
Splitová tepelná čerpadla 

se vyznačují oddělenou 

vnitřní a venkovní  

jednotkou.   

VITOCAL 100-S
VITOCAL 111-S



Vitocal 100-S/111-S jsou cerifi-
kovány dle standardů známky 
kvality EHPa.

Certifikace kvality pro tepelná 
čerpadla KEYMARK.

V Y U Ž I J T E T ě C H T O V Ý H O D

 + Nízké provozní náklady díky vysoké hodnotě COP (COP = Coefficient of Perfor-

mance) podle ČSN EN 14511: až 4,7 (vzduch 7 °C/voda 35 °C) a až 3,9 (vzduch 

2 °C/voda 35 °C).

 + Vysoké COP při ohřevu pitné vody (Vitocal 111-S) vyšší než 3 podle ČSN EN

16147.

 + Regulace výkonu a DC inverter pro vysokou účinnost v provozu s částečným

zatížením.

 + Vnitřní jednotky s vysoce účinným oběhovým čerpadlem, výměníkem tepla,

trojcestným přepínacím ventilem, pojistnou skupinou, membránovou tlakovou ex-

panzní nádobou a regulací (varianty E a AC s integrovaným průtokovým ohřívačem 

topné vody) a zásobníkovým ohřívačem vody s objemem 220 l (u tepelného 

čerpadla Vitocal 111-S).

 + Regulace Vitotronic s jednoduchou obsluhou a srozumitelným grafickým textem.

 + Možnost regulování větracích jednotek Viessmann.

 + Možnost připojení k internetu přes rozhraní Vitoconnect (příslušenství) a aplikaci

ViCare.

 + Reverzibilní provedení umožňuje vytápění a chlazení (varianta AC).

 + Připraveno pro spotřebu elektřiny vyrobené vlastním fotovoltaickým zařízením.

 + Funkce kaskády pro až pět tepelných čerpadel.

Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda 

Vitocal 100-S a Vitocal 111-S se sklá-

dají ze dvou oddělených jednotek: 

venkovní jednotka odebírá okolnímu 

vzduchu přes výparník prostřednict-

vím chladiva teplo, které kompresor 

převede na vyšší teplotu potřebnou 

pro vytápění. Přes potrubí jde teplo 

do vnitřní jednotky a tam se přes kon-

denzátor odvádí do topné soustavy.

Vnitřní jednotka je již ze závodu vyba-

vena hydraulickými komponenty 

s trojcestným přepínacím ventilem, 

sekundárním čerpadlem a regulací 

tepelného čerpadla. 

Splitové provedení pro 

flexibilní montáž s úsporou 

místa

Kompaktní rozměry vnitřní jednotky 

umožňují její instalaci ve sklepě nebo 

technické místnosti domu, stejně jako 

je tomu u jiných topných zařízení. Již 

ze závodu je jednotka vybavena všemi 

potřebnými komponenty. 

U zařízení Vitocal 111-S je již integrován 

zásobníkový ohřívač vody s objemem 

220 l. Venkovní jednotky lze montovat 

na venkovní stěně budovy nebo posta-

vit i volně v prostoru na fundament. 

Funkční vybavení Vitocal 100-S /111-S 

se dodává v několika variantách pro 

splnění různých požadavků. A navíc 

s chladicí funkcí „active cooling“ 

k příjemnému temperování místností 

v letních měsících a také se zabudo-

vaným průtokovým ohřívačem topné 

vody.  
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VITOCAL 100-S
VITOCAL 111-S



Balíček servisních služeb 
vás chrání před nečekanými 
náklady na opravy po uplynutí 
záruky výrobce. K dispozici 
pro všechna tepelná čerpadla 
do 35 kW.

Všechny předpoklady na
www.viessmann.cz

5 let bez starostí

Technika, která šetří 

elektřinu – navrženo pro 

provoz na elektřinu vlastní 

výroby  

Elektrické komponenty pracují mimo-

řádně úsporně. Vysoce účinné 

oběhové čerpadlo pro sekundární 

okruh je samozřejmostí. V provozu                                                                            

s částečným zatížením se kompresor 

modulovaně přesně přizpůsobuje 

aktuální potřebě tepla, a udržuje tak 

požadované teploty pro vytápění 

popř. chlazení a přípravu teplé vody. 

V kombinaci s fotovoltaickým zařízením 

lze elektřinu vlastní výroby využít 

k provozu tepelného čerpadla. 

Komfortní regulování přes 

internet

S internetovým rozhraním Vitoconnect

je možné tepelná čerpadla vzduch/

voda Vitocal 100-S/111-S ovládat 

on-line. Pomocí aplikace ViCare, která 

je zdarma, lze mnohé funkce jako 

regulování teploty, nastavování časů 

nebo párty provoz pohodlně ovládat 

z chytrého telefonu. 

Displej regulace Vitotronic 200.



Splitová tepelná čerpadla 

Vitocal řady 100

Cenově atraktivní zdroj energie 

při zachování vysoké kvality 

produktů Viessmann a vysoké 

účinnosti zařízení.
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VITOCAL 100-S vlevo

VITOCAL 111-S vpravo

vnitřní jednotky

 1  Kondenzátor

2  Průtokový ohřívač topné vody (volitelně)

3    Čidlo průtoku

4  Trojcestný přepínací ventil  
„topení/ohřev pitné vody“

5  Expanzní nádoba

6  Sekundární čerpadlo (vysoce efektivní 
oběhové čerpadlo)

7  Regulace Vitotronic 200

8  Smaltovaný zásobníkový ohřívač vody

VITOCAL 100-S
VITOCAL 111-S

3 , 2  a ž  16 , 7  k W




