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Tek cihaz ile ›s›tma, so¤utma ve s›cak su
Vitocal 200-S hava kaynakl› split bir ›s› pompas›d›r ve bir d›ﬂ
ile iç üniteden oluﬂmaktad›r. Hava kaynakl› ›s› pompas› d›ﬂ
havada depolanm›ﬂ enerjisinden faydalan›r. D›ﬂ hava koﬂullar›na
dayan›kl› d›ﬂ ünitenin montaj yeri esnek bir ﬂekilde seçilebilir
ve kompakt oldu¤undan d›ﬂ duvara montaj› mümkündür.
Binan›n yan›nda veya düz bir çat›ya montaj imkan› da vard›r.
‹ç ünite di¤er tüm ›s›tma sistemlerinde oldu¤u gibi kazan
dairesine veya kombi cihaz›nda oldu¤u gibi mutfa¤a monte
edilir. ‹ç ünite paslanmaz çelik plakal› eﬂanjör, ›s›tma devresi
pompas› ve 3 yollu vana gibi gerekli hidrolik komponentlerden
oluﬂur ve konforlu bir iﬂletme sa¤lar. Yaz aylar›nda
Vitocal 200-S so¤utma için kullan›labilir. So¤utma iste¤e ve
yerel ﬂartlara ba¤l› olarak fan-coil veya yerden ›s›tma sistemi
üzerinden gerçekleﬂtirilebilir.
Verimli ve ekonomik
Vitocal 200-S özellikle k›smi yüklerde çok verimli çal›ﬂ›r. Bunun
için DC-Inverter teknolojisinden faydalan›lmaktad›r. Kompresör
kapasite ihtiyac›na göre hassas ﬂekilde modülasyon yapar ve
böylece daima istenen gidiﬂ s›cakl›¤›na ulaﬂ›l›r. Modernizasyon
iﬂleri için split ›s› pompas› özellikle çok uygun, çünkü mevcut
›s› üreticisi ile kombine edilerek bivalent iﬂletme türü mümkün
olabilmektedir. Mevcut ›s› üreticisi sadece pik ihtiyaçlarda
devreye girer.

Vitocal 200-S hava kaynakl›
›s› pompas›, iç ve d›ﬂ ünite

Devir kontrolü sayesinde sessiz iﬂletme
Vitocal 200-S ›s› pompas›n›n oransal iﬂletmesi sayesinde
on-off iﬂletmesi önlenir ve azalt›l›r. Bunun yan›nda devir kontrollü
fan ve kompresör tam yükteki çal›ﬂma ﬂekline göre k›smi
yüklerde belirgin ﬂekilde daha sessizdir.
Vitotronic kontrol paneli
Kullan›m› kolay Vitotronic 200 kontrol panelinin avantajlar›ndan
teknik uzman gibi son kullan›c› da faydalan›r: Türkçe menülü
kontrol paneli kolay anlaﬂ›l›r ﬂekilde tasarlanm›ﬂt›r. Büyük ekran›
›ﬂ›kl›d›r ve kolayca okunabilir. Yard›m fonksiyonu ile tüm ad›mlar
tarif edilmektedir. Grafik destekli kullan›c› seviyesinde ›s›tma
ve so¤utma e¤rileri görüntülenmektedir. D›ﬂ hava
kompanzasyonlu iﬂletmeye uygundur.

Vitocal 200-S iç ünite

Vitocal 200-S hava kaynakl› ›s› pompas›
Baﬂka ›s› üreticileri ile hibrit sistem olarak iﬂletilebilir.

VITOCAL 200-S
kW
kW

1,3 - 5,3
1,2 - 3,8

1,8 - 9,5
1,6 - 8,0

5 - 13,3
2,4 - 8,5

5,0 - 16,0
2,4 - 10,0

mm
mm
mm

869 / 450
290 / 360
610 / 905

1040 / 450
340 / 360
865 / 905

900 / 450
340 / 360
1255 / 905

900 / 450
340 / 360
1255 / 905

kg

43 / 38

66 / 38

110 / 42

110 / 42
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Is›tma kapasitesi*
So¤utma kapasitesi*
Toplam boyutlar
(D›ﬂ ünite / ‹ç ünite)
Uzunluk
Geniﬂlik
Yükseklik
Toplam a¤›rl›k
(D›ﬂ ünite / ‹ç ünite)

*Kapasite de¤erleri 7/35 0C ve 35/7 0C sistem s›cakl›klar› ve maksimum frekans içindir, defrost dikkate
al›nmam›ﬂt›r. Daha farkl› s›cakl›k çiftlerindeki kapasite de¤erleri için lütfen ilgili cihaz›n teknik kataloglar›na bak›n›z.

Teknik de¤iﬂiklik hakk› sakl›d›r.

