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Instalacja fotowoltaiczna (PV, FW) produku-
je energi  elektryczn  z promieniowania s o-
necznego. Bezp atny pr d solarny mo na wy-
korzysta  do zasilania odbiorników energii 
elektrycznej w budynku (np. o wietlenie, urz -
dzenia RTV i AGD), a jego nadmiar odprowa-
dzi  za wynagrodzeniem do publicznej sieci 
energetycznej. Nadmiar wyprodukowanej ener-
gii elektrycznej mo emy równie  magazyno-
wa  w akumulatorach i spo ytkowa  w okre-
sie zwi kszonego zapotrzebowania na energi
elektryczn . Najwi cej korzy ci z instalacji fo-
towoltaicznej uzyskuje si  maksymalnie wyko-
rzystuj c pr d s oneczny na w asne potrzeby.

Viessmann oferuje innowacyjn  koncepcj  in-
stalacji fotowoltaicznej z pompami ciep a, która 
pozwala maksymalnie wykorzysta  bezp atny 
pr d solarny i ciep o z gruntu, wody lub powie-

trza. Przyk adowo, z 1 kWh pr du solarnego i 3
kWh energii cieplnej ze rodowiska (np. z grun-
tu), pompa ciep a mo e dostarczy  4 kWh dar-
mowej energii cieplnej do ogrzewania domu. 
Gdy instalacja fotowoltaiczna dostarcza wi -
cej pr du ni  wykorzystuj  odbiorniki w bu-
dynku, automatycznie za cza si  pompa cie-
p a, która ogrzewa obiegi grzewcze lub ciep
wod  u ytkow . Je li w danym momencie bu-
dynek nie potrzebuje ogrzewania, ciep o mo e
by  magazynowane w zbiorniku buforowym. 
W ten sposób, zmagazynowane w ci gu dnia 
ciep o mo e zosta  u yte do ogrzewania rów-
nie  w nocy. Kombinacja pompy ciep a Vitocal 
z instalacj  fotowoltaiczn  Vitovolt umo li-
wia w czenie do korzystania z pr du solar-
nego równie  innych urz dze , np. rekupera-
tora Vitovent 300-F, który sterowany jest przez 
regulator pompy. 

Regulator Vitotronic 200 WO1C zabudowa-
ny w pompie ciep a optymalnie steruje prac
pompy ciep a oraz innych urz dze , tak aby 
maksymalnie wykorzysta  darmowy pr d s o-
neczny na w asne potrzeby. W oparciu o dane 
pomiarowe i adaptacyjn  logik , okre la czy 
i kiedy nale y oczekiwa  zapotrzebowania na 
ciep o. W zale no ci od prognozowanego za-
potrzebowania za cza si  na ogrzewanie cie-
p ej wody u ytkowej, budynku lub ch odzenie 
pomieszcze . Przy czym, zawsze realizowany 
jest priorytet wykorzystania pr du solarnego 
do zasilania domowych odbiorników energii 
elektrycznej. Ilo  pr du solarnego, którego 
nie zu y y domowe urz dzenia elektryczne, 
mierzona jest przez licznik energii i zg asza-
na pompie ciep a. Na tej podstawie pompa cie-
p a wie, czy i ile pr du solarnego ma do dys-
pozycji w danej chwili. 
Regulator Vitotronic optymalizuje wspó pra-
c  pompy ciep a z instalacj  PV. Uwzgl dnia 
przy tym wszystkie istotne parametry maj -
ce wp yw na mo liwo  maksymalnego wy-
korzystania w asnego pr du: energi  promie-
niowania s onecznego, aktualne zu ycie pr du 
w gospodarstwie domowym, stan na adowa-
nia zbiornika ciep ej wody u ytkowej, zasob-
nika buforowego wody grzewczej, korzystanie 
z instalacji wentylacyjnej i systemu ch odzenia. 
Vitotronic 200 WO1C stosowany jest w pom-
pach ciep a Vitocal, wykorzystuj cych cie-
p o z gruntu, wody i powietrza atmosferycz-
nego. Niezale nie od rodzaju zastosowanej 
pompy ciep a, praktycznie ka dy budynek 
mo emy wyposa y  w instalacj  fotowolta-
iczn  Vitovolt.
Dzi ki zwi kszeniu zu ycia pr du solarnego 
na potrzeby w asne wyra nie wzrasta op acal-
no  inwestycji w instalacj  fotowoltaiczn .
Dodatkowo, dzi ki wykorzystaniu darmowej 
energii elektrycznej ro nie op acalno  stoso-
wania pomp ciep a. 
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