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Новий тепловий насос Vitocal 300−G типiв
«розсiл/вода» i «вода/вода» поєднує в собi iнно−
вацiйнi досягнення i є оптимальним рішенням в
енергозбереженні для житлових будинкiв.
Vitocal 300−G працює з використанням тепла,
що знаходиться прямо перед дверима Вашої
оселi. При цьому, залежно вiд Вашої особистої
потреби в теплi, Ви можете вибирати потужнiсть
вiд 6,2 до 43,2 кВт. Надiйний тепловий насос
Vitocal 300−G забезпечить Вам ефективну ро−
боту системи опалення i комфортне приготу−
вання гарячої води.
Êîìïàêòíiñòü
Тепловий насос Vitocal 300−G (тип BWC/WWC)
приваблює особливо компактним виконанням.
В ньому iнтегрованi всi необхiднi елементи для
роботи системи: циркуляцiйнi насоси для пер−
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винного i вторинного контурiв, запобiжний кла−
пан, манометр, повiтровiддiлювач, триходовий
переключаючий клапан опалення/ГВП.
Завдяки цьому обладнання займає меншу пло−
щу i дозволяє зекономити час монтажу всiєї
системи. Опцiонально можливе встановлення
проточного електричного нагрiвача.
Âåëèêi òåïëîâòðàòè?
Ç íàñîñîì Vitocal 300-G íåìàº ïðîáëåì
Для будинкiв з високим споживанням тепла ми
пропонуємо двоступеневий тепловий насос
Vitocal 300−G, який працює за принципом «ве−
дучий/ведений». Теплова потужнiсть такого на−
соса може складати вiд 12,4 до 43,2 кВт. Насос
може працювати з рiзними джерелами тепла:
г рунт або вода.
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Vitocal 300−G
Åôåêòèâíèé ³ êîìïàêòíèé òåïëîâèé íàñîñ

Îñíîâí³ ïåðåâàãè:

Vitocal 300-G
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■

Тепловий насос «розсiл/вода» з тепло−
продуктивнiстю:
− одноступеневий: вiд 6,2 до 17,6 кВт
− двоступеневий: вiд 12,4 до 35,2 кВт

■

Тепловий насос «вода/вода» з теплопро−
дуктивнiстю:
− одноступеневий: вiд 8,0 до 21,6 кВт
− двоступеневий: вiд 16,0 до 43,2 кВт

■

Високi коефiцiєнти потужностi: значення
СОР за стандартом EN 14511 до 4,7
(розсiл 0 0С/вода 35 0С) (СОР – Coefficient
of Perfomence)

■

Моновалентний режим роботи для опа−
лення i гарячого водопостачання

■

Тихий режим експлуатацiї завдяки хо−
рошiй звукоiзоляцiї, компресор розмiще−
ний в окремому закритому корпусi

■

З температурою подачi до +65 °С, що до−
статньо як для роботи радiаторної систе−
ми опалення, так i для «теплої пiдлоги»

■

Електронний регулятор WPR300: управлi−
ння системою опалення залежно вiд пого−
дних умов, системою гарячого водопоста−
чання; режим «природного охолодження»,
режим «активного охолодження»; вiдобра−
ження iнформацiї в режимi текстового меню

■

Vitocal 300−G (тип BWC/WWC): поставля−
ється з вбудованими циркуляцiйними на−
сосами первинного i вторинного контурiв,
переключаючим триходовим клапаном
опалення/ГВП, групою безпеки: повiтро−
вiддiлювач, манометр, запобiжний клапан

■

Опцiонально можливе встановлення
електричного проточного нагрiвача

■

Інновацiйна система RCD−system (Refri−
gerant Cycle Diagnostic System) для дiаг−
ностики роботи холодильного модуля.
Система автоматично розраховує се−
редньорiчне значення коефiцiєнта по−
тужностi (СОР)
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Група безпеки: манометр,
запобiжний клапан,
повiтровiддiлювач
Циркуляцiйний насос
первинного контуру
Електронний регулятор
Випарник з великою
площею для ефективного
теплообмiну
Спiральний компресор
Електронний
розширювальний клапан

Двоступеневий тепловий насос Vitocal 300−G – готовий
комплект в тепловiй iзоляцiї з трубними з’єднаннями,
запiрною арматурою, циркуляцiйними насосами, за−
побiжним клапаном, манометром i стiновим крiпленням.

10.2009

1

