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Artyku  promocyjny

Zapotrzebowanie na moc ciepln  dla podgrzewania wody stanowi z re-

gu y maksymalnie 10–15% ogólnego zapotrzebowania na moc ciepln .

Tak wi c w okresie poza sezonem grzewczym pompa ciep a ogrzewaj ca 

budynek ma bardzo du  nadwy k  mocy cieplnej. Nie jest to korzyst-

ne dla spr arki nara onej w takiej sytuacji na znaczne zwielokrotnie-

nie liczby jej za cze  i wy cze  w ci gu doby oraz cz ste przerywanie 

jej pracy wskutek raptownego wzrostu temperatury zasilania do warto-

ci granicznych. W konsekwencji ma to negatywny wp yw na ywotno

samej spr arki. Decyduj c si  na oddzielny system podgrzania wody 

u ytkowej nie musimy rezygnowa  jednak z pompy ciep a! Proponujemy 

Pa stwu idealne rozwi zanie w postaci podgrzewacza VT 167 OHE wy-

posa onego we w asn  pomp  ciep a typu powietrze/woda.

Pompa ciep a podgrzewacza wykorzystuje ciep o z powietrza (zewn trz-

nego lub wewn trznego) i jest w stanie pokry  ca oroczne zapotrzebowa-

nie na ciep  wod  dla redniej wielko ci rodziny. Podgrzewacz posiada 

zbiornik o pojemno ci 258 litrów i mo e przygotowa  oko o 800 litrów 

ciep ej wody na dob .

Poni ej zaprezentowano porównanie rocznych kosztów podgrzania 

300 l wody przy wykorzystaniu ró nych róde  ciep a.

Przy porównaniu kosztów przyj to dobowe zu ycie wody przez 

5-osobow  rodzin  na poziomie 300 l, temperatur  ciep ej wody 45°C, 

sprawno  pompy ciep a 330%, sprawno  jednofunkcyjnego kondensa-

cyjnego kot a gazowego 101% oraz sprawno  kot a olejowego i kot a ga-

zowego z zamkni t  komor  spalania 90%.

Podgrzewacz ciep ej wody u ytkowej VT 167 OHE jest urz dzeniem 

adresowanym nie tylko dla nowo budowanych obiektów. Mo e by  za-

stosowany tak e w istniej cym budynku, gdzie funkcjonuje np. ogrze-

wanie olejowe, gazowe, czy pellet. Dzi ki podgrzewaczowi znacznie 

ograniczymy wydatki na ciep  wod .

Zalety podgrzewacza VT 167 OHE:

 3-letnia gwarancja; 

ta sze w eksploatacji nawet od kolektorów 

s onecznych ca oroczne ród o przygotowa-

nia ciep ej wody u ytkowej;

minimalna temperatura pracy -10 °C;

podgrzewanie wody do 65°C;

funkcja automatycznej dezynfekcji wody 

„legionella”;

nie wymaga wspomagania dodatkowym ró-

d em ciep a;

zewn trzny skraplacz czynnika grzewczego za-

pobiega zanieczyszczeniu podgrzewanej wody 

oraz osadzaniu si  kamienia, gwarantuj c sta-

e przekazywanie ciep a i poprawne dzia anie 

urz dzenia w ca ym okresie eksploatacji;

elektroniczny sterownik i regulator wbudowa-

ny w urz dzenie;

spr arka Danfoss;

zbiornik z emaliowanej stali o pojemno ci 258 l 

wyposa ony w anod  magnezow ;

króciec przygotowany do pod czenia pompy 

cyrkulacyjnej;

WYKORZYSTAJ SCH ODZONE I OSUSZONE 
POWIETRZE!
W takich pomieszczeniach jak spi arnia, pralnia, czy suszarnia mo emy 

wykorzysta  darmowo efekt uboczny pracy podgrzewacza VT 167 OHE 

w postaci osuszania i sch adzania powietrza. 

Andrzej Fia kowski

Czy ogrzewanie budynku i przygotowanie ciep ej wody u ytkowej z jednej pompy ciep a ma sens? 

Mo e lepiej funkcj  podgrzania wody u ytkowej realizowa  przy u yciu osobnego urz dzenia? 

Przed takim dylematem staje wielu klientów, którzy rozwa aj  monta  systemu grzewczego 

z pomp  ciep a. Odpowied  nie jest prosta i jednoznaczna, wszystko zale y bowiem od tego jaki 

uk ad rozpatrujemy. Nie ulega jednak w tpliwo ci, e w sytuacji gdy pompa ciep a ogrzewaj ca

budynek b dzie zasila a wy cznie instalacj  ogrzewania pod ogowego optymalnym rozwi zaniem 

jest wybór niezale nego ród a ciep a dla podgrzania wody u ytkowej.

Ciep a woda u ytkowa z pomp  ciep a
VT 167 OHE
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Roczne koszty przygotowania ciep ej wody
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