
Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda

VITOCAL 250-S

Vykurovacie systémy

Priemyselné systémy

Chladiace systémy



Splitové tepelné čerpadlo využíva bezplatné teplo z okolitého vzduchu, takže znižuje 
náklady na energiu a odporúča sa ako dodatočné vybavenie už modernizovaných 
vykurovacích systémov.

Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda 

Vitocal 250-S pre hybridné prevádzky je 

ponúkané ako doplnok k už jestvujúcemu 

kotlu. Môžu to byť stacionárne alebo nástenné 

vykurovacie zariadenia na plyn alebo na olej až 

do výkonu 30 kW.

Integrácia bezplatného okolitého tepla

Vnútorná jednotka tepelného čerpadla 

Vitocal 250-S sa kombinuje s vonkajšou 

jednotkou splitového tepelného čerpadla do 

16 kW. V bežnej prevádzke toto tepelné čer-

padlo pokrýva základné zaťaženie s vysokým 

podielom bezplatného okolitého tepla. Za 

týmto účelom odoberá vonkajšia jednotka 

teplo obsiahnuté vo vzduchu a premieňa 

ho prostredníctvom tepelného čerpadla na 

výstupnú teplotu až 55 °C.

Energetický manžér Hybrid Pro Control 

reguluje energetický mix

Pomocou regulácie Vitotronic 200 s energe-

tickým manažérom Hybrid Pro Control má 

užívateľ možnosť zvoliť si prevádzkové režimy 

„Ekonomický“ alebo „Ekologický“, a to s ohľa-

dom na prevádzkové náklady príp. emisie CO
2
. 

Podľa druhu prevádzky zohľadňuje zariade-

nie ceny za plyn alebo olej a elektrinu alebo 

aktuálny faktor primárnej energie. V závislosti 

na tom používa Hybrid Pro Control optimálne 

Vitocal 250-S a existujúce vykurovacie zaria-

denie podľa potreby výkonu a automaticky 

reguluje energetický mix.

Vzhľadom k vysokému podielu tepelného 

čerpadla (až 80 %) na ročnej vykurovacej pre-

vádzke sa systém vyznačuje nízkymi prevádz-

kovými nákladmi. 

Komfortné ovládanie pomocou aplikácie

Celé zariadenie sa dá mimoriadne komfortne 

ovládať cez internet pomocou aplikácie Vitotrol 

App. Táto aplikácia je dostupná zadarmo pre 

chytré telefóny a tablety (iOS, Android).

Pre spojenie medzi reguláciou vykurovania 

a internetom musí byť nainštalovaný komuni-

kačný modul Vitocom 100.

Využitie vlastnej elektriny z fotovoltaické-

ho zariadenia

Vitocal 250-S je už pripravený na prevádz-

ku s využitím elektriny vyrobenej vlastným 

fotovoltaickým zariadením. V kombinácii so 

zásobníkom elektrickej energie užívateľ zníži 

objem odoberanej elektriny z verejnej siete 

a je menej závislý na zvyšujúcich sa cenách 

elektrickej energie. 

Vitocal 250-SSplitové 
tepelné čerpadlo 
vzduch/voda

Schéma zariadenia s tepelným čerpadlom Vitocal 250-S a vonkajšou 

jendotkou, kotlom na olej/plyn a zásobníkom teplej vody.
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Výhody na prvý pohľad

 Dá sa kombinovať so stacionárnymi a nástennými vykurovacími 

zariadeniami do 30 kW.

 Splitové tepelné čerpadlá až 16 kW.

 Zapojenie externého vykurovacieho zariadenia cez integrovaný 

zmiešavací ventil vykurovania.

 Vykurovanie, ohrev pitnej vody a chladenie.

 Integrovaná regulácia Vitotronic 200 s energetickým manažérom 

Hybrid Pro Control: automaticky zistí najefektívnejší spôsob prevádzky 

pre zvolený režim – ekonomický alebo ekologický.

 Nízke prevádzkové náklady vďaka optimálnej regulácii tepelného čerpadla 

a externého vykurovacieho zariadenia.

 Cenovo atraktívne zhodnotenie existujúceho zariadenia.

 Vysoká bezpečnosť prevádzky vďaka dvom nezávisle na sebe využiteľným 

vykurovacím zariadeniam.

 Integrovaná chladiaca funkcia.

 Kompaktné rozmery.

 Progresívne a fl exibilné riešenia v prípade premenlivých taríf.

 Vysoká bezpečnosť pri plánovaní a realizácii zariadenia na základe 

zladených systémov.

 Pripravený pre SmartGrid a využitie elektriny vyrobenej vlastným 

fotovoltaickým zariadením.

Regulácia Vitotronic 200 s Hybrid Pro Control – výber 

ekonomického alebo ekologického prevádzkového režimu.

Vitocal 250-S

1  snímač prietoku

2  kondenzátor

3  vysoko efektívne obehové čerpadlo

4  trojcestný zmiešavač

5  prepínací ventil vykurovací 

okruh/teplá voda

6  regulácia Vitotronic 200 

s energetickým Hybrid Pro Control
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Technické údaje 
Vitocal 250-S

Vitocal 250-S, typ HAWB-M-AC (230 V)

Vitocal 250-S, typ HAWB-AC (400 V)

252.A04 252.A05 252.A07 252.A10

252.A10 252.A13

Výkonové údaje pri vykurovaní

podľa EN 14511 (A2/W35 °C)

Menovitý tepelný výkon

Výkonové číslo ε (COP) pri vykurovaní

Regulácia výkonu

kW

kW

3,0

3,30

1,1 – 3,8

4,05

3,43

1,3 – 6,5

5,6

3,24

1,3 – 7,7

7,7

3,50

4,4 – 9,9

7,57

3,79

2,73 – 10,92

9,06

3,70

3,3 – 12,29

Výkonové údaje pri vykurovaní

podľa EN 14511 (A7/W35 °C, teplotný spád 5 K)

Menovitý tepelný výkon

Výkonové číslo ε (COP) pri vykurovaní

kW 4,5

4,64

5,04

4,46

8,39

4,28

10,90

4,62

10,16

5,08

12,07

4,69

Výkonové údaje pri chladení

podľa EN 14511 (A35/W18 °C, teplotný spád 5 K)

Menovitý tepelný výkon

Výkonové číslo ε (EER) pri chladení

kW 4,20

3,72

6,90

3,80

8,80

3,35

10,00

3,57

8,83

4,46

12,83

3,72

Rozmery vonkajšej jednotky

dĺžka (hĺbka)

šírka

výška

Rozmery vnútornej jednotky

dĺžka (hĺbka)

šírka

výška

mm

mm

mm

mm

mm

mm

290

869

610

360

450

905

340

1040

865

360

450

905

340

1040

865

360

450

905

340

975

1255

360

450

905

340

975

1255

360

450

905

340

975

1255

360

450

905

Hmotnosť

Vonkajšia jednotka

Vnútorná jednotka HAWB-M-AC/HAWB-AC

kg

kg

43

60

66

60

66

60

110

65

113

65

113

65

Trieda energetickej účinnosti* A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A++ A++/A++ A++/A++

*   Podľa nariadenia EU č. 811/2013 pre vykurovanie, 

priemerné klimatické pomery pri použití nízkej (35 °C) / strednej teploty (55 °C)


