
VITOCAL 242-G / VITOCAL 222-G
Dabas siltums modernām ģimenes mājām

TopInfo

jaunajam Vitotronic vadības blokam, iekārtas 
lietošana ir ļoti vienkārša.  

Vitocal 242-G iekārta ir sagatavota 
darbībai ar saules enerģiju 
Vitocal 242-G iekārta ir sagatavota pieslēgša-
nai solārai iekārtai karstā ūdens sagatavoša-
nai. 220 l lielā solārā tvertne un solārais 
vadības bloks nodrošina augstu solārā siltuma 
ražību.

Vitocal 222-G iekārta ar 170 l lielu karstā 
ūdens tvertni 
Vitocal 222-G iekārta izceļas ar augstu karstā 
ūdens komforta līmeni, pateicoties 170 l lielajai 
karstā ūdens sagatavošanas tvertnei, kura tiek 
sildīta ar iekšā esošo siltummaini.

Kompaktajās siltumsūkņu iekārtās Vitocal 242-G 
un Vitocal 222-G ir integrēti visi dzīvojamo telpu 
apsildei un karstā ūdens sagatavošanai 
nepieciešamie komponenti. Šīs iekārtas, kuru 
siltuma jauda ir no 5,9 līdz 10,0 kW, ir paredzē-
tas izmantošanai ģimenes mājās. Turpgaitas 
temperatūra līdz  
60 °C dod iespēju apkurei izmantot arī radiato-
rus.

Vitocal 242-G un Vitocal 222-G iekārtas, 
salīdzinot ar 300. sērijas kompaktajām iekārtām, 
ir alternatīva par pievilcīgu cenu. Ar Compliant 
Scroll kompresoru un termostatiski noregulētu 
izplešanās vārstu tās sasniedz jaudas koeficien-
tu 4,3 (atbilstoši DIN EN 14511pie zemes 0 °C /
ūdens 35 °C). Šajās iekārtās apkures lokam un 
zemes kontūram ir integrēti cirkulācijas sūkņi, 
kuri ir iestatāmi trīs pakāpēs. Pateicoties 
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Vitocal 242-G/Vitocal 222-G 
Siltumsūkņi – kompaktās iekārtas

Jūsu specializētais apkures tehnikas uzņēmums:

 Vitocal 242-G Izmantojiet šīs priekšrocības
 
   Zemes/ūdens siltumsūkņi – kompaktas 

iekārtas ar siltuma jaudu no 5,9 līdz  
10,0 kW 

   Augsts efektivitāte: COP vērtība  
atbilstoši EN 14511 līdz 4,3  
(zeme 0 °C/ūdens 35 °C)  
(COP = Coefficient of Performance)

   Maksimālā turpgaitas temperatūra: 60 °C

   Augsts karstā ūdens komforta līmenis, 
pateicoties integrētajai karstā ūdens 
tvertnei ar 220 l tilpumu Vitocal 242-G 
iekārtā (Vitocal 222-G iekārtā ar 170 l 
tilpumu)

   Sevišķi zems trokšņa līmenis, pateicoties 
trīs dimensiju vibrācijas izolācijai ar skaņas 
intensitātes līmeni 46 dB (A) pie 0/35 °C

   Vienkārši apkalpojams jaunais Vitotronic  
vadības bloks ar teksta displeju

   Vadības bloka paneli iespējams montēt arī  
pie sienas 

   Iekārta no rūpnīcas tiek piegādāta pilnībā 
samontēta un gatava pieslēgšanai

   Viegla pārvietošana, pateicoties mazam 
montāžas laukumam, samazinātam 
iekārtas augstumam 

   Viegla instalācija, pateicoties plašam  
pieslēguma piederumu klāstam

   Iespējama papildināšana ar  
komunikācijas tehniku

Pateicoties vienkāršai un pārskatāmai izvēlnes  

struktūrai, Vitotronic apkalpe ir viegla.

1    Lādēšanas sistēma ar  
iesmidzināšanas caurulīti

2    Emaljēta karstā ūdens  
tvertne

3    Siltumsūkņa vadības bloks  
Vitotronic 200

4    Integrēts solārais  
siltummainis

5    Karstā ūdens tvertnes 
lādēšanas sūknis ar PWM 
vadību

6    Primārais cirkulācijas sūknis
7    Sekundārais cirkulācijas  

sūknis
8    Pārslēgšanas ventilis  

apkure/karstais ūdens
9    Siltumsūkņa aukstuma  

kontūrs
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Vitocal 222-G (pa kreisi) 

Vitocal 242-G (pa labi)


