
Kompaktowe pompy ciepła
(solanka-woda)

VITOCAL 343-G
VITOCAL 333-G-NC
VITOCAL 333-G



Etykieta efektywności 

energetycznej Vitocal 333-G, 

typ BWT 331.B06

Vitocal 343-G
Vitocal 333-G-NC, Vitocal 333-G
5,7 do 10,4 kW

Pompy ciepła

Oferowane przez firmę Viessmann trzy kompaktowe pompy ciepła są innowacyjnymi 
rozwiązaniami systemowymi do komfortowego ogrzewania domów jednorodzinnych 
ciepłem z natury.

Kompaktowe pompy ciepła można nabyć 
w trzech wariantach: z i bez podłączenia 
instalacji solarnej oraz ze zintegrowanymi 
komponentami funkcji naturalnego chłodze-
nia „natural cooling”. Wysoki komfort ciepłej 
wody użytkowej zapewnia zasobnik o pojem-
ności 170 litrów (w wersji solarnej 220 litrów). 
Sercem pomp ciepła typu solanka–woda 
jest bardzo wydajny układ chłodniczy oparty 
o sprężarkę typu Scroll, elektroniczny zawór 
rozprężny i zaawansowany system diagno-
styczny RCD.

Kompaktowe rozmiary i niewielkie 
zapotrzebowanie na miejsce
Dzięki ich niewielkim rozmiarom wymienio-
ne pompy ciepła szczególnie nadają się do 
stosowania wszędzie tam, gdzie jest niewiele 
miejsca: w kompaktowej obudowie znajdują 
się już bardzo wydajne pompy cyrkulacyjne 
obiegu solanki, obiegu wtórnego oraz 3-dro-
gowy zawór przełączający. Obudowa kompak-
towego urządzenia kompletnie izoluje moduł 
chłodniczy i układ hydrauliczny od otoczenia 
i razem z trójwymiarowym tłumieniem drgań 
redukuje do minimum odgłos pracy urządze-
nia. Kompaktowe pompy ciepła, których po-
ziom mocy akustycznej wynosi tylko 38 dB(A) 
przy temperaturze 0 / 35°C, należą do najcich-
szych w swojej klasie.

Dla łatwego wnoszenia urządzeń na miejsce 
ich ustawienia obudowa jest dzielona. Pompy 
ciepła są dostarczane fabrycznie kompletnie 
zmontowane a różne akcesoria przyłączenio-
we ułatwiają ich instalację.

Wyjątkowo przyjazne w obsłudze
Podobnie jak wszystkie pompy ciepła, 
 również Vitocal 343-G, Vitocal 333-G-NC oraz 
Vitocal 333-G posiadają przyjazny w obsłudze 
regulator Vitotronic. W przypadku wątpliwości 
wystarczy jedno naciśnięcie przycisku pomo-
cy. Jest to tzw. pomoc kontekstowa, a więc 
zawierająca podpowiedzi dotyczące aktualnej 
pozycji w menu. Wyświetlacz graficzny uła-
twia ustawienie czasów ogrzewania, czasów 
przygotowania ciepłej wody użytkowej a także 
np. krzywych grzewczych, a więc indywi-
dualnych charakterystyk grzania osobno dla 
każdego obiegu.

Autodiagnostyka układu chłodniczego
Innowacyjny system RCD (Refrigerant Cycle 
Diagnostic) z elektronicznym zaworem roz-
prężnym do szczególnie precyzyjnej regulacji 
obwodu chłodniczego umożliwia we wszyst-
kich pompach ciepła uzyskiwanie wysokich 
sprawności, których wartość dochodzi do 5,0 
(wg normy PN EN 14511 przy temperaturze 
solanki 0°C/ wody 35°C.

Komfortowa obsługa przez Internet 

Dostępny w standardzie moduł WLAN 

Vitoconnect 100 pozwała obsługiwać pompę 

ciepła Vitocal przez Internet. Dzięki bezpłatnej 

aplikacji mobilnej ViCare można sterować 

komfortowo ze smartfona wieloma funkcja-

mi, tak jakbyśmy stali przed urządzeniem. 

W przypadku wystąpienia zakłócenia w pracy 

instalacji, informację o tym otrzyma zarówno 

użytkownik instalacji jak również zaproszona 

przez użytkownika firma serwisowa.

Vitocal 343-G – przygotowana 
na podłączenie do instalacji solarnej
Pompa ciepła Vitocal 343-G jest już fabrycz-
nie przygotowana do podłączenia instalacji so-
larnej do podgrzewu ciepłej wody użytkowej. 
W tym celu w urządzeniu zintegrowano duży 
zasobnik solarny o pojemności 220 litrów i re-
gulator solarny. Regulator Vitotronic informuje 
w tym przypadku również o uzysku energii 
solarnej. Regulator każdej pompy ciepła jest 
także fabrycznie przygotowany do współpra-
cy z instalacją fotowoltaiczną, pozwalając na 
zasilanie urządzenia i magazynowanie energii 
elektrycznej w formie bezpłatnego ciepła.

Vitocal 333-G – opcjonalnie 
z funkcją chłodzenia
Dla zapewnienia szczególnego komfortu 
mieszkania w gorące letnie dni pompa Vitocal 
333-G NC jest dodatkowo dostępna w wersji 
ze zintegrowaną funkcją naturalnego chłodze-
nia „natural cooling”, dzięki czemu w pomiesz-
czeniach panuje przyjemny klimat.

System grzewczy z pompą ciepła 

 Vitocal 343-G i kolektorami Vitosol 

do podgrzewu c.w.u.

Solanka
Solanka

Moduł Vitoconnect 100 (w zakresie 

dostawy pompy ciepła) umożliwia 

zdalny nadzór i sterowanie instalacją 

grzewczą przez internet za pomocą 

aplikacji mobilnej  ViCare.

https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/wizualizacja-pracy-pompy-ciepla.html


Vitocal 343-G Vitocal 333-G

Vitocal 343-G / 333-G

1    System ładowania przez lancę
2    Pojemnościowy podgrzewacz ciepłej 

wody użytkowej o pojemności 170 litrów 
(Vitocal 333-G) lub 220 litrów 
( Vitocal 343-G) 

3    Regulator pompy ciepła Vitotronic 200
4  Pompa obiegu pierwotnego 

(pompa o wysokiej wydajności)
5    Pompa ładowania zasobnika sterowana 

metodą PWM (modulacja szerokości 
impulsu)

6    Pompa obiegu wtórnego 
(pompa o wysokiej wydajności

7    Hermetyczna sprężarka Compliant Scroll
8    Zawór przełączający ogrzewanie / c.w.u. 
9    Zintegrowany, przepływowy podgrze-

wacz wody grzewczej (jako szczytowe, 
awaryjne źródło ciepła)
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Regulator Vitotronic z dużym, wielowierszowym 

wyświetlaczem tekstowym obsługuje również 

grafikę i może np. obrazować uzysk solarny.

     Przegląd zalet:

� Kompaktowe pompy ciepła typu solanka-woda o mocy grzewczej od 5,7 do 10,4 kW
� Niskie koszty eksploatacji dzięki wysokiej sprawności: wartość COP wg PN 

EN 14511 do 5,0 (solanka 0°C / woda 35°C) (COP = Coefficient of Performance)
� Wysoki komfort ciepłej wody dzięki zintegrowanemu zasobnikowi ciepłej 

wody użytkowej o pojemności 220 litrów w Vitocal 343-G (Vitocal 333-G 
ma pojemność 170 litrów)

� Maksymalna temperatura na zasilaniu do 65°C 
dla zapewnienia komfortu ciepłej wody użytkowej

� Pompy są wyposażone w energooszczędne pompy o wysokiej wydajności
� Wyjątkowo ciche dzięki nowej koncepcji izolacji dźwiękowej o mocy akustycznej 

wynoszącej 38 dB(A) w przypadku temperatury solanki 0°C / wody 35°C
� Prosty w obsłudze regulator Vitotronic z wyświetlaczem tekstowym
� Urządzenia fabrycznie gotowe do podłączenia
� Łatwe wnoszenie dzięki zmniejszonej wysokości konstrukcyjnej i dzielonej obu-

dowie
� Możliwość rozszerzenia o komfortową technikę komunikacji
� Seryjnie wbudowany przepływowy podgrzewacz wody grzewczej
� Przygotowane do rozwiązań SmartGrid i wykorzystywania 

własnego prądu z instalacji fotowoltaicznej

Dodatkowe zalety Vitocal 343-G
� Przygotowana do podłączenia instalacji solarnej 

Dodatkowe zalety Vitocal 333-G-NC
� Zintegrowane komponenty funkcji chłodzenia NC („natural cooling”)

https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/technika-systemowa.html


Dane techniczne
Vitocal 343-G
Vitocal 333-G-NC/Vitocal 333-G
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Zeskanuj kod i dowiedz 
się więcej na temat 
produktu!

Twój Fachowy Doradca:

kliknij tu by wyszukać on-line 
najbliższego Partnera Handlowego 
lub Salon Firmowy Viessmann



*  Klasa efektywności energetycznej wg rozporządzenia 811/2013 w warunkach klimatu umiarkowanego dla zastosowań 

w temperaturach: niskich (35°C) / średnich (55°C)

Vitocal 333-G
Vitocal 333-G NC
Vitocal 343-G

Typ
Typ
Typ

BWT 331.B06
BWT-NC 331.B06

BWT 341.B06

BWT 331.B08
BWT-NC 331.B08

BWT 341.B08

BWT 331.B10
BWT-NC 331.B10

BWT 341.B10

Osiągi
(wg EN 14511, B0/W35°C, różnica temp. 5 K)
Znamionowa moc cieplna
Wsp. efekt. ε (COP) w trybie ogrzewania
Maksymalna temperatura zasilania

kW

°C

5,7
4,6
65

7,6
4,8
65

10,4 
5,0
65

Obieg chłodniczy
Czynnik chłodniczy
– ilość w obiegu
– potencjał cieplarniany (GWP)
– równoważnik CO2

kg

t

R410A
1,40

2 088
2,9

R410A
1,95

2 088
4,1

R410A
2,40

2 088
5,0

Wymiary
długość (głębokość) × szerokość × wysokość
Vitocal 333-G, Vitocal 333-G NC
Vitocal 343-G

mm
mm

680 × 600 × 1 829
680 × 600 × 2 075

Pojemność zasobnika
Vitocal 333-G 
Vitocal 343-G

litr
litr

170
220

170
220

170
220

Poziom ciśnienia akustycznego 
(wg normy EN 12102/EN ISO 9614-2)
Oceniany łączny poziom mocy akustycznej przy 
B0 ±3K / W35 ±5K, przy znam mocy cieplnej

dB(A) 38 38 38

Ciężar
Vitocal 333-G
Vitocal 333-G NC
Vitocal 343-G

kg
kg
kg

248
253
258

249
254
259

256
261
266

Klasa efektywności energetycznej*
Podgrzew c.w.u.:
Profil rozbioru
Klasa efektywności energetycznej

A++ / A++

XL
A

A++ / A++

XL
A

A++ / A++

XL
A

http://www.viessmann.pl/pl/services/Serwis_24.html
https://www.viessmann.pl
http://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/pompy-ciepla/pompy-ciepla-solankawoda.html
http://www.viessmann.pl/pl/siec-sprzedazy.html

