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Êîìïàêòíà óñòàíîâêà ãàðÿ÷îãî âîäîçàáåç-
ïå÷åííÿ
Тепловий насос типу «повітря/вода» компакт−
ного виконання Vitocal 160−A з електронним
регулятором, iнтегрований в корпус мiсткiсного
водонагрiвача об’ємом 285 л., має потужнiсть
1,52 кВт та СОР 3,54 (при А15/W45).

Доступні двi версiї цього теплового насосу – з
вiдбором повiтря з примiщення та вiдбором
повiтря ззовнi. При вiдборi повiтря безпосеред−
ньо з примiщення, тепловий насос забирає те−
пло, що надходить iз рiзних кiмнат, у тому числi,
з ванних примiщень чи кухнi. Тепло повiтря ви−

користовується для гарячого водопостачання.
Також тепловий насос Vitocal 160−A може бути
використаний як модуль для охолодження
повiтря. Для додаткового зниження витрат на
приготування гарячої води iснує можливiсть
пiд’єднання до бойлеру до 6 м2 сонячних колек−
торiв плоского типу або до 3 м2 вакуумного.

Рiзнi програми управлiння тепловим насосом
легко виконуються завдяки простому меню.
Всього за допомогою декiлькох кнопок Ви змо−
жете здiйснювати повне керування установкою.
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Високоефективний
спiральний
компресор

Великий випарник
для ефективного
теплообмiну

Система управлiння,
що також розрахо−
вана для пiдклю−
чення до гелiоуста−
новок

Мiсткiсний водо−
нагрiвач об’ємом 
285 л з емалевим
покриттям

Тепловий насос Vitocal 160−A поставляється у зiбраному

виглядi, готовому до експлуатацiї. Вам необхiдно лише

установити його в обраному мiсцi, пiд’єднати патрубки

водозабезпечення та вiдводу конденсата та ввiмкнути на−

сос в розетку 220 В. Тепловий насос готовий до роботи. 

Vitocal 160−A у виконаннi пiдключення до вентиляцiйної

системи, може бути легко оснащений повiтроводами не−

обхiдного перерiзу з програми поставок приладдя до

вентиляцiйної системи компанії Viessmann.

Îñíîâíi ïåðåâàãè:

■ Тепловий насос Vitocal 160−A призначе−
ний для гарячого водозабезпечення з
температурою подачi до +55 °С

■ Додаткових джерел тепла для ГВП не
потрiбно

■ Просте введення в експлуатацiю

■ У виконаннi для експлуатацiї з приплив−
но−витяжною вентиляцiєю цей тепловий
насос може бути встановлений в житло−
вому примiщеннi площею до 200 м2

■ При оснащеннi вiдповiдним мiсткiсним
водонагрiвачем цей тепловий насос
можливо застосовувати разом з соняч−
ними колекторами

■ При застосуваннi електронагрiвальної
вставки потужнiстю 1,5 кВт можливо
пiдвищити температуру гарячого водо−
постачання до +65 °С

■ Високі коефіцієнти потужності: значення
СОР за стандартом EN 14511 до 3,54 (по−
вітря 15 °С/вода 45 °С) (COP – Coefficient
of Perfomance)

■ Максимальна температура подачi: +55 °С 

■ Об’єм мiсткiсного водонагрiвача: 285 л

■ Маса: 105 кг (тип WWK) та 110 кг (WWKS)

■ Розмiри (дiаметр х ширина х висота): 
− 660 х 700 х 1847 мм (для внутрiшнього
встановлення)
− 660 х 700 х 1838 мм (для зовнiшнього
встановлення)
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