Luft/vand varmepumpe
VITOCAL 300-A

Opvarmningssystemer
Industrisystemer
Kølesystemer

Varmepumper

Vitocal 300-A
Udendørs opstilling
7,0 til 8,5 kW

Luft/vand varmepumpen Vitocal 300-A i stilrent design, udnytter energien i den omgivende
luft til opvarmning.

Vitocal 300-A opfylder kravene for
EHPA-kvalitetsmærket og SG ready
label.

I kategorien „Excellent Product
Design – Building and Energy“
blev luft/vand varmepumpen Vitocal
300-A præmieret med German Design Award SPECIAL MENTION 2015.

Luft/vand varmepumpen Vitocal 300-A imponerer ikke kun med dens stilrene design
men også med dens høje effektivitet og
fremløbstemperaturer på op til 65 °C. Denne
varmepumpe anbefales derfor frem for alt til
modernisering af en- og flerfamiliehuse. Vitocal
300-A arbejder ekstremt effektivt og opnår
høje årseffektfaktorer, som giver meget lave
driftsomkostninger.

Betjening via trådløs forbindelse eller app
Vitocal 300-A er udstyret med varmepumpereguleringen Vitotronic 200 (type WO1C), som er
forberedt til brug via trådløse fjernbetjeninger
og tillader en komfortabel regulering inde fra
huset.
Med Vitotrol appen kan systemet betjenes
overalt via en smartphone eller en computer
med internetforbindelse.

Fleksibel og støjsvag
Luft/vand varmepumpen Vitocal 300-A opstilles
uden for bygningen og udnytter effektivt energien i den omgivende gratis luft til opvarmning
og køling.
Med omdrejningsreguleret jævnstrømsventilator, modulerende kompressor samt den
lydoptimerede konstruktion med kappestrømluftføring er denne varmepumpe med et
lydtrykniveau på mindre end 54 dB(A) ekstremt
støjsvag. I natfunktion kan ventilatorens hastighed reduceres yderligere.

Forberedt til brug af
egenproduceret strøm og Smart Grid
Ved at tilslutte et solcelleanlæg er det muligt at
reducere driftsomkostningerne yderligere. Den
egenproducerede strøm kan dermed anvendes
til driften af Vitocal 300-A. Desuden er Vitocal
300-A forberedt til Smart Grid (intelligent
integrering af forbrugsenheder i strømforsyningsnet).

Høj COP-værdi sørger for en pålidelig
varmeforsyning
Den omdrejningsregulerede Scroll-kompressor
med dampindsprøjtning samt elektronisk
ekspansionsventil tilpasser sig kontinuerligt det
aktuelle varmebehov og bidrager til høje COPværdier i henhold til EN 14511 op til 5,0 (luft 7
°C/ vand 35 °C). Dampindsprøjtningen sikrer
desuden høj effektivit ved høje fremløbstemperaturer. Som varmekilde er Vitocal 300-A meget
pålidelig og reducerer driftsomkostningerne.
Komfortabel køling om sommeren
Vitocal 300-A er allerede forberedt til reversibel drift til køling af rummene om sommeren.
Konvektorer eller fladekølesystemer sørger så
for et behageligt indeklima ved høje sommertemperaturer.

5 års garanti*
på vores produktprogram
* Forudsætninger og produktoversigt
www.viessmann.dk/garanti

Vitocal 300-A til udendørs opstilling
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Coatet fordamper
Kappestrøm-luftføring
Omdrejningsreguleret
jævnstrømsventilator
Strømningsoptimering
Omdrejningsreguleret
Scroll-kompressor
Kondensator
Hydrauliske tilslutninger

Luft/vand varmepumpen Vitocal 300-A

Profitér af disse fordele
 Reversibel luft/vand varmepumpe til opvarmning og køling til
udendørs opstilling
 Ideel til modernisering af en- og flerfamiliehuse

Vejrkompenserende varmepumperegulering Vitotronic 200
(type WO1C)

 Trinløs ydelsesregulering ved hjælp af DC-inverter for høj effektivitet i dellastområdet samt nøjagtig ydelsestilpasning til varmebehovet
 Med integreret RCD-system (Refrigerant Cycle Diagnostic System) og elektronisk
ekspansionsventil til yderligere forøgelse af effektiviteten i hvert driftspunkt
 Lave driftsomkostninger som følge af en høj COP-værdi (COP = Coefficient of
Performance) i henhold til EN 14511: Op til 5,0 ved (A7/W35) og til 3,9 ved (A2/
W35)
 Maksimal fremløbstemperatur: op til 65 °C ved -5 °C udetemperatur
 Lav driftsstøj på grund af lydoptimeret jævnstrømsventilator med reduceret ventilatorhastighed ved natdrift og lydoptimeret konstruktion
 Betjeningsvenlig Vitotronic regulering med klartekst- og grafik visning
 Optional styring og overvågning via trådløs fjernbetjening eller Vitotrol app
 Forberedt til Smart Grid og optimeret brug af egenproduceret strøm fra solcelleanlæg
 Stilrent design

Viessmann A/S
2640 Hedehusene
Telefon 46 55 95 10
Telefax 46 59 03 22
www.viessmann.dk

Tekniske data
Vitocal 300-A

Vitocal 300-A

Type

Ydelsesdata
Nominel varmeydelse
Driftspunkt A2/W35 (iht. EN 14511)
Driftspunkt A–7/W35 (iht. EN 14511)
Ydelsestal e (COP-værdi) A2/W35
Ydelsestal e (COP-værdi) A7/W35
Nominel køleeffekt
Driftspunkt A35/W18 (iht. EN 14511)

AWO-AC 301.B11

AWO-AC 301.B14

kW
kW

7,0
10,5
3,9
5,0

8,5
12,0
3,9
5,0

kW

8,1

9,0

op til 65

op til 65

49/53/51

50/54/52

Maks. fremløbstemperatur

°C

Lydtrykniveau
Min./Maks./Natdrift**
Driftspunkt A7/W55

dB(A)

Samlede mål
Diameter x højde

mm

Vægt

kg

Energiklasse*

1100 x 1980
250

250

A++

A++

* ved lavtemperaturanvendelse (35 °C)
** Måling af samlet lydtrykniveau LW i henhold til EN ISO 12102/EN ISO 9614-2, nøjagtighedsklasse 2

Din fagmand:

9442 208 - DK 07/2015
Indholdet er beskyttet af lov om ophavsret.
Kopier og anvendelse til andre formål er kun tilladt med forudgående
samtykke.
Der tages forbehold for ændringer.

