
Vitocal 222-A

Pompa ciepła powietrze/woda typu Monoblok Vitocal
200-A
Pompa ciepła Vitocal 222-A jest monoblokową jednostką wewnętrzną z wysokoefektywną pompą obiegową,
trójdrożnym zaworem przełączającym, grupą bezpieczeństwa, regulatorem i zintegrowanym podgrzewaczem
przepływowym wody 2,3 do 12,0 kW (A2/W35), wykorzystujące bezpłatną energię zakumulowaną w powietrzu.
Powietrzna pompa ciepła dostępna jest w wersji do ogrzewania lub do ogrzewania i chłodzenia c.w.u.. Cechuje się
podziałem na jednostkę wewnętrzną i jednostkę zewnętrzną - nie ma żadnych wymagań dotyczących minimalnych
odstępów między nimi. Jednostki te połączone są ze sobą przewodami wodnymi. Pompa ciepła zapewnia niskie koszty
użytkowania ze względu na wysoki współczynnik efektywności COP (COP = Coefficient of Performance) wg EN 14511:
do 5,0 (A7/W35) wzgl. do 4,1 (A2/W35). Cicha praca urządzenia dzięki systemowi Advanced Acoustic Design
(AAD) pozwala na stosowanie jej w osiedlach domów szeregowych. Nie wymaga kontroli szczelności dzięki
hermetycznie zamkniętemu obiegowi chłodniczemu. Posiada wbudowany zasobnik c.w.u. o pojemności 222
litrów. Maksymalna temperatura zasilania do 60 °C przy temperaturze zewnętrznej – 10 °C. Przystosowana do zasilania
z instalacji fotowoltaicznej. Klasa efektywności energetycznej A++ / A | typ 221.A04: A+ / A.

Typ AWOT(-M)-E(-AC)
-M – jednostka zewnętrzna jednofazowa (brak -M oznacza zasilanie 3-fazowe)●

-E – zintegrowana grzałka elektryczna●

-AC – zintegrowana funkcja chłodzenia aktywnego●

Zakres dostawy:
Kompaktowa pompa ciepła powietrze/woda typu Monoblok do ogrzewania i podgrzewu wody użytkowej składająca się●

z modułu wewnętrznego i zewnętrznego
Wbudowany zbiornik wody użytkowej o pojemności 220 litrów, z emaliowaną powłoką Ceraprotect, zabezpieczony●

przed korozją anodą magnezową
Wbudowana pompa obiegu wtórnego o wysokiej wydajności●

Wbudowany przepływowy podgrzewacz wody grzewczej 3/6/9 kW●

Grupa bezpieczeństwa po stronie wody grzewczej●

Sterowany pogodowo regulator pompy ciepła Vitotronic 200 typ WO1C z czujnikiem temperatury zewnętrznej●



Zintegrowana funkcja Hybrid Pro Control●

W zakresie dostawy pompy ciepła dodatkowo Vitoconnect 100 OPTO2 do zdalnego nadzoru i sterowania instalacją●

grzewczą przez aplikacje na smartfony: ViCare.
Moduł zewnętrzny z czynnikiem chłodniczym (R410 A), wyciszoną sprężarką sterowaną inwerterem●

oraz elektronicznym zaworem rozprężnym.
W zakresie dostawy hydrauliczny zestaw przyłączeniowy natynkowy, wersja lewa lub prawa.●

Dane techniczne: Producent: Viessmann

Budowa jednostki wewnętrznej pompy ciepła Vitocal 222-A



Dane techniczne pompy ciepła Vitocal 222-A


