerpadlo typu voda/voda: 15,8 až 117,8 kW

Pre novostavby a modernizáciu

Rodinné a bytové domy, priemysel

Tepelné čerpadlá soľanka/voda resp. voda/voda
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Strana 24VITOCAL 242-G/VITOCAL 222-G
Kompaktné tepelné čerpadlá soľanka/voda 

5,9 až 10,0 kW

Objem zásobníka Vitocal 242-G: 220 litrov, so solárnou funkciou

Objem zásobníka Vitocal 222-G: 170 litrov 

Pre novostavby a rodinné domy

VITOCAL 200-G 
Jednostupňové tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo typu soľanka/voda: 5,8 až 17,2 kW

Tepelné čerpadlo typu voda/voda: 7,3 až 22,0 kW

Pre novostavby a rodinné domy



Výrobný program Tepelné čerpadlá

1,5 až 2 000 kW
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VITOCAL 350-A
Tepelné čerpadlo vzduch/voda 

(pre vnútornú alebo vonkajšiu montáž)

10,6 až 18,5 kW

Pre novostavby a modernizáciu

Rodinné a bytové domy

VITOCAL 300-A
Tepelné čerpadlo vzduch/voda 

(pre vnútornú alebo vonkajšiu montáž)

3 až 9 kW, modulované

Pre novostavby a modernizáciu

Rodinné domy

Bivalentná prevádzka

VITOCAL 200-S
Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda 

3,0 až 10,6 kW

Pre novostavby, rodinné domy a modernizáciu

Bivalentná prevádzka

VITOCAL 242-S/222-S
Kompaktné splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda

3,0 až 10,6 kW

Objem zásobníka Vitocal 242-S: 220 litrov, so solárnou funkciou

Objem zásobníka Vitocal 222-S: 170 litrov 

Pre novostavby a rodinné domy

Tepelné čerpadlá vzduch/voda
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Group

VITOCAL 300-G Pro Serie 

Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo typu soľanka/voda: 93 až 240 kW

Tepelné čerpadlo typu voda/voda: 125 až 320 kW

Pre bytové domy, polyfunkčné objekty, priemysel

Strana 48

Strana 52

Strana 54

VITOCAL 160-A
Tepelné čerpadlo na ohrev teplej pitnej vody

Tepelný výkon 1,5 kW 

Objem zásobníka: 285 litrov

Pre odpadový alebo okolitý vzduch

Pre novostavby, rodinné domy a modernizáciu

NC-Box

„natural cooling“-Box

Chladiaci výkon do 5 kW 

AC-Box

„active cooling“-Box

Chladiaci výkon do 13 kW

VITOVENT 300
Bytový vetrací systém so spätným získavaním tepla

a s diaľkovým ovládaním

Objemový prietok 180, 300 a 400 m3/hod

Bytové vetracie systémy 

„natural/active cooling“

Tepelné čerpadlo na ohrev teplej pitnej vody



Tepelné čerpadlá Vitocal 350-G
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Jednostupňové tepelné čerpadlo, ktoré dosa-

huje výstupnú teplotu až 72 °C. Tým je určené 

predovšetkým pre komfortný ohrev teplej 

pitnej vody. 

Je dostupné ako tepelné čerpadlo typu soľan-

ka/voda alebo voda/voda a pre vyššiu potrebu 

tepla sa dá kombinovať v dvojstupňových 

prevádzkach s ďalším tepelným čerpadlom 

rovnakého typu alebo s tepelným čerpadlom 

Vitocal 300-G ako systém Master/Slave. Oba 

zdroje tepla budú pritom ovládané jednou 

spoločnou reguláciou.

VITOCAL 350-G

Tichá a úsporná prevádzka

Vďaka optimalizovanej konštrukcii dosahuje 

tepelné čerpadlo Vitocal 350-G nízku hlučnosť 

a chvenie. Tým je bez problémov možné 

osadiť ho aj v blízkosti obývacích priestorov.

Tepelné čerpadlo s maximálnou výstupnou teplotou 72 °C. Prvá voľba pri vysokých 

požiadavkách na komfort pitnej vody v rodinných a bytových domoch.
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Inovatívny systém RCD s jeho kontinuálnou 

reguláciou chladiaceho okruhu zaručuje 

v každom prevádzkovom bode vysokú účin-

nosť. Použitie elektronického expanzného 

ventilu (EEV) a vysoko účinných obehových 

čerpadiel (pri typoch BWC integrovaných) 

vedie k dosia hnutiu vysokých výkonových 

čísel COP až 4,6 a okrem toho aj k nízkym 

prevádzkovým nákladom.

Šikovná regulácia Vitotronic 200

Vďaka jednotnej fi lozofi i ovládania, použil 

Viessmann vo všetkých zdrojoch tepla kom-

fortnú reguláciu Vitotronic 200. Regulátor je 

vybavený rozsiahlymi funkciami, ako napríklad 

integrovaný diagnostický systém, ovládanie 

doplnkového elektrického prietokového ohrie-

Vitocal 350-GTepelné čerpadlá

vača vody, ovládanie dodatočného zdroja tepla 

ako napr. plynový kotol a samozrejme funkcie 

chladenia – „natural cooling“ resp. „activ coo-

ling“. Okrem toho dovoľuje regulácia Vitotronic 

200 prostredníctvom modulu Vitocom 300 

nastavovať, monitorovať a optimalizovať vaše 

vykurovacie zariadenia cez internet.

Kombinovateľná so solárnym systémom 

K moderným vykurovacím zariadeniam patrí 

aj inovatívna solárna technika. Viessmann 

ponúka k tepelnému čerpadlu Vitocal 350-G 

prispôsobený solárny systém pre využitie 

bezplatnej slnečnej energie pre zásobovanie 

teplou vodou. Počas teplých letných dní bude 

teda k prevádzke potrebný iba prúd na pohon 

obehových čerpadiel.

Vitocal 350-G

Typ BWC 351.A

1   regulácia tepelného čerpadla

2   kondenzátor

3   veľkoplošný výparník pre efektívnu 

výmenu tepla

4   zabudované vysoko účinné obehové 

čerpadlo pre primárny a sekundárny okruh 

ako aj obehové čerpadlo pre ohrev teplej 

vody

5   hermetický špirálový kompresor
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Výhody na prvý pohľad:

 

 n Ako tepelné čerpadlo soľanka/voda:

vykurovací výkon, jednostupňový: 7,3 a 18,3 kW, dvojstupňový: 14,6 až 36,6 kW.

 n  Ako tepelné čerpadlo voda/voda: 

vykurovací výkon, jednostupňový: 10,3 a 25,4 kW, dvojstupňový: 20,6 až 50,8 kW.

 n Nízke prevádzkové náklady vďaka vysokým výkonovým číslam COP (Coeffi cient 

of Performance) podľa EN 14511 až 4,6 pri B0/W35.

 n Vysoký komfort teplej vody.

 n Celoročne vysoká účinnosť v každom prevádzkovom bode vďaka inovatívnemu 

systému RCD (regulácia chladiaceho okruhu).

 n Monovalentná prevádzka pre vykurovanie a ohrev teplej pitnej vody.

 n Extrémne tichá prevádzka vďaka zvukovo optimalizovanej konštrukcii.

 n Vďaka vysokej teplote výstupnej vody až 72 °C je možná aj prevádzka 

s radiátorovým vykurovaním.

 n Dosiahnuteľná teplota vody v zásobníku až 60 °C. 

 n Regulácia Vitotronic 200 s energetickým bilancovaním.

 n Master/Slave riešenia na zvýšenie výkonu, možnosť kombinácie s tepelným 

čerpadlom Vitocal 300-G.

Technické údaje viď strana 58.

Dvojstupňové tepelné čerpadlo Vitocal 350-G (Master/Slave)

ako soľanka/voda resp. voda/voda

Displej regulácie Vitotronic 200



Tepelné čerpadlá Vitocal 343-G

Vitocal 333-G
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Inovatívny systém RCD (Refrigerant

Cycle Diagnostic) pre mimoriadne citlivú 

reguláciu chladiaceho okruhu s elektronickým 

expanzným ventilom umožňuje pri použití 

s kompaktnými zariadeniami Vitocal 343-G 

a Vitocal 333-G vysoké výkonové čísla až do 

4,7 (podľa DIN EN 14511 pri soľanke 0 °C/ 

vode 35 °C). 

Vysoko účinné čerpadlá energetickej triedy A 

na jednosmerný prúd umožňujú u všetkých 

troch kompaktných modelov nízke náklady na 

pomocné energie a tým aj vysoké ročné 

pracovné čísla.

So solárnym zásobníkom alebo funkciou 

„natural cooling“ 

Vitocal 343-G je tepelné čerpadlo pripravené 

na pripojenie solárneho zariadenia na ohrev 

pitnej vody. Za týmto účelom je integrovaný 

veľkoryso dimenzovaný solárny zásobník 

s objemom 220 litrov a solárny regulátor 

priamo v zariadení.

V kompaktnej jednotke Vitocal 333-G 

zabezpečuje zásobníkový ohrievač vody 

s objemom 170 litrov vysoký komfort 

zásobovania teplou vodou. Na horúce letné 

dni je tepelné čerpadlo Vitocal 333-G NC tiež 

k dispozícii s integrovanou funkciou „natural 

cooling“.

VITOCAL 343-G
VITOCAL 333-G NC
VITOCAL 333-G
Systémové riešenia pre rodinné domy:

Vitocal 333-G kompaktné tepelné čerpadlo soľanka/voda so zásobníkovým ohrievačom, 

Vitocal 333-G NC dodatočne so všetkými komponentami pre „natural cooling“,

Vitocal 343-G poskytuje ešte možnosť pripojenia na solárne zariadenie.
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Vitocal 343-G

Vitocal 333-G

Tepelné čerpadlá

Tri varianty pre pružné použitie

Kompaktné tepelné čerpadlo Vitocal 343-G 

a Vitocal 333-G je k dispozícii v troch 

variantoch: so solárnym napojením ako aj bez 

neho a tiež s integrovanou chladiacou funkciou 

NC (natural cooling). Komfort zvyšujú 

integrované zásobníky teplej vody s objemom 

170 litrov (pri solárnej verzii je to 220 litrov). 

Srdcom je novovyvinutý vysokoúčinný modul 

tepelného čerpadla. 

Vysoko efektívne v každom smere

Vďaka novému chladiacemu okruhu 

s elektronickým expanzným ventilom (EEV) 

a systémom RCD (Refrigerant Cycle Diagnos-

tic) vyvinutým fi rmou Viessmann, ako aj 

sériovým vybavením čerpadlami na jedno-

smerný prúd sú kompaktné zariadenia 

mimoriadne efektívne. Toto sa odzrkadľuje 

deň čo deň a rok čo rok vo vysokých pracov-

ných číslach a nízkych nákladoch na spotrebu.

 

Malá inštalačná plocha 

So svojimi nízkymi priestorovými nárokmi je 

tepelné čerpadlo Vitocal 343-G a Vitocal 

333-G vhodné do stiesnených podmienok: 

kompaktná skriňa obsahuje obehové čerpadlo 

primárneho okruhu, čerpadlo vykurovacieho 

okruhu ako aj 3-cestný prepínací ventil. Skriňa 

kompaktnej jednotky ukrýva chladiaci modul, 

kompletne zapúzdrený priestor hydrauliky čo 

takto spolu s trojrozmerným tlmením vibrácií 

znižuje prevádzkovú hlučnosť na minimum. 

S akustickým výkonom len 38 dB(A) pri 

0/35 °C patria tieto kompaktné tepelné 

čerpadlá k tým najtichším vo svojej kategórii.

Pre ľahšiu montáž sme znížili konštrukčnú 

výšku a skriňu sme rozdelili. Variabilné 

pripájacie príslušenstvo uľahčuje inštaláciu 

tepelných čerpadiel, ktoré sa priamo zo 

závodu dodávajú kompletne zmontované.

Mimoriadne komfortná obsluha

Tak ako všetky kompaktné zariadenia, majú aj 

tepelné čerpadlá Vitocal 343-G a Vitocal 

333-G vo svojej výbave užívateľsky priateľskú  

reguláciu Vitotronic. V prípade pochybností 

stačí len stlačiť tlačidlo „Pomoc“. Grafi cké 

rozhranie slúži na zobrazenie vykurovacích 

charakteristík a solárneho zisku.

Obslužnú časť regulácie Vitotronic je možné 

z prednej časti kompaktného prístroja vybrať 

a zabudovať do montážneho sokla. Vďaka 

5-metrovému pripájaciemu vedeniu je možné 

externú obslužnú časť namontovať v komfort-

nej polohe.

Vždy k dispozícii 

Nová regulácia Vitotronic je možné podľa 

potreby vybaviť aj komfortnou komunikačnou 

technikou.

Vitocal 333-G

1    zásobníkový ohrievač 

vody, objem 170 litrov

2    regulácia tepelného 

čerpadla Vitotronic 200

3    výmeník tepla pre ohrev 

zásobníka

4    primárne čerpadlo 

(vysoko účinné čerpadlo 

na jednosmerný prúd)

5    sekundárne čerpadlo 

(vysoko účinné čerpadlo 

na jednosmerný prúd)

6    plne hermetický špirálový 

kompresor 



16/17

V kompaktných tepelných čerpadlách Vitocal 343-G 

a Vitocal 333-G sú už integrované všetky komponenty pre 

vykurovanie obytných priestorov ako aj ohrev pitnej vody

Výhody na prvý pohľad

 

n   Kompaktné tepelné čerpadlo soľanka/voda s menovitým tepelným 

výkonom 5,9 až 10,3 kW.

n   Vysoké výkonové čísla: hodnota COP podľa EN 14511 až 4,7 (soľanka 0 °C/ voda 35 °C) 

(COP = Coefficient of Performance).

n   Vysoký komfort zásobovania teplou vodou dosiahnutý integrovaným zásobníkom na teplú 

vodu s objemom 220 litrov pri jednotke Vitocal 343-G (Vitocal 333-G objem 170 litrov).

n   Maximálna výstupná teplota až 60 °C pre vysoký komfort zásobovania teplou vodou.

n  Energeticky úsporné obehové čerpadlá na jednosmerný prúd (energetická trieda A).

n   Mimoriadne nízka hlučnosť dosiahnutá novou koncepciou zvukovej izolácie 

s hlučnosťou len 38 dB (A) pri 0/35 °C.

n   Regulácia Vitotronic s jednoduchou obsluhou a zobrazením textových hlásení.

n   Obslužná časť regulácie sa dá namontovať aj do stenového sokla.

n   Pripravené na zapojenie priamo z výroby.

n   Skriňa je deliteľná a vyznačuje sa nízkou stavebnou výškou, čo uľahčuje dopravu 

priamo na miesto inštalácie.

n   Komfort a kompaktnosť dosiahnutá integrovanou chladiacou funkciou NC (natural 

cooling) u zariadenia Vitocal 333-G.

n   Nízke prevádzkové náklady.

n   Možnosť rozšírenia komfortu komunikačnou technikou.

Technické údaje viď strana 59.

Nová regulácia Vitotronic s veľkým viacriadkovým displejom 

so zobrazením textových hlásení na grafi ckej obrazovke 

a dokáže zobraziť napr. aj solárne zisky



 Vitocal 300-GTepelné čerpadlá
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Vitocal 300-G ako jednostupňové tepelné 

čerpadlo soľanka/voda získava teplo zo zeme. 

K tomu sa buď vŕta vertikálna zemná sonda 

alebo sa kladie plochý zemný kolektor. 

V oboch prípadoch kryje tepelné čerpadlo aj 

počas chladných dní bez problémov celkovú 

potrebu tepla.

VITOCAL 300-G

Alternatívne v závislosti od polohy domu 

je možné aj využitie tepla obsiahnutého 

v spodnej vode. Potom je jednoducho tepelné 

čerpadlo konfi gurované ako systém voda/voda. 

Je možné použiť ho v novostabách ale aj 

pre modernizáciu v jedno a viac rodinných 

domoch. 

Tepelné čerpadlo Vitocal 300-G využíva teplo obsiahnuté v zemi alebo vo vode.

Pre dosiahnutie vyšších vykurovacích výkonov je dostupná aj dvojstupňová verzia.
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Vitocal 300-G

1    regulácia tepelného čerpadla

2    kondenzátor

3    veľkoplošný výparník pre efektívnu 

výmenu tepla

4    vyoko účinné čerpadlo (príslušenstvo)

5    hermetický špirálový kompresor

Výkonný, tichý a spoľahlivý 

Srdcom tepelného čerpadla Vitocal 300-G je 

výkonný špirálový kompresor. Tento sa 

vyznačuje vysokou prevádzkovou spoľahlivos-

ťou a mimoriadne tichou prevádzkou. Zodpo-

vednosť za to nesie plne hermetické utesnenie 

ako aj dvojité tlmenie vibrácii. Súčasne 

špirálový kompresor zaručuje vysoké pracovné 

čísla a teploty na výstupe až do 60 °C. 

Ekologický po každej stránke 

Tepelné čerpadlo Vitocal 300-G nie je plne 

ekologické len čo do využívania obnoviteľných 

energetických zdrojov. Ako pracovné médium 

totiž využíva R 410 A, čo je látka bez obsahu 

freónov, ktorá je okrem toho nehorľavá 

a biologicky odbúrateľná. 

 

Podpora slnkom

K modernému vykurovaciemu systému patrí aj 

inovatívna solárna technika. Využite bezplatnú 

slnečnú energiu na podporu vášho tepelného 

čerpadla. Firma Viessmann vám k tomu 

ponúka systém, ktorý je s tepelným čer-

padlom Vitocal 300-G dokonale zladený.

Dokonalý aj pri vysokých výkonoch 

Aj pri vyššej potrebe tepla je tepelné čerpadlo 

Vitocal 300-G to správne riešenie. Tu je 

možné viacero separátnych tepelných 

Vitocal 300-GTepelné čerpadlá

čerpadiel spriahnuť dohromady cez výstup/ 

spiatočku vykurovania. Takto sa dosiahne 

nielen potrebný vysoký tepelný výkon, ale tiež 

sa zvýši prevádzková bezpečnosť a spoľahli-

vosť celého systému. Modulárna konštrukcia 

so separátnymi kompresorovými okruhmi 

zaručuje okrem iného aj vysokú efektívnosť pri 

čiastkovej záťaži a umožňuje súčasnú 

prevádzku vykurovania a ohrevu vody.

RCD: vždy toľko tepla, koľko potrebujete

RCD znamená Refrigerant Cycle Diagnostic 

Systém (diagnostický systém chladiaceho 

okruhu). Tento systém zabezpečuje v jednotke 

Vitocal 300-G neustále sledovanie chladiaceho 

okruhu chladiva ako aj výkonu, ktorý je k dis-

pozícii. Takto zabezpečuje najvyššiu možnú 

účinnosť v každom prevádzkovom bode.

Modulárne riešenie pri vyššej spotrebe tepla

Päť výkonových vyhotovení ako master- 

alebo slave umožňuje množstvo vzájomných 

kombinácií, ktoré sú presne prispôsobené 

skutočnej potrebe tepla. Táto vysoká 

variabilita a dimenzovanie podľa potreby 

optimalizuje prevádzkové časy a umožňuje 

takto hospodárnu prevádzku.

O reguláciu druhého (slave) modulu sa stará 

nadradený (master) modul. Kombináciou 

rôznych výkonných vyhotovení má takto 

užívateľ možnosť tento ekologický vykurovací 

systém práve prostredníctvom rôznych 

modulov prispôsobiť čo najlepšie svojej 

skutočnej potrebe tepla – napr. v prípade 

bytoviek. Na želanie je možné celý systém 

vybaviť aj vysoko účinnými čerpadlami na 

jednosmerný prúd (s energetickou triedou A).



Výhody na prvý pohľad

 n Maximálna efektivita pre novovstavby a modernizáciu v rodinných a bytových 

domoch

Tepelné čerpadlo soľanka/voda, menovitý tepelný výkon – jednostupňové: 

5,9 až 17,0 kW, dvojstupňové: 12,4 až 85,6 kW

Tepelné čerpadlo voda/voda menovitý tepelný výkon – jednostupňové: 7,9 až 

23,0 kW, dvojstupňové: 15,8 až 46,0 kW.

 n Vitocal 300-G: Integrované vysoko efektívne čerpadlo na soľanku, čerpadlo 

vykurovacieho okruhu, poistná skupina s poistným ventilom, manometer 

a ventilátor (pri type BWC a WWC).

 n Nízke prevádzkové náklady vďaka vysokým výkonovým číslam: hodnota 

COP podľa EN 14511 do 4,9 (soľanka 0 °C/ voda 35 °C) (COP = Coeffi cient of 

Performance) a integrované vysoko efektívne čerpadlo (pri Vitocal 300-G, typ 

BWC a WWC).

 n Maximálna výstupná teplota do 60 °C.

 n Celoročná vysoká účinnosť v každom prevádzkovom bode vďaka inovatívnemu 

RCD systému s elektronickým expanzným ventilom.

 n Obzvlášť nízka hlučnosť, hladina hluku ≤ 44 dB(A) vďaka protihlukovej koncepcii.

 n Regulácia Vitotronic 200 s energetickou bilanciou.

 n Master/slave pre väčšiu variabilitu, napr. kombináciu s Vitocal 300-G a 350-G.

Technické údaje viď strana 60.

Tepelné čerpadlo Vitocal 300-G využíva regeneratívne teplo 

zo zeme alebo z podzemnej vody.

Dvojstupňové tepelné čerpadlo Vitocal 300-G (master/slave) 

– pre hydraulické prepojenie modulov tepelných čerpadiel 

medzi sebou je k dispozícii sústava rúrok aj s armatúrami 

a uzatváracími kohútmi. Z regulačného hľadiska sú všetky 

vedenia pripravené na zapojenie
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S Vitocalom 300-G sa rozhodnete pre 

špecialistu v oblasti rodinných a bytových 

domov. Využíva pre vás teplo, ktoré leží priamo 

predo dvermi. A to presne podľa potreby tepla: 

ako jednostupňové tepelné čerpadlo soľanka/

voda od 21,2 do 42,8 kW a ako tepelné 

čerpadlo voda/voda od 28,1 do 58,9 kW.

V bytových domoch alebo pri použití 

v aplikáciách s vyššou potrebou tepla, je tým 

pravým riešením dvojstupňové tepelné 

čerpadlo Vitocal 300-G na princípe Master/

Slave. Dosahuje výkon od 42,4 do 85,6 kW 

(soľanka/voda) príp. od 56,2 do 117,8 kW 

(voda/voda). Aj tu je možnosť voľby medzi 

zdrojom tepla pôda alebo voda. Komu tento 

výkon stále nestačí, ten môže pomocou 

kaskádovej funkcie integrovanej v regulácii 

(až 4 kombinácie Master/Slave) zvýšiť výkon 

až na 471,2 kW (voda/voda).

Výkonné a spoľahlivé

Srdcom Vitocalu 300-G je výkonný špirálový 

kompresor. Presviedča vysokou prevádzkovou 

bezpečnosťou a spoľahlivosťou. V spojení 

s veľkoryso dimenzovaným výmenníkom tepla 

a integrovaným zariadením na rozdeľovanie 

chladiva dosahuje Vitocal 300-G vysoké 

výkonové čísla a výstupnú teplotu až 60 °C.

Vitocal 300-G

1    ekvitermická, digitálna regulácia tepelného 

čerpadla Vitotronic 200 

2    kondenzátor 

3    veľkoplošný výparník pre efektívnu 

výmenu tepla

4    hermetický špirálový kompresor

5    elektronický expanzný ventil

Vitocal 300-GTepelné čerpadlá

Mimoriadne tichá prevádzka a veľký 

výkon si nemusia odporovať

To presvedčivo dokazujú nové Vitocal 300-G. 

Vďaka hermeticky utesnenej skirni a mimo-

riadne chytrej konštrukcii zariadenia sa 

podarilo zredukovať hluk, prekračujúc 

očakávania v tomto výkonovom rozsahu.

RCD systém: zaisťuje optimálnu 

prevádzku tepelného čerpadla

RCD znamená Refrigerant Cycle Diagnostic 

System. Vo Vitocale 300-G sa stará o neustálu 

kontrolu chladiaceho okruhu a zaisťuje v spo jení 

s elektronickým expanzným ventilom najvyššiu 

účinnosť v každom prevádzkovom bode ako aj 

energetickú bilanciu.

Perfektné aj pre veľké výkony

Obzvlášť pri veľkej potrebe tepla je Vitocal 

300-G prvou voľbou. K tomu je možné viacero 

samostatných tepelných čerpadiel zapojiť cez 

výstup a spiatočku. To prináša nielen želaný 

vysoký výkon, ale naviac zvyšuje prevádzkovú 

bezpečnosť celého systému. Modulárna 

výstavba so samostatnými kompresorovými 

okruhmi prináša mimoriadne vysokú efektivitu 

pri čiastočnom zaťažení a umožňuje súčasnú 

prevádzku vykurovania a ohrevu pitnej vody.
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Výhody na prvý pohľad

 

   Tepelné čerpadlo soľanka/voda

vykurovací výkon ako jednostupňové: 21,2 až 42,8 kW, 

dvostupňové: 42,4 až 85,6 kW, maximálne 342,4 kW.

   Tepelné čerpadlo voda/voda

vykurovací výkon ako jednostupňové: 28,1 až 58,9 kW, 

dvostupňové: 56,2 až 117,8 kW, maximálne 471,2 kW.

   Vysoké výkonové číslo: hodnota COP podľa EN 14511 

do 4,8 (soľanka 0 °C/voda 35 °C) (COP = Coeffi cient of Performance).

   Výstupná teplota do 60 °C.

   Monovalentná prevádzka pre vykurovanie a ohrev pitnej vody. 

   Nízke prevádzkové náklady pri najvyššej efektívnosti v každom prevádzkovom 

bode vďaka inovatívnemu RCD systému (Refrigerant Cycle Diagnostic System) 

a elektronickému expanznému ventilu.

   Nízka hlučnosť a chvenie vďaka 3-D protihlukovej koncepcii,

hladina hluku ≤ 44 dB(A).

   Regulácia tepelného čerpadla s menu Vitotronic 200 (typ WO1A) 

pre ekvitermickú prevádzku.

   Jednoduchá manipulácia vďaka malým a ľahkým modulom. 

Technické údaje viď strana 61.

Dvojstupňový Vitocal 300-G (Master/Slave) ako tepelné 

čerpadlo soľanka/voda príp. voda/voda

Modulárne riešenie 

pre vysokú potrebu tepla

S tromi výkonmi ako master alebo slave sa dá 

vytvoriť veľké množstvo kombinácií, ktoré sú 

veľmi presne prispôsobené potrebe tepla. 

Táto vysoká variabilita a presné dimenzovanie 

podľa potreby tepla optimalizujú doby chodu 

a zais ťujú hospodárnu prevádzku. Regulácia 

slave modulu sa realizuje cez master modul. 

Kombináciou rôznych výkonov, má užívateľ 

možnosť ekologický vykurovací systém 

prispôsobiť tak efektívne ako sa dá na svoju 

potrebu tepla.



Tepelné čerpadlá Vitocal 242-G

Vitocal 222-G



solárne kolektory

Vitocal 242-G

24/25

Kompletné a priestorovo mimoriadne 

nenáročné – v kompaktných tepelných 

čerpadlách Vitocal 242-G a Vitocal 222-G sú 

už integrované všetky komponenty potrebné 

na vykurovanie a ohrev pitnej vody. 

S menovitým tepelným výkonom 5,9 až 

10,0 kW sú tieto koncipované na použitie 

v rodinných domoch. Výstupné teploty 

až 60 °C umožňujú prevádzku aj v spojení 

s radiátormi.

Tepelné čerpadlá Vitocal 242-G a Vitocal 222-G 

predstavujú cenovo atraktívne alternatívy 

k radu 300. Špirálovým kompresorom a termo -

staticky regulovaným expanzným ventilom je 

možné dosiahnuť výkonové čísla až 4,3 (podľa 

DIN EN 14511 pri teplote soľanky 0 ° C/ vody 

35 °C). Pre vykurovací a soľankový okruh sú už 

integrované trojstupňové obehové čerpadlá.

Obsluha zariadenia je pomocou novej regu-

 lácie Vitotronic 200 mimoriadne jednoduchá.

Vitocal 242-G je už pripravený pre solárnu 

prevádzku

Vitocal 242-G je už pripravený na pripojenie 

solárneho zariadenia na ohrev pitnej vody. 

220 litrový solárny zásobník a solárna 

regulácia umožňuje vysoké solárne zisky.

Vitocal 222-G so 170 litrovým 

zásobníkom teplej vody

Kompaktné tepelné čerpadlo Vitocal 222-G 

disponuje 170 litrovým zásobníkovým ohrie -

vačom vody, ktorý je vyhrievaný prostred-

níctvom inteligentného výmenníka tepla.

VITOCAL 242-G
VITOCAL 222-G
Vitocal 222-G je kompaktné tepelné čerpadlo soľanka/voda so zásobníkovým ohrievačom vody. 

Vitocal 242-G je k dispozícii aj s možnosťou pripojenia na solárny systém.
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Vitocal 242-G

Vitocal 222-G

Tepelné čerpadlá

Vitocal 242-G 

1    nabíjací systém 

s vrstviacim prvkom

2    smaltovaný zásobník 

teplej vody

3    regulácia tepelného 

čerpadla Vitotronic 200

4    integrovaný solárny 

výmenník tepla

5    čerpadlo nabíjacieho 

okruhu PWM 

    (modulácia šírky pulzu) 

6    primárne obehové 

čerpadlo

7    sekundárne obehové 

čerpadlo

8    3-cestný prepínací ventil 

vykurovanie/ohrev pitnej 

vody

9    chladiaci okruh tepelné-

ho čerpadla

Teplo z prírody pre 

moderné rodinné domy

Kompaktné tepelné čerpadlá Vitocal 242-G 

a Vitocal 222-G sú špeciálne koncipované 

pre rodinné domy. So svojimi kompaktnými 

roz mermi a plochou sotva 0,4 m2 potrebujú 

len málo miesta na inštaláciu. Integrovaný 

zásobníkový ohrievač vody, čerpadlá soľanko-

vého a vykurovacieho okruhu ako aj 3-cestný 

prepínací ventil umožňujú rýchlu a jednoduchú 

inštaláciu týchto kompaktných jednotiek. 

Kompaktné tepelné čerpadlá sú ponúkané 

v dvoch variantoch: tepelné čerpadlo Vitocal 

242-G so solárnou funkciou a veľkoryso 

di menzovaným objemom zásobníka 220 litrov. 

Tepelné čerpadlo Vitocal 222-G disponuje 

170 litrovým zásobníkom. Obe tepelné 

čerpadlá ponúkajú vysoký komfort zásobova-

nia teplou vodou.

Mimoriadne jednoduchá obsluha

Tak, ako všetky kompaktné jednotky, aj 

Vitocal 222-G je vybavený užívateľsky 

mimoriadne priateľskou reguláciou Vitotronic 

200. V prípade pochybností stačí len stlačiť 

tlačidlo „Pomoc“. Grafi cké rozhranie slúži na 

zobrazenie vykurovacích charakteristík ako aj 

spínacích časov. Obslužnú časť regulácie 

Vitotronic je možné z prednej časti kompakt-

ného prístroja vybrať a umiestniť do montáž-

neho sokla pre užívateľsky optimálnu polohu 

(príslušenstvo). Vďaka 5-metrovému pripája-

ciemu vedeniu je možné externú obslužnú 

časť namontovať v komfortnej polohe do 

stenového soklu.

Mimoriadne kľudná prevádzka

Novým trojrozmerným tlmením vibrácií 

sa podarilo dosiahnuť mimoriadne kľudnú 

a plynulú činnosť týchto kompaktných 

tepelných čerpadiel, čo umožňuje aj ich 

inštaláciu v blízkosti obytných priestorov.

Kompaktné a pripravené na zapojenie

Pre jednoduchšiu dopravu na miesto inštalácie 

je možné skriňu zariadenia rozdeliť. Tepelné 

čerpadlo je už od výroby pripravené na 

za po jenie. Variabilné prípojné príslušenstvo 

zaručuje jednoduchú inštaláciu na mieste.

Nielen vykurovanie ale aj chladenie

S vašim kompaktným tepelným čerpadlom 

máte aj vy možnosť vytvoriť príjemnú klímu 

počas horúcich letných dní vo vašom 

nízkoenergetickom dome. Pomocou funkcie 

„natural cooling“ prenesiete chlad zeminy do 

vnútra vášho domu. K tomu potrebujete ako 

príslušenstvo Viessmann NC-Box alebo sa 

rozhodnete hneď pre tepelné čerpadlo Vitocal 

333-G s NC-vybavením.

Vitocal 242-G: vrátane možnosti využitia 

solárnej energie. 

V prípade tepelného čerpadla Vitocal 242-G je 

napojenie na solárne zariadenie už k dispozícii. 

To znamená, že prípoje hydrauliky a regulátor 

sú tu už integrované. Výkonné kolektory 

a vyladené systémové komponenty fi rmy 

Viessmann takto podporujú tepelné čerpadlo, 

čím môžete ušetriť v priemere 50 až 60 % 

nákladov na ohrev pitnej vody ročne.
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Kompaktné tepelné čerpadlá robia česť svojmu menu. 

Potrebujú málo miesta a žiadne bočné odstupy na servisné 

práce. Takto sa vojdú do každého výklenku

Výhody na prvý pohľad

 

n   Kompaktné tepelné čerpadlo soľanka/voda s menovitým 

tepelným výkonom 5,9 až 10,0 kW.

n   Vysoké výkonové čísla: hodnota COP podľa EN 14511 až 4,3 (soľanka 0 °C/ voda 

35 °C) (COP = Coefficient of Performance).

n   Maximálna výstupná teplota: 60 °C.

n   Vysoký komfort zásobovania teplou vodou dosiahnutý integrovaným zásobníkom 

teplej vody s objem 220 litrov pri type Vitocal 242-G (Vitocal 222-G má objem 

zásobníka 170 litrov).

n   Mimoriadne nízka hlučnosť dosiahnutá trojrozmerným tlmením vibrácií 

a akustickým výkonom len 43 dB(A) pri 0/35 °C.

n   Regulácia Vitotronic s jednoduchou obsluhou a zobrazením textových hlásení.

n   Možnosť montáže obslužnej časti regulátora aj na stenovom sokli.

n   Zariadenie je priamo z výroby pripravené na pripojenie. 

n   Jednoduchá montáž daná malou inštalačnou plochou, zníženou konštrukčnou 

výškou a deliteľnou skriňou.

n   Jednoduchá inštalácia pomocou variabilného inštalačného príslušenstva.

n   Možnosť rozšírenia komfortnou komunikačnou technikou.

Technické údaje viď strana 62.

Jednoduchá navigácia a prehľadná štruktúra menu umožňuje 

jednoduchú obsluhu regulácie Vitotronic



Tepelné čerpadlá Vitocal 200-G
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Kompaktné tepelné čerpadlo soľanka/voda 

Vitocal 200-G je určené s jeho dobrým 

pomerom cena/výkon pre rodinné domy. 

V monovalentných prevádzkach ponúka vo 

svojom výkonovom rozsahu od 5,8 do 17,2 

kW celoročne komfortné zásobovanie teplom.

VITOCAL 200-G

Vďaka inovatívnej technike so špirálovým kom-

presorom dosahuje Vitocal 200-G maximálnu 

výstupnú teplotu 60 °C a tým je použiteľné 

aj v objektoch s radiátorovými vykurovacími 

telesami. Samozrejme je zabezpečený aj vy-

soký komfort teplej pitnej vody. Tým je Vitocal 

200-G kompletným produktom určeným pre 

novostavby.

Cenovo atraktívne tepelné čerpadlo pre komfortné zásobovanie teplom a vysoký komfort

ohrevu teplej pitnej vody v novostavbách.
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Tepelné čerpadlá Vitocal 200-G

Dva vykurovacie okruhy 

pre individuálny vykurovací komfort

Komfortné tepelné čerpadlo soľanka/voda 

ponúka všetky funkcie, ktoré sú potrebné 

k nasadeniu tepelného čerpadla v rodinných 

domoch. Tak umožňuje ekvitermická regulácia 

Vitotronic 200 napojenie dvoch nezávislých 

vykurovacích okruhov.

Vitocal 200-G

1    ekvitermická, digitálna regulácia tepelného 

čerpadla Vitotronic 200 

2    kondenzátor 

3    veľkoplošný výparník pre efektívnu 

výmenu tepla

4    hermetický špirálový kompresor

5    elektronický expanzný ventil

Ľahké osadenie a montáž 

Vitocal 200-G je dodávané ako kompletné 

tepelné čerpadlo so zabudovanými vysoko 

účinnými obehovými čerpadlami primárneho 

a sekundárneho okruhu s obehovým čer-

padlom pre ohrev teplej pitnej vody, ako aj so 

zabudovanou poistnou skupinou s manomet-

rom, poistným ventilom a odvzdušňovačom. 

Týmto je jeho montáž pre odborníka veľmi 

jednoduchá a pre vás lacnejšia.

Regulácia Vitotronic 200 

s jednoduchým ovládaním

Regulácia Vitotronic 200 je s jej grafi ckým 

dislejom jednoducho a intuitívne ovládateľná. 

Najdôležitejšie hodnoty sa dajú v okamihu 

vyvolať a odčítať. Pripravená je aj funkcia 

„natural cooling“. K nej je ale potrebné vybaviť 

Vitocal 200-G ešte o doplnkové príslušenstvo 

– „NC Box“.



Cenovo atraktívne tepelné čerpadlo soľanka/voda Vitocal 200-G 

Výhody na prvý pohľad

 n Tepelné čerpadlo soľanka/voda od 5,8 až 17,2 kW.

 n Cenovo atraktívny produkt pre rodinné domy. 

 n Nízke prevádzkové náklady vďaka vysokým výkonovým číslam COP 

(Coeffi cient of Performance) podľa EN 14511 až 4,5 pri B0/W35.

 n V monovalentných prevádzkach prevezme celoročne a plnohodnotne 

vykurovanie a ohrev teplej pitnej vody.

 n Maximálna výstupná teplota vody až 60 °C.

 n Extrémne tichá prevádzka vďaka zvukovo optimalizovanej konštrukcii, 

hlučnosť menej ako 45 dB (A).

 n Regulácia Vitotronic 200 s textovými hláseniami a grafi ckým displejom pre 

ekvitermickú prevádzku a funkciu chladenia „natural cooling“.

 n Z výroby kompletne zmontované a pripravené na pripojenie, vysoko účinné 

obehové čerpadlá primárneho a sekundárneho okruhu, s obehovým čerpadlom 

pre ohrev teplej pitnej vody ako aj so zabudovanou poistnou skupinou.

 n Jednoduchá montáž vďaka kompletej výbave a predmontáži.

Technické údaje viď strana 62.

Displej regulácie Vitotronic 200
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Vitocal 350-ATepelné čerpadlá
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Tepelné čerpadlo Vitocal 350-A vzduch/voda 

s menovitým tepelným výkonom 10,6 až 

18,5 kW je mimoriadne vhodné pre moderni-

záciu. Firmou Viessmann vyvinutým vstreko-

vaním pary v procese komprimácie (cyklus 

EVI) sa dosahujú výstupné teploty až 65 °C – 

a to aj pri nízkej vonkajšej teplote. Nové 

tepelné čerpadlo typu vzduch/voda možno 

takto veľmi dobre použiť aj pri starších 

vykurovacích systémoch s radiátormi.

Regulácia Vitotronic 200 tepelného čerpadla 

Vitocal 350-A disponuje kaskádovou funkciou. 

Takto je možné pri budovách s vyššou 

potrebou tepla zapojiť do kaskády až štyri 

tepelné čerpadlá vzduch/voda, čo umožňuje 

kumulované výkony až do 74 kW.

 

Tepelné čerpadlo typu vzduch/voda 

s mimoriadne vysokou účinnosťou

Elektronický expanzný ventil a systém RCD 

zaručujú aj pri tepelnom čerpadle Vitocal 

350-A celoročne vysokú účinnosť. Tepelné 

čerpadlo Vitocal 350-A ponúka pre tepelné 

čerpadlá typu vzduch/voda vysoké výkonové 

číslo 3,6 (podľa EN 14 511 pri teplote vzduchu 

2 °C/ vody 35 °C), z čoho vyplývajú vysoké 

ročné pracovné čísla a veľmi nízke prevádzko-

vé náklady. 

Vonkajšia inštalácia umožňuje priestorovo 

nenáročnú montáž

Tepelné čerpadlo Vitocal 350-A je možné 

voliteľne inštalovať v interiéri alebo exteriéri. 

Trojstupňový radiálny ventilátor tepelného 

čerpadla pracuje mimoriadne ticho. V spojení 

s vedením, ktoré je z hľadiska prúdenia 

optimalizované a hlukovo izolovanou skriňou je 

tepelné čerpadlo Vitocal 350-A veľmi tiché. 

Okrem toho dochádza pri nočnej prevádzke 

k znižovaniu otáčok ventilátora, čím sa 

hlučnosť ešte viac znižuje.

VITOCAL 350-A

Chcete svoj vykurovací systém modernizovať tepelným čerpadlom, avšak nemáte 

možnosť využívať teplo zeme alebo spodnej vody? S tepelným čerpadlom vzduch/voda 

Vitocal 350-A máte problém vyriešený.
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Vitocal 350-A

1   sacia strana

2   výfuková strana

3   výparník

4   radiálny ventilátor

5   elektronický expanzný ventil

6   výparník s medzivstrekovaním

7   hermetický špirálový kompresor 

so vstrekovaním pary (EVI)

Vitocal 350-ATepelné čerpadlá

Ideálne pre modernizáciu

S tepelným čerpadlom Vitocal 350-A 

vzduch/voda je modernizácia veľmi jednodu-

chá: dodatočné vstrekovanie pary v procese 

komprimácie (cyklus EVI) umožňuje výstupnú 

teplotu až 65 °C, čo je ideálne pre staršie 

vykurovacie systémy s ra diá tormi. Pritom si 

berie tepelné čerpadlo svoje teplo z okolitého 

vzduchu.

Vysoký komfort teplej vody

Vyššia výstupná teplota dovoľuje v závislosti 

od vyhotovenia systému teplotu vody až 55 °C 

v zásobníku teplej vody. Týmto ponúka 

tepelné čerpadlo Vitocal 350-A mimoriadne 

vysoký komfort zásobovania teplou vodou. 

Vysokú teplotu 65 °C dosiahne tepelné 

čerpadlo Vitocal 350-A aj pri vonkajšej teplote 

mínus 10 °C.

RCD zaručuje efektívnu prevádzku

Systém RCD znamená Refrigerant Cycle 

Diagnostic System. V tepelnom čerpadle 

Vitocal 350-A zabezpečuje neustále monitoro-

vanie chladiaceho okruhu. Tým zabezpečuje 

systém v spojení s elektronickým expanzným 

ventilom (EEV) najvyššiu účinnosť v každom 

prevádzkovom bode. Okrem toho sa zazname-

návajú dôležité prevádzkové parametre, ktoré 

sa využívajú pri diagnostike, optimalizácii 

a bilancovaní energie, ako aj na výpočet 

ročného pracovného čísla.
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Presvedčivé hodnoty: vysoká prevádzková bezpečnosť, 

spoľahlivosť a rovnomerný chod zabezpečený špirálovým 

kompresorom

Výhody na prvý pohľad

n   Tepelné čerpadlo typu vzduch/voda, monovalentné s menovitým tepelným 

výkonom od 10,6 do 18,5 kW pre vykurovanie a ohrev pitnej vody.

n   Je vhodné najmä pre modernizáciu (aj pre starý systém s radiátormi) so svojou 

výstupnou teplotou 65 °C aj pri nízkych vonkajších teplotách.

n   Teplota pitnej vody v závislosti od vyhotovenia systému až 55 °C. 

n   Nízke prevádzkové náklady dané vysokou hodnotou COP (COP = Coefficient of 

Performance) až 3,6 podľa EN 14511 (vzduch 2 °C/ voda 35 °C).

n   Celoročne vysoká účinnosť v každom prevádzkovom bode a tým nízke prevádz-

kové náklady, dosiahnuté inovatívnym systémom RCD (Refrigerant Cycle 

Diagnostic System) v spojení s elektronickým expanzným ventilom Bifl ow (EEV).

n   Nízka prevádzková hlučnosť daná radiálnym ventilátorom, zvukovo optimalizova-

nou konštrukciou samotného zariadenia a nočnou prevádzkou pri znížených 

otáčkach ventilátora.

n   Ľahko ovládateľná nová regulácia tepelného čerpadla Vitotronic 200 s možnosťou 

kaskádového zapojenia funkcia až štyroch tepelných čerpadiel.

n   Vonkajšia alebo vnútorná montáž tepelného čerpadla s prispôsobeným 

príslušenstvom. 

n   Voliteľne s vysoko účinnými obehovými čerpadlami pre vykurovacie okruhy 

(vnútorná montáž).

n   Efektívne odmrazovanie teplom otočením chladiaceho okruhu.

Technické údaje viď strana 63.

Vitocal 350-A pre vnútornú montáž



Vitocal 300-ATepelné čerpadlá
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Odobrať energiu zo vzduchu okolo nás 

a využiť ju pre vykurovanie a ohrev pitnej vody, 

to znie určite veľmi lákavo. Predovšetkým 

však v zime, teda práve vtedy, keď potreba 

vykurovacej energie je najvyššia, má vonkajší 

vzduch málo energie, ktorú by tepelné 

čerpadlo mohlo využiť. Tepelné čerpadlo 

vzduch/voda Vitocal 300-A si však z toho 

ťažkú hlavu nerobí. Toto čerpadlo je totiž 

mimoriadne efektívne a aj pri vonkajšej teplote 

len 6 °C dokáže vyrobiť až 60 °C výstupnú 

teplotu vody.

 

Efektívne vykurovanie vzduchom

Tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 300-A 

je extrémne efektívne a dosahuje vysoké 

ročné pracovné čísla, pričom dokáže vykuro-

vať ako aj ohrievať teplú pitnú vodu. To 

znamená, že na účty za fosilné palivá môžete 

zabudnúť a platíte len za odber elektrickej 

energie pre chod tepelného čerpadla. 

Zvýšenie komfortu a zníženie investičných 

nákladov

Použitie tepelného čerpadla vzduch/voda 

Vitocal 300-A nie je viazané na dodatočné 

investície. Odpadá tu pokládka zemného 

kolektoru alebo vrtné práce, ako pri tepelných 

čerpadlách zem/voda. Optimalizovaným 

prispôsobením výkonu možno upustiť 

(v závislosti od vyhotovenia) na nákladné 

akumulačné či nabíjacie systémy.

Je tu ešte jedna výhoda: V závislosti od okol -

ností možno tepelné čerpadlo Vitocal 300-A 

inštalovať v budove alebo mimo nej.

VITOCAL 300-A
Tepelné čerpadlo Vitocal 300-A otvára novú kapitolu v oblasti modulovaných tepelných 

čerpadiel vzduch/voda. Vyspelá technológia garantuje najvyššiu účinnosť v každom 

prevádzkovom bode.



Vitocal 300-A 

1   výparník

2   radiálny ventilátor

3   elektronický expanzný ventil

4   kondenzátor

5   digitálny špirálový ventilátor
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Špičková technika a špičkový výkon

Tepelné čerpadlo Vitocal 300-A je prvé 

tepelné čerpadlo typu vzduch/voda 

s technológiou Digital-Scroll a elektronickým 

expanzným ventilom Biflow. Týmto sa dosahu-

je vysoká hodnota COP (Coefficient of 

Performance): 3,9 (pri teplote vzduchu 2 °C/ 

vody 35 °C). Toto umožňuje dosiahnutie 

vysokých ročných pracovných čísiel, čo robí 

Vitocal 300-A z hľadiska zásobovania teplom 

mimoriadne spoľahlivým. Prevádzkové náklady 

takto výrazne klesajú. 

 

RCD: vždy len toľko tepla, koľko skutočne 

potrebujete

RCD znamená Refrigerant Cycle Diagnostic 

System. V tepelnom čerpadle Vitocal 300-A 

zabezpečuje neustále monitorovanie potreby 

tepla ako aj skutočne poskytnutého tepelného 

výkonu. Takto zabezpečuje optimálne 

prispôsobenie výkonu a najvyššiu efektivitu 

v každom prevádzkovom bode. 

Mimoriadne tiché nielen v noci

Mimoriadne tichú prevádzku zabezpečuje 

radiálny ventilátor s regulovanými otáčkami 

a zníženými otáčkami ventilátoru pri nočnej 

prevádzke. 

Všetko, čo potrebujete

Každá domácnosť má iné energetické nároky 

a predpoklady pre inštaláciu tepelného 

čerpadla sú všade iné. Patrične všestranné 

a rozsiahle je preto aj príslušenstvo pre 

tepelné čerpadlo Vitocal 300-A. Podľa potreby 

sa dodáva tepelné čerpadlo aj s plnou 

výbavou. To znamená, vysoko účinné čerpadlo 

vykurovacieho okruhu, expanzná nádoba 

a poistné zariadenia sú už kompletne 

namontované. Aj modulárny elektrický 

prietokový ohrievač pre vykurovaciu vodu sa 

dá integrovať veľmi jednoducho. Firma 

Viessmann napokon dodáva aj kompletný 

program pre potreby konkrétnej inštalácie – 

vonku alebo vo vnútri. 

Všetko pod dohľadom, všetko pod 

kontrolou – a to aj na diaľku

S novou reguláciou tepelného čerpadla 

Vitocal 300-A môžete svoje tepelné čerpadlo 

jednoducho pripojiť na Vitocom 100. Takto 

máte možnosť ovládania vášho vykurovania 

pohodlne z mobilného telefónu.

Chladenie v lete – žiadny problém

Prostredníctvom reverzibilnej prevádzky môže-

te Vitocal 300-A využiť aj na chladenie. 

S konvektormi alebo plošnými chladiacimi 

systémami s chladiacim výkonom až 9,4 kW 

máte k dispozícii ešte viac možností na 

vytvorenie útulného domova.

Vitocal 300-ATepelné čerpadlá
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Výhody na prvý pohľad

 

   Reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda na vykurovanie a chladenie pre 

vonkajšiu ako aj vnútornú montáž. 

   Plynulá regulácia výkonu 3,0 až 9,0 kW. 

   Vysoká hodnota COP (COP = Coefficient of Performance) podľa EN 14511:

3,9 (vzduch 2 °C/ voda 35 °C)

4,4 (vzduch 7 °C/ voda 35 °C)

   Maximálna výstupná teplota: až 60 °C pri vonkajšej teplote 6 °C.

   Nízka prevádzková hlučnosť daná radiálnym ventilátorom a zníženými otáčkami 

ventilátoru počas nočnej prevádzky. 

  Účinné rozmrazovanie otočením chladiaceho okruhu.

  Regulátor tepelného čerpadla pre ovládanie a monitorovanie na diaľku.

  Možnosť dodatočnej protihlukovej izolácie pri inštaláciách náročných na hluk.

  Možnost chladiacej prevádzky v lete.

  Vysoká účinnosť v každom prevádzkovom bode vďaka systému RCD.

  Možnosť zapojiť do kaskády až štyri tepelné čerpadlá.

  Integrované vysoko účinné sekundárne obehové čerpadlo (pri vnútornej montáži).

Technické údaje viď strana 63.

Dokonale spolupracujúca technika: systém RCD,

technológia Digital-Scroll a digitálny expanzný ventil Biflow 

zaručujú najvyššiu účinnosť v každom prevádzkovom bode

Vitocal 300-A pre vonkajšiu montáž



Vitocal 242-S

Vitocal 222-S

Tepelné čerpadlá
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Splitové tepelné čerpadlá sa vyznačujú odde-

lením vnútornej a vonkajšej jednotky. Pomer-

ne náročným prierazom v stenách a vedeniu 

potrebných vzduchových kanálov je v tomto 

prípade zamedzené. Ako čisto vykurovacie 

systémy alebo ako systémy pre vykurovanie 

aj chladenie sú tieto zariadenia určené pre 

novostavby ale aj pre modernizáciu.

VITOCAL 242-S
VITOCAL 222-S

Tepelným čerpadlom Vitocal 242-S Viessmann 

prezentuje „split” zariadenie so zabudovaným 

zásobníkom teplej pitnej vody s integrovanou 

solárnou funkciou pre ohrev vody solárnym 

systémom. Objem zásobníka je 220 litrov. 

Pri Vitocal 222-S (bez solárnej funkcie) tento 

objem činí 170 litrov. 

Vďaka veľkému počtu predmontovaných die-

lov sú tieto kompaktné centrály pre montéra 

ľahko montovateľné čo má za následok zníže-

nie ceny za montáž zariadenia.

Kompaktné splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda pre novostavby a modernizáciu 

s integrovaným zásobníkom teplej pitnej vody pre vysoký komfort.
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Tepelné čerpadlá Vitocal 242-S

Vitocal 222-S

Kompaktné vnútorné jednotky

S ich nadčasovým dizajnom a vďaka šírke

len 60 cm môžu byť postavené aj v obytných 

priestoroch resp. blízko nich (napr. v komore). 

Obsahujú hydraulické komponenty ako napr. 

kondenzátor, zásobník pitnej vody, obehové 

čerpadlo, elektrický prietokový ohrievač vody, 

3-cestný prepínací ventil ako aj obslužnú 

jednotku regulácie Vitotronic 200.

Regulácia tepelného čerpadla

Regulácia Vitotronic 200 je logicky a zrozumi-

teľne vyhotovená. Veľký displej je podsviete-

ný, veľmi kontrastný a ľahko čitateľný. Grafi cký 

obslužný diel slúži aj na ukážku vykurovacích 

a chladiacich kriviek. Pri napojení solárneho 

systému na Vitocal 242-S sa okrem toho dajú 

zobraziť aj solárne zisky.

Vitocal 242-S

vnútorná jednotka 

(vľavo)

1   nabíjací systém 

s vrstviacim prvkom 

2    smaltovaný zásobník 

teplej vody

3    regulácia tepelného 

čerpadla

4   zabudovaný solárny 

výmenník tepla

5   prepínací ventil 

vykurovanie/ohrev 

tepej vody

6   obehové čerpadlo 

vykurovacieho okruhu 

7   kondenzátor

Účinné a hospodárne

Splitové tepelné čerpadlá pracujú obzvlášť 

hospodárne pri čiastočných prevádzkových 

zaťaženiach. Pomocou inverterovej techniky 

a modulovanému spôsobu prevádzky kompre-

sora sa jeho výkon vždy prispôsobuje aktuál-

nej potrebe tepla, čím je dosiahnutá vysoká 

účinnosť v každom prevádzkovom bode.

Rozsiahly servis Viessmann

Prepojenie vnútornej a vonkajšej jednotky 

pomocou chladiarenských vedení do jedného 

uzavretého chladiaceho okruhu, musí previesť 

odborník – chladiar. Ten k tomu nadobudol ná-

ležité vedomosti školením z vyhlášky o ochra-

ne pri práci s chladivami a získal aj oprávnenie 

pre uvedenie takýchto zariadení do prevádzky. 

Takéto uvedenie do prevádzky umožňuje aj 

technická služba Viessmann.

Vitocal 242-S

vonkajšia jednotka 

(vpravo)

1   výparník

2   ventilátor

3   kompresor



Vitocal 242-S splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda

Výhody na prvý pohľad

 n Tepelné čerpadlo vzduch/voda s vykurovacími výkonmi od 3,0 do 10,6 kW, 

pri A2/W35.

 n Inverter kompresor umožňuje presné prispôsobenie výkonu aktuálnej 

potrebe tepla/chladu.

 n Nízke prevádzkové náklady vďaka vysokým výkonovým číslam COP 

(Coeffi cient of Performance) podľa EN 14511 až 4,6 pri A7/W35.

 n Maximálna výstupná teplota vody až 55 °C aj pri -15 °C. 

 n Vysoký komfort teplej pitnej vody vďaka zásobníkom s objemami 170 l 

u Vitocal 222-S a 220 l u Vitocal 242-S.

 n Možnosť napojenia solárneho systému u Vitocal 242-S.

 n Komfortný vďaka reverzibilnej funkcii vykurovanie/chladenie.

 n Vysoká účinnosť pri čiastočných prevádzkových zaťaženiach.

 n Nízka hlučnosť vďaka regulovateľným otáčkam ventilátora a kompresora.

 n Nie je potrebná žiadna ochrana voči zamrznutiu systému.

 n Jednoducho ovládateľná regulácia Vitotronic 200.

 n Nízke investičné náklady.

 n Jednoduchá a lacnejšia montáž bez veľkých stenových prierazov. 

 n Uvedenie do prevádzky technickou službou Viessmann.

Technické údaje viď strana 64.

Displej regulácie tepelného čerpadla Vitotronic 200
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Vitocal 200-STepelné čerpadlá



44/45

M

M

Vykurovanie aj chladenie

Vitocal 200-S je určený buď čisto len na 

vykurovanie alebo aj na vykurovanie a chlade-

nie, v závislosti od požiadaviek.

Využíva teplo obsiahnuté vo vonkajšom 

vzduchu. Vonkajšia jednotka, odolná voči 

poveternostným vplyvom počasia, sa dá 

fl exibilne umiestniť a vďaka jej kompaktným 

rozmerom sa dá namontovať aj na obvodovú 

stenu budovy pomocou dodávaného montáž-

neho príslušenstva. Samozrejme je možné 

umiestniť ju aj na zem vedľa budovy alebo aj 

na plochú strechu objektu.

VITOCAL 200-S

Vnútorná jednotka sa dá ako každé iné vykuro-

vacie zariadenie inštalovať buď v pivnici alebo 

v technickej miestnosti. Obsahuje všetko 

potrebné hydraulické príslušenstvo, konden-

zátor, obehové čerpadlo a 3-cestný prepínací 

ventil ku komfortnému vykurovaniu a ohrevu 

teplej pitnej vody. Ako príslušenstvo môže byť 

integrovaný dodatočný elektrický prietokový 

ohrievač vody 9 kW (pri type „AC“ je už 

integrovaný z výroby).

V lete je možné využiť typy „AC” aj na chlade-

nie miestností. Pritom môžu byť použité 

k chladeniu ventilátorové konvektory alebo aj 

samotný podlahový systém.

Cenovo výhodná alternatíva pre novostavby ale aj pre modernizáciu, s ktorou je bez 

problémov možná aj kombinácia s už jestvujúcim zdrojom tepla.

Schematické znázornenie vykurovacieho zariadenia 

v novostavbách (vľavo) a pri modernizáciách

Vitocal 200-S 

vonkajšia a vnútorná jednotka

zásobník

teplej vody

akumulačný 

zásobník

zásobník

teplej vody

vykurovací 

kotol

Vitocal 200-S ako vykurovací systém v novostavbách Vitocal 200-S v spojení s plynovým kotlom 

v bivalentných prevádzkach pri modernizáciách 

(Príklad zapojenia AWB A.04 a A.07)

Vitocal 200-S 

vonjašia a vnútorná 

jednotka
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Tepelné čerpadlá Vitocal 200-S

Účinné a hospodárne

Vitocal 200-S pracuje obzvlášť hospodárne 

pri čiastočných zaťaženiach. Na to používa 

zariadenie inverterovú techniku kompresora. 

Pomocou modulácie kompresora prispôsobuje 

výkon kompresora vždy aktuálnej potrebe 

a taktiež dodáva do systému vykurovaciu vodu 

len s aktuálne potrebnou teplotou.

V prípade modernizácie sú splitové tepelné 

čerpadlá určené pre efektívne bivalentné pre-

vádzky. V týchto prípadoch ostáva jestvujúci 

zdroj tepla na pokrytie špičkových výkonov 

v prevádzke.

Tichá prevádzka vďaka regulovaným 

otáčkam

Regulovanou prevádzkou si Vitocal 200-S 

redukuje počet zapnutí a vypnutí kompresora. 

Týmto sú otáčkovo regulovaný ventilátor 

a kompresor výrazne tichšie ako trvalá pre-

vádzka na najvyššom stupni.

Komfortná regulácia Vitotronic

Užívateľ zariadenia profi tuje aj z jednoducho 

ovládateľnej regulácie Vitotronic 200, ktorá 

je navyše logicky a zmysluplne vyhotovená. 

Displej je podsvietený, kontrastný a ľahko 

čitateľný.

Vitocal 200-S

vnútorná jednotka 

(vľavo)

1   expanzná nádoba

2   trojcestný prepínací 

ventil

3   čerpadlo vykurovacieho 

okruhu

4   kondenzátor

5   Vitotronic 200

Pomocná funkcia informuje o ďalších možných 

krokoch. Grafi cký displej ukazuje aj vyku-

rovacie a chladiace krivky. Ďalšie príslušné 

regulačné komponenty môžu byť veľmi ľahko 

pripojené a zladené. Ovládací panel regulácie 

môže byť v prípade potreby umiestnený do 

vzdialenosti 5 m od vnútornej jednotky a inšta-

lovaný na stene podľa požiadavky.

Rozsiahly servis Viessmann

Prepojenie vnútornej a vonkajšej jednotky 

pomocou chladiarenských vedení do jedného 

uzavretého chladiaceho okruhu, musí previesť 

odborník – chladiar. Ten k tomu nadobudol ná-

ležité vedomosti školením z vyhlášky o ochra-

ne pri práci s chladivami a získal aj oprávnenie 

pre uvedenie takýchto zariadení do prevádzky. 

Takéto uvedenie do prevádzky umožňuje aj 

technická služba Viessmann.

Vitocal 200-S

vonkajšia jednotka 

(vpravo)

6   výparník

7   ventilátor

8   kompresor 



Vitocal 200-S splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda

Výhody na prvý pohľad

 n Tepelné čerpadlo vzduch/voda s vykurovacími výkonmi od 3,0 do 10,6 kW, pri 

A2/W35.

 n Inverter kompresor umožňuje presné prispôsobenie výkonu aktuálnej potrebe 

tepla/chladu.

 n Nízke prevádzkové náklady vďaka vysokým výkonovým číslam COP (Coeffi cient 

of Performance) podľa EN 14511 až 4,6 pri A7/W35 resp. 3,5 pri A2/W35.

 n Maximálna výstupná teplota vody až 55 °C aj pri -15 °C.

 n Vonkajšia jednotka s výparníkom, kompresorom, ventilátorom a expanzným 

ventilom.

 n Vnútorná jednotka s obehovým čerpadlom, poistnou skupinou, kondenzátorom, 

3-cestným prepínacím ventilom a reguláciou, pri typoch „AC“ aj s elektrickým 

prietokovým ohrievačom vody.

 n Vysoká účinnosť pri čiastočných prevádzkových zaťaženiach.

 n Nízka hlučnosť vďaka regulovateľným otáčkam ventilátora a kompresora.

 n Nie je potrebná žiadna ochrana voči zamrznutiu systému.

 n Jednoducho ovládateľná regulácia Vitotronic 200 s textovými hláseniami 

a s grafi ckým displejom.

 n Nízke investičné náklady.

 n Možnosť chladiacej prevádzky.

 n Uvedenie do prevádzky technickou službou Viessmann.

Technické údaje viď strana 64.

Vonkajšia jednotka, typ AWB(-AC) 201.A10 a A13
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Tepelné čerpadlá Vitocal 160-A
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Vitocal 160-A

1   vysoko účinný piestový kompresor

2   veľkoplošný výparník pre efektívnu 

výmenu tepla 

3   prednastavená regulácia v závislosti 

od výbavy aj so solárnou funkciou

4   horčíková anóda

5   integrovaná elektrická vykurovacia 

vložka 1,5 kW

6   integrovaný smaltovaný zásobníkový 

ohrievač 285 litrov

7   kondenzátor

VITOCAL 160-A

Lacná príprava teplej pitnej vody pomocou tepla v priestore a veľkému zásobníku.

Vitocal 160-A: tepelné čerpadlo na 

prípravu teplej vody

Tepelné čerpadlo Vitocal 160-A zohrieva pitnú 

vodu lacno a úsporne. Ako zdroj tepla využíva 

teplý vzduch vo vnútri budovy. Tepelné čerpad-

lo Vitocal 160-A je mimoriadne vhodné tam, 

kde je k dispozícii veľa tepla, napr. v pekárňach. 

Vitocal 160-A je možné prevádzkovať úplne 

nezávisle od ostatných zdrojov tepla.

 

Kompaktná stanica pitnej vody využíva 

teplo okolitého prostredia

Kompaktné tepelné čerpadlo Vitocal 160-A 

na ohrev vody je už vybavené všetkými 

komponentmi potrebnými na účinnú 

a priestorovo nenáročnú prípravu teplej vody. 

Spolu s mo dulom tepelného čerpadla (výkon 

1,52 kW, COP 3,54 pri teplote vzduchu 15 °C 

a teplote vody 45 °C) je tu integrovaný 

285 litrový zásobník, elektrická výhrevná 

vložka ako aj regulátor v jednej skrini.

Pomocou regulátora s jednoduchou obsluhou 

a veľkým displejom možno pohodlne nastaviť 

rôzne programy. Či už ide o prípravu teplej 

vody, trvalú alebo pohotovostnú prevádzku 

– všetky tieto funkcie je možné navoliť 

pomocou niekoľkých málo tlačidiel.

Prídavný účinok: chladenie priestoru alebo 

kontrolované vetranie bytu

Vo vyhotovení ako tepelné čerpadlo na okolitý 

vzduch využíva Vitocal 160-A vzduch 

z miestnosti, kde je inštalované. Ako tepelné 

čerpadlo na spotrebovaný vzduch nasáva teplý 

spotrebovaný vzduch cez kanály z iných 

miestností v byte, napr. z kúpeľne, WC alebo 

kuchyne. Nasávanému vzduchu potom 

tepelné čerpadlo časť tepla odoberie, toto 

teplo potom zvýši na využiteľnú úroveň 

a následne tým ohrieva pitnú vodu.

Tepelné čerpadlo na okolitý vzduch napokon 

odovzdá ochladený a odvlhčený vzduch zase 

na miesto inštalácie. Tento priestor možno 

takto využívať ako chladný priestor na 

potraviny.

Tepelné čerpadlo na odpadový vzduch 

potom cez vzduchový kanál odvádza vzduch 

smerom von. V spojení s otvormi na prívod 

čerstvého vzduchu do obytných priestorov sa 

tepelné čerpadlo Vitocal 160-A takto stáva 

ústredným komponentom kontrolovaného 

bytového vetrania. Takto je tepelné čerpadlo 

Vitocal 160-A vhodné aj pre modernizáciu 

bývania.
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Kompaktné tepelné čerpadlo Vitocal 160-A na teplú vodu

možno prevádzkovať úplne nezávisle od zdrojov tepla

Výhody na prvý pohľad

 

   Cenovo atraktívne tepelné čerpadlo na teplú vodu využívajúce okolitý 

alebo odpadový vzduch, voliteľne s vnútorným solárnym výmenníkom tepla 

a solárnym regulátorom na pripojenie plochých či trubicových kolektorov.

   Objemový prietok vzduchu až 250 m3/h.

   Objem smaltovaného zásobníka 285 litrov.

   Jednoduché uvedenie do prevádzky vďaka kompletnému prepojeniu 

a prednastavenému regulátoru.

   Tepelné čerpadlo pre teploty pitnej vody v režime tepelného čerpadla až do 55 °C.

   Ako variant na odpadový vzduch s prvkami na privádzaný vzduch je zariadenie 

vhodné na kontrolované vetranie a odvetrávanie pre podlahovú plochu až 200 m2.

   So zabudovanou elektrickou vykurovacou vložkou (1,5 kW) pre teploty pitnej 

vody až 65 °C.

Technické údaje viď strana 65.

Nízke náklady pomocou solárnej energie

Obe vyhotovenia je možné dodať so solárnym 

výmenníkom tepla a solárnym regulátorom. 

Pripojením maximálne 4,6 m2 plochých a 3 m2 

vákuových trubicových kolektorov je možné 

dodatočne využiť bezplatnú energiu slnka na 

ohrev vody. Prevádzkové náklady sa takto ešte 

viac znížia.

Stačí bežná zásuvka 230 V

Tepelné čerpadlo Vitocal 160-A sa dodáva 

kompletne zmonotované. Treba ho len 

umiestniť, pripojiť rozvody vody a odtok 

kondenzátu a strčiť zástrčku do 230 V zásuvky 

– tepelné čerpadlo na okolitý vzduch je 

pripravené na prevádzku.
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Predstavte si horúci letný deň. Zapínali by ste 

v taký deň vykurovanie? Asi ani nie. Výnimka 

nastane vtedy, ak vlastníte tepelné čerpadlo 

fi rmy Viessmann. Vykurovacie systémy toho 

v lete spravidla nemajú veľa na práci – ak 

odhliadneme od ohrevu pitnej vody.

U tepelných čerpadiel je to však inak, lebo 

niektoré tepelné čerpadlá fi rmy Viessmann 

ponúkajú ako prídavný úžitok funkciu chladenia. 

Aktívne alebo pasívne chladenie

Pri chladení tepelným čerpadlom si môžete 

vybrať medzi rôznymi metódami:

   Pasívne chladenie:

Pri tomto type chladenia soľanka resp. 

spodná voda prijíma teplo cez výmenník 

tepla z vykurovacieho okruhu o odvádza ho 

do okolia. Táto funkcia sa tiež nazýva 

„natural cooling“, lebo na chladenie využíva 

prirodzenú teplotu okolitého prostredia. 

Okrem regulácie a obehového čerpadla je 

pritom tepelné čerpadlo ako také vypnuté.

   Aktívne chladenie:

Tu sa funkčný princíp tepelného čerpadla 

jednoducho otočí. Toto chladenie možno 

tiež opísať ako reverzibilnú prevádzku. 

Chladiaci okruh sa vnútorne otočí alebo 

externe sa prepnú primárne a sekundárne 

prípoje. Podobne ako pri chladničke, 

tepelné čerpadlo potom aktívne vyrába 

chlad.

Chladenie tepelnými čerpadlami

Tepelné čerpadlá slúžia samozrejme v prvom rade na zabezpečenie príjemného tepelného 

komfortu a spoľahlivý ohrev pitnej vody. Ale tepelné čerpadlá toho dokážu viac: dajú sa 

totiž využiť aj na chladenie budovy.

Tepelné čerpadlá

AC-Box

Voliteľná výbava pre 

tepelné čerpadlá fi rmy 

Viessmann na aktívne 

chladenie.

Strana 53

NC-Box

Voliteľná výbava pre 

tepelné čerpadlá fi rmy 

Viessmann na pasívne 

chladenie.

Strana 52

Prirodzené chladenie: „natural cooling“

Zatiaľ, čo v zime slúži zem resp. spodná voda 

ako zdroj energie pre vykurovanie, je možné ju 

v lete použiť na prirodzené chladenie. Pri 

funkcii „natural cooling“ regulácia zapína 

primmárne čerpadlo a čerpadlo vykurovacieho 

okruhu. Takto môže relatívne teplá voda 

z podlahového vykurovania vo výmenníku 

tepla svoje teplo odovzdať soľanke primárneho 

okruhu. Pripojeným miestnostiam je takto 

odoberané teplo. „Natural cooling“ takto 

predstavuje energeticky mimoriadne úspornú 

metódu chladenia budov.



NC-box: energeticky aj cenovo úsporné

chladenie 

NC-box fi rmy Viessmann naučí tepelné 

čerpadlá prirodzeným spôsobom chladiť. Je to 

vlastne veľmi jednoduché. Počas horúcich 

letných dní sú teploty vo vnútri budov vyššie 

ako teplota v zemi alebo v spodnej vode. 

Regulácia tepelných čerpadiel sa potom zapne 

na „natural cooling“ a využíva zem alebo 

spodnú vodu na odvod tepla z miestností.

Úspora pri chladení 

Funkcia „natural cooling“ nevyužíva celú 

techniku tepelného čerpadla. Okrem regulácie 

a obehového čerpadla takto zostávajú všetky 

ostatné funkcie vypnuté a tak zariadenie na 

svoju prevádzku spotrebuje len veľmi málo 

prúdu. Toto robí z „natural cooling“ energeti-

cky mimoriadne úspornú metódu chladenia 

budov. 

Všetko pohromade na horúce dni 

V boxe „natural cooling“ fi rmy Viessmann sú 

už vopred zabudované všetky komponenty. 

Tento tepelne izolovaný box je takto nielen 

kompaktný a s malými rozmermi, ale 

umožňuje tiež jednoduchú a rýchlu montáž. 

So zmiešavačom alebo bez neho 

Box pre „natural cooling“ je k dispozícii pre 

systémovo špecifi cké použitie v dvoch 

vyhotoveniach – podľa daných požiadaviek so 

zmiešavačom alebo aj bez neho. Integrovaný 

zmiešavač umožňuje pritom kontinuálnu 

prevádzku bez poklesu pod rosný bod.

NC-Box„natural cooling“

Účinná tepelná izolácia NC-boxu zabraňuje tvorbe kondenzátu
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AC-box: účinné spojenie vykurovania 

a chladenia

AC-box fi rmy Viessmann spája „active 

cooling“ a „natural cooling“ vo vašich 

systémoch tepelných čerpadiel a robí ich ešte 

všestrannejšími a komfortnejšími. Podľa toho, 

ako chladno v miestnosti chcete mať, sa 

systém automaticky prepína. Ak sa vyžaduje 

len slabý chladiaci výkon, tak stačí prirodzené 

chladenie. Ak to nepostačuje, zapne sa 

aktívne chladenie.

Chladenie z okolia 

Pri funkcii „natural cooling“ sa obchádza 

kompresorový okruh. V prevádzke zostáva len 

čerpadlo soľanky a vykurovacieho okruhu 

a využívajú teplotný rozdiel medzi miestnos-

ťami a vonkajšou teplotou zeme alebo spodnej 

vody. Miestnosti sú takto chladené mimoriadne 

úsporným spôsobom. 

Zostať cool aj keď je vonku poriadne 

horúco

Pri „active cooling“ sa zapína kompresorový 

okruh, nie však na vykurovanie – interné 

ovládanie otočí pomocou AC-boxu funkčnosť 

vstupov a výstupov a aktívne odvádza teplo 

z budovy do zemnej sondy. Vo vykurovacom 

okruhu samotnom tečie len studená voda – 

v prípade potreby schladená až na 7 °C. 

Využitie odvedenej energie

Z miestností odvedená energia sa dá použiť 

aj priamo, napr. na ohrev pitnej vody alebo 

na vykurovanie bazénu. Takto môžete funkciu 

chladenia a vykurovania mimoriadne účinne 

spojiť.

 

Dobre premyslená technika: AC-box

zapína funkciu tepelného čerpadla 

v závislosti od požadovaného chla-

diaceho výkonu prostredníctvom 

funkcie „active cooling“ alebo 

„natural cooling“



Vitovent 300Bytový vetrací 

systém
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Kvalita vzduchu výrazne ovplyvňuje kvalitu 

života ako aj bývania. Pritom je dostatočná 

výmena vzduchu nepostrádateľná: moderné 

koncepcie bývania však tomu odporujú. Tieto 

sú dimenzované tak, aby obytné priestory 

podľa možnosti dobre tesnili, aby sa predo-

všetkým zabránilo tepelným stratám. Vetrací 

systém Vitovent 300 tu vytvorí príjemnú 

a zdravú klímu bývania, bez mrhania energiou. 

Vzduch vnímame ako „čerstvý“ vtedy, ak je 

koncentrácia CO
2
 pod 0,1 obj. % a ak je tento 

bez nepríjemného zápachu. Otvorenie okna sa 

spravidla javí ako najlepšie riešenie. No 

vetranie cez okno je založené na náhode, lebo 

buď vetráme priveľa a mrháme takto draho-

cennou energiou alebo zase vetráme primálo 

a potom sa zase cítime unavení a napätí. 

Naproti tomu bytový vetrací systém Vitovent 

300 vzduch vymieňa priebežne a odstraňuje 

z neho zápach a škodliviny. Takto vytvárate 

kontinuálne príjemnú a zdravú klímu.

Prevencia plesní a ochrana stavby 

Vlhký vzduch v miestnosti patrí medzi hlavné 

príčiny plesní. Pozor: pleseň v žiadnom 

prípade nie je len kozmetická vada. Pleseň 

môže poškodiť zdravie obyvateľov a poškodiť 

aj stavbu ako takú. Isté je jedno: investícia do 

bytového vetracieho systému je výhodnejšia, 

ako náprava poškodení stavby v dôsledku 

výskytu plesní.

Plochý kanálový systém 

pre rýchlu montáž

Pre Vitovent 300 je okrem známeho príslu-

šenstva k dispozícii aj nový pružný plastový 

kanálový systém, ktorý sa rýchlo a jednodu-

cho montuje. So svojou nízkou stavebnou 

výškou sa dá zabudovať do stropu a je 

mechanicky zaťažiteľný. Inak obvyklé tesnenie 

zmršťovacou páskou odpadá. Vďaka hladkému 

antibakteriálnemu povrchu je neustále 

zaistené hygienické vedenie vzduchu. 

V rozdeľovači je už integrovaný tlmič hluku.

VITOVENT 300

Vetrací systém Vitovent 300 zaistí príjemnú, zdravú klímu v priestore bez mrhania energiou.

Plochý potrubný systém pre rýchlu a jednoduchú montáž

rozdelovač vzduchu

ventil 

odpadného 

vzduchu

prívodný 

systém

plochý 

kanálový 

systém
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Alergici si môžu vydýchnuť 

Filtračný systém s efektívnym peľovým fi ltrom

(fi ltračná trieda F6) čistí privádzaný vzduch od 

škodlivín. Takto si môžu prijemnú klímu 

vychutnať aj alergici, lebo dochádza k zníženiu 

výskytu plesní a roztočov. 

Bezpečnosť a kľud 

Vitovent 300 zabezpečuje priebežnú výmenu 

vzduchu a okná takto môžu zostať celý rok 

zatvorené, čo zvyšuje nielen bezpečnosť proti 

zlodejom, ale ani hluk ulice takto nepreniká 

do bytu. 

Vetranie takmer bez strát energie

Pri Vitovente 300 sú úspory energie prvoradé. 

Výkonný výmenník tepla dokáže zo starého 

spotrebovaného vzduchu vyťažiť až 90 

percent tepla a týmto teplom potom ohriať 

vzduch, ktorý prúdi dnu. Vďaka efektívnym 

motorom na jednosmerný prúd takto na jednu 

„investovanú“ kWh elektrickej energie získate 

späť 15-násobok tepelnej energie. Pri 

vykurovanej ploche 150 m2 takto napr. 

ušetríte ročne až 300 m3 zemného plynu.

Chladenie prídavným vzduchom

V zime sa prostredníctvom funkcie výmeny 

vzduchu spätne získava väčšina tepla, ktorá je 

obsiahnutá v spotrebovanom vzduchu.

V lete sa výmenník tepla zase kompletne 

obchádza zabudovanou obtokovou klapkou. 

Tento teplotne riadený obtok umožňuje v noci 

prenikanie chladného nočného vzduchu do 

miestností.

Vitovent 300Bytový vetrací 

systém

Vitovent 300 

bytový vetrací systém 

s rekuperáciou tepla

1    ventilátory na jednosmerný prúd

2    klapka obtoku

3   výmenník tepla

4   vzduchový fi lter



Použitý vzduch

 Solárny kolektor

 Vonkajší 

vzduch

 Použitý 

vzduch

 Zdroj tepla

 Zásobník TÚV

Prívod 

vzduchu

 Prívod 

vzduchu

Odvod 

vzduchu
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Vitovent 300: garantuje celoročne veľmi útulnú klímu v obydlí, znižuje nutnosť 

vetrania a šetrí náklady na vykurovanie

Výhody na prvý pohľad

 

   Bytový vetrací systém až 180, 300 alebo 400 m3/h.

   Systém zabezpečuje útulnú a zdravú klímu v obydlí.

   Šetrí náklady na vykurovanie.

   Spätné získanie tepla viac ako 90 % znižuje straty vetraním 

na minimum a znižuje náklady na vykurovanie.

   Zabudovaný a teplotne riadený obtok (300 a 400 m3/h) obchádza 

rekuperáciu tepla v lete (100 %) a umožňuje chladenie príjemne 

chladným nočným vzduchom.

   Úsporné motory na jednosmerný prúd s konštantným 

objemovým tokom a riadením rovnováhy udržiavajú 

konštantný prúd nezávisle od statického tlaku.

   Filtrovanie vonkajšieho vzduchu – dôležité pre alergikov.

   Menej zápachu.

   Rovnomerné rozloženie vlhkosti zabraňuje stavebným škodám.

   Uzavreté okná – zvýšená bezpečnosť proti vlámaniu a ochrana 

proti hluku.

Technické údaje viď strana 65.



Technické údaje

Vitocal 350-G typ BW 351.A07 BW 351.A18 BWC 351.A07

Výkonové údaje  

(EN 14511, B0/W35 °C, teplotný spád 5 K)*

Menovitý tepelný výkon

Chladiaci výkon

Elektrický príkon

Výkonové číslo ε (COP) pri vykurovaní 

Výstupná teplota

kW

kW

kW

°C

7,3

5,8 

1,59

 4,6

72

18,6

14,8 

4,14 

 4,5

72

7,3

5,8

1,59

4,6

72

Rozmery

hĺbka

šírka

výška 

mm

mm

mm

845

600

1049

1085

780

1267

845

600

1049

Hmotnosť kg 135 322 145

* v spojení s vysoko účinnými obehovými čerpadlami

Tepelné čerpadlo Vitocal 350-G soľanka/voda 

Vitocal 350-G  typ WW 351.A07 WW 351.A18 WWC 351.A07

Výkonové údaje  

(EN 14511, W10/W35 °C, teplotný spád 5 K)*

Menovitý tepelný výkon

Chladiaci výkon

Elektrický príkon

Výkonové číslo ε (COP) pri vykurovaní 

Výstupná teplota

kW

kW

kW

°C

10,3

8,7 

1,70 

 6,1

72

25,7

21,4 

4,6 

 5,6

72

10,3

8,7

1,70

6,1

72

Rozmery

hĺbka

šírka

výška 

mm

mm

mm

845

600

1049

1085

780

1267

845

600

1049

Hmotnosť kg 135 322 145

* v spojení s vysoko účinnými obehovými čerpadlami

Tepelné čerpadlo Vitocal 350-G voda/voda 

Vitocal 350-G  typ BWS 351.A07 BWS 351.A18

Výkonové údaje  

(EN 14511, B0/W35 °C, teplotný spád 5 K)*

Menovitý tepelný výkon

Chladiaci výkon

Elektrický príkon

Výkonové číslo ε (COP) pri vykurovaní 

Výstupná teplota

kW

kW

kW

°C

7,3

5,8 

1,59 

 4,6

72

18,6

14,8 

4,14 

 4,5

72

Rozmery

hĺbka

šírka

výška 

mm

mm

mm

845

600

1049

1085

780

1267

Hmotnosť kg 135 322

* v spojení s vysoko účinnými obehovými čerpadlami

Tepelné čerpadlo Vitocal 350-G ako 2. stupeň (slave)
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Vitocal 343-G  typ BWT 341.A06 BWT 341.A08 BWT 341.A10

Výkonové údaje  

(EN 14511, B0/W35 °C, teplotný spád 5 K)

Menovitý tepelný výkon

Chladiaci výkon

Elektrický príkon

Výkonové číslo ε (COP) pri vykurovaní 

kW

kW

kW

5,9

 4,7

 1,25

 4,7

7,9

 6,3

 1,66

 4,7

10,3

8,3

 2,19

4,7

Rozmery

hĺbka x šírka x výška mm   680 x 600 x 2075

Objem zásobníka l 220 220 220

Koefi cient výkonu teplej vody N
L

1,5 1,5 1,6

Hmotnosť kg 260 260 266

Tepelné čerpadlo Vitocal 343-G soľanka/voda 

Tepelné čerpadlo Vitocal 333-G/Vitocal 333-G NC soľanka/voda 

Vitocal 333-G

Vitocal 333-G NC

 typ

typ

BWT 331.A06

BWT_NC 331.A06

BWT 331.A08

BWT_NC 331.A08

BWT 331.A10

BWT_NC 331.A10

Výkonové údaje  

(EN 14511, B0/W35 °C, teplotný spád 5 K)

Menovitý tepelný výkon

Chladiaci výkon

Elektrický príkon

Výkonové číslo ε (COP) pri vykurovaní 

kW

kW

kW

5,9

 4,7

 1,25

 4,7

7,9

 6,3

 1,66

 4,7

10,3

8,3

 2,19

4,7

Rozmery

hĺbka x šírka x výška mm   680 x 600 x 2075

Objem zásobníka l 220 220 220

Koefi cient výkonu teplej vody N
L

1 1,1 1,3

Hmotnosť kg 260 260 266



Technické údaje

Tepelné čerpadlo Vitocal 300-G ako 2.stupeň (slave)

Vitocal 300-G  typ

typ

   BW 301.A06

BWC 301.A06

BW 301.A08

BWC 301.A08

   BW 301.A10

BWC 301.A10

BW 301.A13

BWC 301.A13

   BW 301.A17

BWC 301.A17

Výkonové údaje 

(EN 14511, B0/W35 °C, teplotný spád 5 K)*

Menovitý tepelný výkon

Chladiaci výkon

Elektrický príkon

Výkonové číslo ε (COP) pri vykurovaní 

Výstupná teplota

kW

kW

kW

°C

5,9

4,7

1,3

  4,6

60

7,8

6,2  

1,65

 4,7

60

10,0

8,0

2,0

4,8

60

12,9

10,5

2,6

  4,9

60

17,0

13,7

3,6

  4,7

60

Rozmery

hĺbka x šírka x výška mm  845 x 600 x 1049 

Hmotnosť kg

kg

113

123

117

127

129

139

135

145

148

158

* v spojení s vysoko účinnými obehovými čerpadlami

Jednostupňové tepelné čerpadlo Vitocal 300-G soľanka/voda 

Jednostupňové tepelné čerpadlo Vitocal 300-G voda/voda

Vitocal 300-G  typ

typ

   WW 301.A06

WWC 301.A06

WW 301.A08

WWC 301.A08

   WW 301.A10

WWC 301.A10

WW 301.A13

WWC 301.A13

   WW 301.A17

WWC 301.A17

Výkonové údaje 

(EN 14511, W10/W35 °C, teplotný spád 5 K)*

Menovitý tepelný výkon

Chladiaci výkon

Elektrický príkon

Výkonové číslo ε (COP) pri vykurovaní 

Výstupná teplota

kW

kW

kW

°C

7,9

6,7

1,25

  6,3

60

10,4

8,8  

1,64

 6,3

60

13,4

11,4

2,1

6,3

60

17,1

14,6

2,8

  6,2

60

23,0

19,5

3,7

6,2

60

Rozmery

hĺbka x šírka x výška mm  845 x 600 x 1049 

Hmotnosť kg

kg

113

123

117

127

129

139

135

145

148

158

* v spojení s vysoko účinnými obehovými čerpadlami

Vitocal 300-G typ BWS 301.A06 BWS 301.A08    BWS 301.A10 BWS 301.A13    BWS 301.A17

Výkonové údaje 

(EN 14511, B0/W35 °C, teplotný spád 5 K)*

Menovitý tepelný výkon

Chladiaci výkon

Elektrický príkon

Výkonové číslo ε (COP) pri vykurovaní 

Výstupná teplota

kW

kW

kW

°C

5,9

4,7

1,3

  4,6

60

7,8

6,2  

1,65

 4,7

60

10,0

8,0

2,0

4,8

60

12,9

10,5

2,6

  4,9

60

17,0

13,7

3,6

  4,7

60

Rozmery

hĺbka x šírka x výška mm  845 x 600 x 1049 

Hmotnosť kg 108 112 124 130 143

* v spojení s vysoko účinnými obehovými čerpadlami
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Vitocal 300-G typ    BW 301.A21 BW 301.A29    BW 301.A45

Výkonové údaje 

(EN 14511, B0/W35 °C, teplotný spád 5 K)

Menovitý tepelný výkon

Chladiaci výkon

Elektrický príkon

Výkonové číslo ε (COP) pri vykurovaní 

Výstupná teplota

kW

kW

kW

°C

21,2

17,0

4,5

  4,7

60

28,8

23,3  

6,0

 4,8

60

42,8

34,2

9,3

4,6

60

Rozmery

hĺbka x šírka x výška mm  1085 x 780 x 1267

Hmotnosť kg 282 305 345

Jednostupňové tepelné čerpadlo Vitocal 300-G soľanka/voda

Vitocal 300-G  typ    WW 301.A21 WW 301.A29    WW 301.A45

Výkonové údaje 

(EN 14511, W10/W35 °C, teplotný spád 5 K)

Menovitý tepelný výkon

Chladiaci výkon

Elektrický príkon

Výkonové číslo ε (COP) pri vykurovaní 

Výstupná teplota

kW

kW

kW

°C

28,1

23,7

4,7

  5,9

60

37,1

31,4  

6,2

6

60

58,9

48,9

10,7

5,5

60

Rozmery

hĺbka x šírka x výška mm  1085 x 780 x 1267

Hmotnosť kg 282 305 345

Jednostupňové tepelné čerpadlo Vitocal 300-G voda/voda 

Vitocal 300-G  typ    BWS 301.A21 BWS 301.A29 BWS 301.A45

Výkonové údaje 

(EN 14511, B0/W35 °C, teplotný spád 5 K)

Menovitý tepelný výkon

Chladiaci výkon

Elektrický príkon

Výkonové číslo ε (COP) pri vykurovaní 

Výstupná teplota

kW

kW

kW

°C

21,2

17,0

4,5

  5,9

60

28,8

23,3  

6,0

6

60

42,8

34,2

9,3

5,5

60

Rozmery

hĺbka x šírka x výška mm  1085 x 780 x 1267

Hmotnosť kg 277 300 340

Tepelné čerpadlo Vitocal 300-G ako 2.stupeň (slave)



Technické údaje

Vitocal 200-G  typ   BWC 201.A06 BWC 201.A08   BWC 201.A10 BWC 201.A13   BWC 201.A17

Výkonové údaje 

(EN 14511, B0/W35 °C)

Menovitý tepelný výkon

Chladiaci výkon

Elektrický príkon

Výkonové číslo ε (COP) pri vykurovaní  

Výstupná teplota

kW

kW

kW

°C

5,8

4,5  

1,3 

 4,3

60

7,7

6,1 

1,75  

 4,4

60

 9,7

7,7  

2,2  

4,4

60

13,0

10,3  

2,8 5 

 4,5

60

 17,0

  13,5

3,75  

4,5

60

Rozmery

hĺbka x šírka x výška mm 845 x 600 x 1049

Hmotnosť  kg 119 124 135 141 154

Tepelné čerpadlo Vitocal 200-G soľanka/voda

Vitocal 242-G  typ BWT 241.A06 BWT 241.A08 BWT 241.A10

Výkonové údaje (EN 14511, B0/W35 °C)

Menovitý tepelný výkon

Chladiaci výkon

Elektrický príkon

Výkonové číslo ε (COP) pri vykurovaní 

kW

kW

kW

5,9

4,6

1,40

4,2

7,7

6,0

1,84

4,2

10,0

7,8

2,32

4,3

Rozmery

hĺbka x šírka x výška mm 680 x 600 x 2075 

Objem zásobníka l 220 220 220

Koefi cient výkonu teplej vody N
L

1,5 1,5 1,6

Hmotnosť kg 260 260 266

Tepelné čerpadlo Vitocal 242-G soľanka/voda

Tepelné čerpadlo Vitocal 222-G soľanka/voda 

Vitocal 222-G  typ BWT 221.A06 BWT 221.A08 BWT 221.A10

Výkonové údaje (EN 14511, B0/W35 °C)

Menovitý tepelný výkon

Chladiaci výkon

Elektrický príkon

Výkonové číslo ε (COP) pri vykurovaní 

kW

kW

kW

5,9

4,6

1,40

4,2

7,7

6,0

1,84

4,2

10,0

7,8

2,32

4,3

Rozmery

hĺbka x šírka x výška mm 680 x 600 x 1830

Objem zásobníka l 170 170 170

Koefi cient výkonu teplej vody N
L

1 1,1 1,3

Hmotnosť kg 250 250 256
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Vitocal 300-A typ  AWCI_AC 301.A

vnútorná montáž

AWO-AC 301.A

vonkajšia montáž

AWO-AC 301.A

vonkajšia montáž

(Silent-Version)

Výkonové údaje 

(EN 14511, A2/W35 °C)

Menovitý tepelný výkon

Elektrický príkon

Výkonové číslo ε (COP) pri vykurovaní 

Výkonové číslo ε (COP) pri vykurovaní A7/W35 °C

Chladiaci výkon

kW

kW

kW

3,0 – 9,0

2,3

3,9

4,4

8,5

3,0 – 9,0

2,3

3,9

4,4    

8,5

3,0 – 9,0

2,3

3,9

4,4

8,5

Rozmery

hĺbka x šírka x výška mm 946 x 880 x 1870 946 x 880 x 1885 1265 x 1380 x 1885

Hmotnosť kg 289 279 309

Tepelné čerpadlo Vitocal 300-A vzduch/voda 

Tepelné čerpadlo Vitocal 350-A vzduch/voda 

Pre vonkajšiu montáž

Pre vnútornú montáž

Tepelné čerpadlo Vitocal 350-A vzduch/voda 

Pre vnútornú montáž

Vitocal 350-A  typ AWHI 351.A10 AWHI 351.A14 AWHI 351.A20

Výkonové údaje (EN 14511, A2/W35 °C)

Menovitý tepelný výkon

Elektrický príkon

Výkonové číslo ε (COP) pri vykurovaní 

Výstupná teplota

kW

kW

°C

10,6

3,0

3,6

65

14,5

4,2

3,5

65

18,5

5,8

3,2

65

Rozmery

hĺbka x šírka x výška mm 946 x 880 x 1870 

Hmotnosť kg 287 297 361

Vitocal 350-A  typ AWHO 351.A10 AWHO 351.A14 AWHO 351.A20

Výkonové údaje (EN 14511, A2/W35 °C)

Menovitý tepelný výkon

Elektrický príkon

Výkonové číslo ε (COP) pri vykurovaní 

Výstupná teplota

kW

kW

°C

10,6

3,0

3,6

65

14,5

4,2

3,5

65

18,5

5,8

3,2

65

Rozmery

hĺbka x šírka x výška mm 1265 x 1380 x 1885 

Hmotnosť kg 325 335 400

Pre vonkajšiu montáž



Splitové tepelné čerpadlo Vitocal 200-S vzduch/voda

Splitové tepelné čerpadlo Vitocal 242-S vzduch/voda

Vitocal 242-S typ AWT-AC 241.A04 AWT-AC 241.A07 AWT-AC 241.A10 AWT-AC 241.A13

Výkonové údaje pri vykurovaní 

(EN 14511, A2/W35 °C, teplotný spád 5 K)

Menovitý tepelný výkon

Výkonové číslo ε (COP) pri vykurovaní 

Regulácia výkonu

kW

kW

3,0

 3,3

1,1 – 3,8

5,6

 3,24

1,3 – 7,7

7,7

 3,5

4,4 – 9,9

10,6

 3,26

5,0 – 11,9

Výkonové údaje pri chladení

(EN 14511, A35/W7 °C, teplotný spád 5 K)

Menovitý chladiaci výkon

Chladiaci faktor ε (EER) pri chladení

Regulácia výkonu

kW

kW

3,2

2,96

1,2 – 3,8

6,2

2,6

1,6 – 8,0

7,4

2,75

2,4 – 8,5

9,1

2,50

2,4 – 10,0

Objem zásobníka l 220 220 220 220

Rozmery vnútornej jednotky

hĺbka x šírka x výška mm 680 x 600 x 2075

Rozmery vonkajšej jednotky

hĺbka

šírka

výška

mm

mm

mm

290

869

610

340

1040

865

340

900

1255

340

900

1255

Hmotnosť

Vnútorná jednotka

Vonkajšia jednotka

kg

kg

204

43

204

66

207

110

207

110

Splitové tepelné čerpadlo Vitocal 222-S vzduch/voda

Vitocal 222-S typ AWT-AC 221.A04 AWT-AC 221.A07 AWT-AC 221.A10 AWT-AC 221.A13

Výkonové údaje pri vykurovaní

(EN 14511, A2/W35 °C, teplotný spád 5 K)

Menovitý tepelný výkon

Výkonové číslo ε (COP) pri vykurovaní 

Regulácia výkonu

kW

kW

3,0

 3,3

1,1 – 3,8

5,6

 3,24

1,3 – 7,7

7,7

 3,5

4,4 – 9,9

10,6

 3,26

5,0 – 11,9

Výkonové údaje pri chladení

(EN 14511, A35/W7 °C, teplotný spád 5 K)

Menovitý chladiaci výkon

Chladiaci faktor ε (EER) pri chladení

Regulácia výkonu

kW

kW

3,2

2,96

1,2 – 3,8

6,2

2,6

1,6 – 8,0

7,4

2,75

2,4 – 8,5

9,1

2,50

2,4 – 10,0

Objem zásobníka l 170 170 170 170

Rozmery vnútornej jednotky

hĺbka x šírka x výška mm 680 x 600 x 1830

Rozmery vonkajšej jednotky

hĺbka

šírka

výška

mm

mm

mm

290

869

610

340

1040

865

340

900

1255

340

900

1255

Hmotnosť

Vnútorná jednotka

Vonkajšia jednotka

kg

kg

194

43

194

66

197

110

197

110

Vitocal 200-S typ

typ

AWB 201.B04

AWB-AC 201.B04

AWB 201.B07

AWB-AC 201.B07

AWB 201.B10

AWB-AC 201.B10

AWB 201.B13

AWB-AC 201.B13

Výkonové údaje pri vykurovaní

(EN 14511, A2/W35 °C, teplotný spád 5 K)

Menovitý tepelný výkon

Výkonové číslo ε (COP) pri vykurovaní 

Regulácia výkonu

kW

kW

3,0

 3,3

1,1 – 3,8

5,6

 3,24

1,3 – 7,7

7,7

 3,5

4,4 – 9,9

10,6

 3,26

5,0 – 11,9

Výkonové údaje pri chladení

(EN 14511, A35/W7 °C, teplotný spád 5 K)

Menovitý chladiaci výkon

Chladiaci faktor ε (EER) pri chladení

Regulácia výkonu

kW

kW

3,2

2,96

1,2 – 3,8

6,2

2,6

1,6 – 8,0

7,4

2,75

2,4 – 8,5

9,1

2,50

2,4 – 10,0

Rozmery vnútornej jednotky

hĺbka x šírka x výška mm 360 x 450 x 850

Rozmery vonkajšej jednotky

hĺbka

šírka

výška

mm

mm

mm

290

869

610

340

1040

865

340

900

1255

340

900

1255

Hmotnosť

Vnútorná jednotka

Vonkajšia jednotka

kg

kg

35

43

35

66

40

110

40

110

Technické údaje



Bytový vetrací systém Vitovent 300

Vitovent 300 m3/h      180      300      400

Objemový prietok vzduchu 

Max. objem. prietok vzduchu pri tlak. strate

m3/h

m3/h/Pa

50 až 180

180/150

50 až 300

300/100

50 až 400

400/100

Rozmery bez prípojného hrdla

hĺbka

šírka

výška

mm

mm

mm

310

560

 600

436

675

 747

 436

675

747

 Hmotnosť kg 25 31   32

Filter DIN EN 779

Vonkajší vzduchu

Spotrebovaný vzduch

fi ltračná trieda

fi ltračná trieda

 F6

G4

 F6

G4

 F6

G4

Protiprúdový výmenník tepla

Účinnosť % 92 91   91

Automatický obtok nie áno áno

Letná kazeta áno nie nie

Digitálne diaľkové ovládanie 

s týždenným programom áno áno áno

Výkonové údaje 

Chladiaci výkon v závislosti od výkonu tepelného čerpadla pre typy 

Vitocal 343-G/333-G/300-G/242-G/222-G/200-G

kW ca. 1,25 

bis 5,0

Rozmery

hĺbka

šírka

výška

 mm

mm

mm

 520

580

420

Hmotnosť bez zmiešavača kg 25

Hmotnosť so zmiešavačom kg 28

„natural cooling“ NC-Box

Výkon pri ohreve pitnej vody z 15 na 45 °C a 15 °C teplote vzduchu kW 1,5

Elektrický príkon kW 0,43

Výkonové číslo ε (COP) 3,54

Objemový tok vzduchu m3/h 250

Elektrický príkon elektrickej vložky kW 1,50

Objem zásobníka l 285

Hmotnosť

typ WWK/typ WWKS kg 105/110

Rozmery

hĺbka ø

šírka

výška (prevádzka na okolitý vzduch)

výška (prevádzka na odpadový vzduch)

mm

mm

mm

mm

660

700

1846

1838

Tepelné čerpadlo Vitocal 160-A

Maximálny chladiaci výkon je obmedzený pripojeným tepelným čerpadlom

(pre Vitocal 300-G).

Rozmery

hĺbka

šírka

výška

 mm

mm

mm

720

350

970

Hmotnosť kg 80

„active cooling“ AC-Box
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Kompletný program Viessmann

Kompletný program Viessmann

Kompletný program fi rmy Viessmann ponúka 

pre všetky aplikačné oblasti a všetky zdroje 

energií individuálne riešenia s efektívnymi 

systémami. Ako ekologický priekopník naša 

spoločnosť už po celé desaťročia dodáva 

účinné a nízkoemisné vykurovacie systémy 

na olej, plyn ako aj solárne systémy, vykuro-

vacie systémy pre dorastajúce suroviny ako aj 

tepelné čerpadlá. 

 

Kompletný program fi rmy Viessmann ponúka 

špičkové technológie a vytvára štandard 

pre celé odvetvie. S vysokou energetickou 

efektívnosťou pomáha šetriť vykurovacie 

náklady a predstavuje správnu voľbu aj 

z ekologického hľadiska. 

Individuálne hospodárne riešenia 

Viessmann má pre každé použitie ten správny

vykurovací systém, nástenný alebo stacio-

nárny, individuálne kombinovateľný ako aj 

perspektívny a hospodárny. Či už pre rodinné

domy (pre jednu alebo dve rodiny), pre veľké

obytné budovy, živnosti a priemysel alebo aj

pre lokálne siete diaľkového vykurovania.

Pritom je nepodstatné, či je zariadenie určené

na modernizáciu alebo pre novostavbu.

Perspektívne vykurovacie systémy pre všetky zdroje energií a aplikačné oblasti.

Individuálne riešenia s efektívnymi systémami

Rodinné domy

Bytové domy

Priemyselné 

objekty

Centrálne 
zásobovanie 
teplom

Solárna termika 

a fotovoltika

Olejové nízkoteplotné 

a kondenzačné kotly

13 – 20 000 kW

Plynové nízkoteplotné 

a kondenzačné kotly

4 – 20 000 kW
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Kompletný program fi rmy Viessmann:

Individuálne riešenia s efektívnymi systémami pre všetky 

zdroje energií a aplikačné oblasti

Klimatizačná technika Systémové komponentyTepelné čerpadlá 

soľanka/voda, voda/voda 

a vzduch/voda

1,5 – 1 500 kW

Zariadenia na vykurovanie 

drevom, kogeneračné zariadenia 

a zariadenia na bioplyn

4 – 13 000 kW

Vo všetkých týchto trhových segmentoch je 

Viessmann vysoko špecializovaný, zároveň má 

ale oproti špecializovaným predajcom rozhdu-

júcu výhodu: Viessmann rozumie vykurovacej 

technike ako systematickému celkou a ponúka 

technologicky otvorené poradenstvo. To garan-

tuje pre každý výkon najlepšie riešenie.

Inovátor

Skupina Viessmann udáva krok v technológii 

vykurovania. Za tým stojí značka Viessmann 

a značky dcérskych spoločností, ktoré sú for-

mované rovnakým duchom a tou istou silnou 

inováciou. 

Výkonové spektrum zahŕňa:

n Vykurovacia technika pre olej a plyn 

n Solárne systémy 

n Tepelné čerpadlá

n Zariadenia na vykurovanie s drevom

n Kogeneračné zariadenia

n Zariadenia na bioplyn

n Systémové komponenty

n Služby

Skupina Viessmann 



Kompletný program Viessmann

Kompletný program fi rmy Viessmann: Individuálne riešenia s efektívnymi 

systémami pre všetky zdroje energií a aplikačné oblasti

Rodinné domy Bytové domy Priemyselné objekty Centrálne zásobovanie teplom

HafenCity Hamburg, 

Nemecko

City of tomorrow, Malmö, 

Švédsko

Palmový ostrov, 

Dubai

Heliotróp, Freiburg, 

Nemecko

Solárna termika

a fotovoltika

Sídlisko „Zi Wei Garden“ Xi´an, 

Čína

Ameco A380 Hangar Peking, 

Čína

Európsky parlament 

v Štrasburgu, Francúzko

Dom architekta Bad Füssing, 

Nemecko

Olejové nízkoteplotné

a kondenzačné kotly

13 – 20 000 kW

Bytový dom „Wohnoase“ 

Regensburg, Nemecko 

Porsche Lipsko, 

Nemecko 

Európsky parlament v Bruseli, 

Belgicko

Rodinný dom Kevelaer, 

Nemecko 

Plynové nízkoteplotné

a kondenzačné kotly

4 – 20 000 kW

Hotel Lagorai Cavalese, 

Taliansko

Kongresové centrum Brunstad, 

Nórsko

Kláštor St. Ottilien,

Nemecko

Rodinný dom Wiesloch, 

Nemecko

Zariadenia na 

vykurovanie drevom,

kogeneračné zariadenia

a zariadenia na bioplyn

4 – 13 000 kW

Ateliérové byty Brandenburg, 

Nemecko

Univerzitná knižnica Bamberg, 

Nemecko

Sídlisko Pfäffi kon, 

Švajčiarsko

Loftcube Neu-Ulm, 

Nemecko 

Tepelné čerpadlá 

pre soľanku, vodu

a vzduch

1,5 – 2 000 kW



Progresívna a efektívna
vykurovacia technika pre všetky požiadavky

Vo väčšine priemyselných krajín má výroba 

tepla pre vykurovanie obydlí, kancelárskych 

a priemyselných objektov podstatný podiel 

na spotrebe energie – a tak súčasne ponúka 

najväčší potenciál pre úspory. Moderné 

a energeticky efektívne vykurovacie systémy 

Viessmann sú v celosvetovom meradle osa-

dené nielen v rodinných domoch, ale aj 

v nespočetnom množstve veľkých projektov. 

Tam zaisťujú dôležitý prínos k udržateľnému 

využívaniu energetických rezerv.

Pritom Viessmann neustále úspešne prináša 

odpovede na aktuálne výzvy modernej vyku-

rovacej techniky – od historických pamiatok 

cez výkonné priemyselné objekty až po veľké 

obytné a kancelárske priestory.

Ku kompletnému programu stredných a veľ-

kých kotlov patria okrem Viessmann produktov 

aj zdroje tepla dcérskych spoločností patriacich 

do skupiny Viessmann: Köb, Mawera, KWT, 

ESS, BIOFerm, HKB a Schmack. Silné značky, 

ktoré pokrývajú všetky požiadavky na výkonnú 

a spoľahlivú vykurovaciu techniku v oblasti 

využívania obnoviteľných zdrojov energie.

City of tomorrow, Malmö, Švédsko
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Nemecká cena 
za trvalú udržateľnosť

Najudržateľnejšia 
výroba Nemecka 2009

Efektivita

Viessmann – climate of innovation

Za svoju angažovanosť na poli ochra-

ny klímy a efektívneho využívania 

zdrojov bola spoločnosť Viessmann 

v roku 2009 vyznamenaná Nemec-

kou cenou za trvalú udržateľnosť.

 Informácie o podnikaní

 n Rok založenia: 1917

 n Počet zamestnancov: 9400

 n Obrat skupiny: 1,7 miliárd Euro

 n Podiel exportu: 56 %

 n Výrobné a dodávateľské spoločnosti 

  v 10 krajinách s 23 výrobnými závodmi 

  v Nemecku, Francúzsku, Holandsku, USA, 

  Taliansku, Kanade, Poľsku, Maďarsku, 

  Rakúsku, Švajčiarsku a v Číne

 n Predajné organizácie v 74 krajinách 

  s 32 vlastnými spoločnosťami

 n 120 predajných pobočiek vo svete

 n 3 spoločnosti poskytujúce služby

Závody Viessmann
Viessmann bol ocenený za obzvlášť 

efektívne využívanie energie vďaka 

inovatívnej centrále na spätné získa-

vanie tepla so sídlom v Allendorfe/

Eder cenou Energy Effi ciency 

Awards v roku 2010.

Prísľub značky Viessmann prináša v zhuste-

nej forme výkonové nároky fi rmy. Je to 

centrálne posolstvo a spolu s našou značkou 

celosvetovo charakteristický znak. „Climate of 

innovation“ je prísľub v troch aspektoch: Je to 

viera v kultúru inovácií. Je to prísľub vysokého 

produktového využtia a zároveň záväzok ku 

ochrane klímy.

Kompletný program pre všetky nosiče 

energií 

Viessmann je jedným z medzinárodnevedú-

cich výrobcov vykurovacích systémov a so 

svojím kompletným programom ponúka pre 

všetky oblasti použitia a všetky energetické 

nosiče individuálne riešenia s efektívnymi sys-

témami. Firma už desaťročia dodáva obzvlášť 

efektívne vykurovacie systémy s nízkymi 

emisiami. 

Trvalo obchodovať 

Prevzatie zodpovednosti znamená pre 

Viessmann vieru k udržatelnému podnikaniu. 

To znamená: Ekológia, ekonómia a sociálne 

aspekty v súlade tak, aby boli uspokojené 

požiadavky bez toho, aby sa ohrozila nasledu-

júca generácia. 

Efektivita Plus 

S projektom trvalej udržateľnosti Efektivita 

Plus ukazuje Viessmann v Allendorfe, že ener-

getické a klimatické ciele pre rok 2020 môžu 

byť splnené dostupnou technikou už dnes. 

Vo výsledku sa zvýšila energetické efektívnosť 

o 22 percent, podiel obnoviteľnej energie na 

18 percent a CO
2 
 emisie klesli o tretinu.

Projekt zahŕňa:

n ochranu klimy,

n efektivitu zdrojov,

n a zaistenie zamestnanosti.

Výsledkom má byť ušetrenie 40% fosílnej 

energie a zníženie vytvárania CO
2
 emisií 

o tretinu.

Výkonové spektrum

n Vykurovacia technika pre olej a plyn 

n Solárne systémy 

n Tepelné čerpadlá

n Zariadenia na vykurovanie s drevom

n Kogeneračné zariadenia

n Zariadenia na bioplyn

n Klimatizačné jednotky 

n Systémové komponenty

n Služby

Kompletný program pokrýva celé spektrum. 

S výkonom od 1,5 kW do 116 MW.



Viessmann, s.r.o.

Ivanská cesta 30/A

821 04  Bratislava

telefón: (02) 32 23 01 00

telefax: (02) 32 23 01 23

www.viessmann.sk

Vaša špecializovaná kúrenárska fi rma:

9443 299-2 SK   01/2012
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Kopírovanie a akékoľvek iné využívanie len s predchádzajúcim súhlasom.
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