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Pompy ciep a Vitocal 100-S to klasycz-
ne rozwi zanie Split sk adaj ce si
z dwóch jednostek.

Urz dzenia te s  polecane pod nowe bu-
downictwo z ogrzewaniem niskotempera-
turowym. Pompy ciep a Vitocal 250-S to 
gotowe hydraulicznie rozwi zanie do wspó -
pracy z kot em grzewczym. Zintegrowana 
funkcja Hybrid-ProControl optymalnie do-
biera prac  obu róde  ciep a aby zapewni
najni sze koszty ogrzewania. 

Zestawy z pomp  Vitocal 100-S:
do uk adów mieszanych (obieg bezpo-

redni i obieg z mieszaczem) lub obiegu bez-
po redniego ze zmiennym przep ywem 
(ogrzewanie pod ogowe z si ownikami na 
rozdzielaczu), 

do uk adów bezpo rednich z ogrzewa-
niem p aszczyznowym bez regulacji prze-
p ywu (bez si owników na rozdzielaczu) 
z mo liwo ci  realizacji funkcji ch odzenia 
aktywnego.

Zestawy z pomp  Vitocal 250-S:
do modernizacji istniej cego uk adu 

grzewczego – uk ad biwalentny (do wspó -
pracy z istniej cym kot em grzewczym).

Aplikacja ViCare umo liwia u ytkowni-
kowi sterowanie instalacj  grzewcz  za po-
rednictwem smartfona w prosty i intuicyj-

ny sposób. Mo na w ka dej chwili sprawdzi
status eksploatacji i w przypadku awarii 
w szybki i atwy sposób nawi za  kontakt 

z zapisan  wcze niej w aplikacji firm  spe-
cjalistyczn . Mo na od razu sprawdzi , czy 
eksploatacja ogrzewania przebiega prawid o-
wo. W przypadku nieprawid owo ci zosta-
je wys ane automatyczne powiadomienie. 
Co wi cej: w aplikacji mo na zapisa  swoje-
go specjalist . Zapewnia to oszcz dno  cza-
su w razie usterek. Specjalista ma pod r k
wszystkie informacje dotycz ce instalacji 
i mo e szybko zapewni  pomoc.

Aplikacja mobilna ViCare App obs uguje 
nast puj ce urz dzenia:

urz dzenia peryferyjne z systemem opera-
cyjnym Apple iOS od wersji 8,

urz dzenia peryferyjne z systemem opera-
cyjnym Android od wersji 4.0.

Istotne cechy produktu do obs ugi instala-
cji grzewczych z jednym obiegiem grzew-
czym to:

U ytkownik instalacji zna w ka dej chwi-
li status roboczy swojego ogrzewania.

Zg aszanie usterek komunikatami genero-
wanymi z inicjatywy urz dzenia (tryb push).

Przyjazny u ytkownikowi tekstowy opis 
usterki.

Proste funkcje zdalnej obs ugi np. dopa-
sowanie warto ci zadanej temperatury po-
mieszcze  lub trybu roboczego.

Dopasowanie czasów ogrzewania ze 
wsparciem asystenta programowania cza-
sów.

Przyciski szybkiego wyboru trybu impre-
zowego lub oszcz dno ciowego („ca y czas 
ciep o”, „nieobecno ”).

Automatycznie zapami tane dane kontak-
towe zak adu instalatorskiego.

atwe przekazywanie danych z instala-
cji np. komunikatów usterek poczt  elek-
troniczn  lub przez nawi zanie kontaktu 
telefonicznego.

Wskazówki oszcz dzania energii.
Uwzgl dnienie geokoordynatów smart-

fona. 

Nowa oferta pomp ciep a typu Split 
Pompy ciep a powietrze-woda Vitocal 100-S oraz Vitocal 250-S 

Schemat działania modułu Vitoconnect

Urządzenie grzewcze:
   Vitodens 200-W / 222-W / 222-F / 242-F
   Vitocrossal 300
   Hybryda Vitocaldens 222-F
   Hybryda Vitocal 250-S
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W ostatnim czasie pompy ciep a typu Split ciesz  si  coraz wi kszym zainteresowaniem, ze wzgl du na atwy i szybki 
monta . Wykorzystuje si  je g ównie do ogrzewania (lub ch odzenia) budynków, a tak e do podgrzewania ciep ej wody 
u ytkowej.
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