Vitocal 222-S z zintegrowanym
zasobnikiem + buforem Vitocell 100-E

Kompaktowa pompa ciepła powietrze/woda typu
Split ze zintegrowanym podgrzewaczem c.w.u. (poj.
220 litrów) oraz buforem wody grzewczej Vitocell
100-E SVPA do integracji z urządzeniem (montaż
szeregowy) i zaworem bypass
Charakteryzuje się wysoką klasą efektywności energetycznej* A++ / A++ i zapewnia niskie koszty eksploatacji dzięki
wysokiemu współczynnikowi efektywności (COP = Coefficient of Performance) wg EN 14511: do 5,0 (A7/W35) i do 3,9
(A2/W35). Zintegrowany zasobnik c.w.u o pojemności 220 litrów i klasie efektywności energetycznej A dla podgrzewu
wody użytkowej zapewnia wysoki komfort c.w.u.. Pompa może odwrócić obieg chłodniczy, dzięki czemu umożliwia
chłodzenie budynku latem. Cicha praca urządzenia jest jego ogromnym atutem. Pompa ciepła może być zasilana
z instalacji fotowoltaicznej. Regulator Vitotronic z tekstowym wyświetlaczem graficznym będący na wyposażeniu pompy
ułatwia obsługę urządzenia.

Typ AWBT(-M)-E(-AC)
●
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-M – jednostka zewnętrzna jednofazowa (brak -M oznacza zasilanie 3-fazowe)
-E – zintegrowana grzałka elektryczna
-AC – zintegrowana funkcja chłodzenia aktywnego

Zakres dostawy:
●

●
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Kompaktowa pompa ciepła powietrze/woda typu Split do ogrzewania i podgrzewu wody użytkowej składająca się
z modułu wewnętrznego i zewnętrznego
Wbudowany pojemnościowy podgrzewacz wody o pojemności 220 litrów, z emaliowaną powłoką Ceraprotect,
zabezpieczony przed korozją anodą magnezową, z izolacją cieplną.
Wbudowana pompa obiegowa o wysokiej wydajności obiegu wtórnego
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
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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 przyłązeniowy natynkowy wersja lewa lub prawa oraz buforwody grzewczej
Vitocell 100-E SVPA do integracji z urządzeniem (montaż szeregowy) i zawór bypass.

Dane techniczne: Producent: Viessmann
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