
Êîìïàêòíi òåïëîâi íàñîñè òèïó «ðîçñië−âîäà» ïîòóæíiñòþ âiä 4 äî 10 êÂò

Òðè âàðiàíòè ðiçíîãî çàñòîñóâàííÿ
Тепловi насоси компактного виконання 
Vitocal 343−G та Vitocal 333−G поставляються 
у трьох варiантах: стандартний, з можливiстю
пiдключенння сонячних колекторiв, а також з
функцiєю природного охолодження NC (natural
cooling). Для високого комфорту гарячого во−
допостачання тепловий насос оснащений iнте−
грованим мiсткiсним водонагрiвачем об’ємом
170 лiтрiв (у виконаннi з пiд’єднанням до соняч−
них колекторiв – 220 лiтрiв).

²ííîâàöiéíi ðiøåííÿ
Особлива ефективнiсть теплових насосiв
Viessmann забезпечується новою системою хо−
лодовиробництва з електронним розширюваль−
ним клапаном (EEV), ще одною власною роз−
робкою компанiї − RCD−системою (Refrigerant
Cycle Diagnostic), а також серiйним застосу−
ванням циркуляцiйних насосiв з регульованою
частотою обертiв.

Нова надiйна шумоiзоляцiя теплових насосiв
знизила рiвень звукового тиску до мiнiмального.

Тепер рiвень шуму працюючого теплового насосу
становить не бiльш нiж 48 дБ (А) при 0/55 °С, що
є неперевершеним показником для такого об−
ладнання. 

Êîìïàêòíiñòü âèêîíàííÿ
Для зручностi iнсталяцiї у примiщеннi, розмiри
теплових насосiв були максимально зменшенi,
а рiзнi монтажнi приладдя дозволяють легко i
швидко запустити насос в експлуатацiю.
Як i всi новi тепловi насоси компактного вико−
нання, Vitocal 343−G та Vitocal 333−G оснащенi
новою цифровою системою управлiння Vitotronic.
У випадку виникнення труднощiв Вам потрiбно
лише натиснути на кнопку «Допомога» i звер−
нутись до меню пiдказок.

Äðóæíié iíòåðôåéñ ñèñòåìè óïðàâëiííÿ
Новий блок системи управлiння Vitotronic вмон−
тований у передню стiнку теплового насосу.
Для ще бiльшого комфорту управлiння Ви
маєте можливiсть розмiстити регулятор у будь−
якому зручному для Вас мiсцi на вiдстанi до 5 ме−
трiв вiд насосу.



Vitocal 343−G / Vitocal 333−G
Êîìïàêòíi òåïëîâi íàñîñè 
ç RCD−ñèñòåìîþ òà åëåêòðîííèì 
ðîçøèðþâàëüíèì êëàïàíîì (EEV)
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Vitocal 333-G
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Інтегрований мiсткiсний
водонагрiвач
Електронний регулятор теп−
лового насосу Vitotronic 200
Теплообмiнник грiючого
контуру
Високоефективний цирку−
ляцiйний насос первинного
контуру
Високоефективний цирку−
ляцiйний насос вторинного
контуру
Спiральний компресор

Vitocal 333−G (ліворуч)

Vitocal 343−G (праворуч)

Графічний дисплей нової системи управління Vitotronic

відображає режими спільного управління тепловим на−

сосом та сонячним колектором.

Îñíîâíi ïåðåâàãè:

■ Тепловий насос компактного виконання
потужнiстю вiд 4 до 10 кВт

■ Високi коефiцiєнти потужностi: значення
СОР за стандартом EN 14511 до 4,5 (роз−
сiл 0 °С/вода 35 °С) (СОР – Coefficient of
Perfomence)

■ Максимальна температура подачi до +60 °С
для високого комфорту гарячого водопо−
стачання

■ Інтегрований мiсткiсний водонагрiвач об’є−
мом до 170 лiтрiв (у варiантi для пiдклю−
чення сонячних колекторiв – 220 лiтрiв)

■ Особливо ефективний трикомпонентний
звукоiзоляцiйний корпус, завдяки якому
рiвень шуму знижений до 48 дБ (А) при
0/55 °С

■ Нова система управлiння з великим пов−
нотекстовим дисплеєм

■ Панель управлiння можно розмiстити на
вiдстанi до 5 метрiв вiд теплового насоса

■ Високий рiвень комфорту охолодження
завдяки iнтегрованiй функцiї NC (natural
cooling)

■ Максимальна температура подачi: +60 °С

■ Маса: 335 кг (Vitocal 343−G) та 305 кг
(Vitocal 333−G)

■ Розмiри (висота х ширина х довжина): 
− 2050 х 600 х 680 мм (Vitocal 343−G)
− 1800 х 600 х 680 мм (Vitocal 333−G)
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