
Luonnollista lämpöä

Lämmitysjärjestelmät
Teollisuusjärjestelmät

Kylmäjärjestelmät
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Suurten tehojen spesialisti
Vitocal 300-G on kehitetty lämmittämään 
suuria omakoti- ja kerrostaloja. Maalämpö-
pumpulla voit hyödyntää kotisi ympäristössä 
olevaa lämpöä, mitoitettuna lämmitystarpeen 
mukaan: yksiportaisena liuos/vesilämpöpump-
puna 21,2 - 42,8 kW tai vesi/vesilämpöpump-
puna 28,1 - 58,9 kW.

Kerrostaloissa tai muissa kohteissa, jossa tar-
vitaan suuria tehoja, on kaksiportainen Vitocal 
300-G Master/Slave-periaatteella oikea rat-
kaisu. Sillä saavutetaan 42,4 – 85,6 kW (liuos/
vesi) tai 56,2 – 117,8 kW (vesi/vesi) lämmitys-
tehot. Tässäkin vaihtoehdossa lämmönlähtee-
nä voidaan käyttää pohjaveden tai maaperän 
lämpöä. Jos tämä lämmitysmäärä ei vielä riitä, 
voi tehon nostaa jopa 342,4 kW:iin (liuos/vesi) 
ottamalla käyttöön säätölaitteeseen integroi-
dun kaskaditoiminnon.

Tehokas ja luotettava
Vitocal 300-G lämpopumpun ydin on tehokas 
Compliant Scroll-kompressori. Se on toiminta-
varma ja luotettava. Yhdessä reilusti mitoi-
tetun lauhduttimen ja höyrystimen kanssa 
Vitocal 300-G saavuttaa korkeat teholuvut ja 
lämmittää menoveden jopa 60 asteiseksi.

Erityisen hiljainen käyntiääni ja korkea
teho vakuuttavat
Uusi Vitocal 300-G on vaikuttava. Hermeet-
tisesti eristetty kuori ja erityisen taidokkaasti 
suunniteltu rakenne takaavat huomattavasti 
matalamman käyntiäänen mitä tämän teholuo-
kan koneissa yleensä on.

Vitocal 300-G maalämpöpumppu
Liuos/vesi yksiportainen: 21,2 - 42,8 kW, kaksiportainen 42,4 - 85,6 kW

Lämpöpumput

RCD-järjestelmä: huolehtii lämpöpumpun 
optimaalisesta käynnistä
Uusi kylmäainekiertoa valvova Refrigerant 
Cycle Diagnostic –järjestelmän ja elektronisen 
paisuntaventtiilin ansiosta pumpun  hyötysuhde 
on korkea ja käyttökustannukset alhaiset.  
Käytetyn energian mittaus on integroitu.

Täydellinen myös suurille tehoille
Vitocal 300-G on ensimmäinen valinta erityi-
sesti, kun on kyse suuresta lämmontarpees-
ta. Useita lämpöpumppuja voidaan kytkeä 
rinnakkain. Tämä ei pelkastään tuo toivottua 
lämmitystehoa, vaan koko järjestelmän käyt-
tövarmuus nousee. Koottava rakenne yhdessä 
erillisen kompressoripiirin kanssa huolehtii 
korkeasta hyötysuhteesta myös osaksi kuor-
mittavassa käytössä ja mahdollistaa lämmitys-
käytön ja lämpimän käyttöveden tuottamisen 
samanaikaisesti. 

Yhdisteltävä ratkaisu korkeampaan läm-
mitystarpeeseen
Master- tai Slave-mallin kolme teholuokkaa 
mahdollistavat lukuisat yhdistelmät, jotka 
voidaan sovittaa erittäin hyvin lämmontarpeen 
mukaan. Muuntautumiskyky ja tarpeen mukai-
set sovellukset takaavat taloudellisen käytön. 
Slave-yksikön säätö tapahtuu Master-yksikön 
kautta. Eri teholuokkien yhdistelmien kautta 
käyttäjä saa ymparistöystävällisen ja tehok-
kaan lämmitysjärjestelmän.

Vitocal 300-G lämpöpumppu käyttää uudistuvaa lämpöä maaperästä tai pohjavedestä.

Energiatehokkuusmerkki  

Vitocal 300-G, BW 301.A21
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Vitocal 300-G

1  Digitaalinen lämpöpumppuautomatiikka 
Vitotronic 200

2   Lauhdutin
3   Suuripinta-alainen höyrystin tehokkaa-

seen lämmönvaihtoon
4   Täysin eristetty Compliant Scroll- 

kompressori
5   Elektroninen paisuntaventtiili

Kaksiportainen Vitocal 300-G (Master/Slave) liuos/vesi- tai 

vesi/vesilämpöpumppu

Laitteen edut lyhyesti:

 � Liuos/vesi-lämpöpumppu 
Lämpötehot: 
Yksiportainen: 21,2 - 42,8 kW 
Kaksiportainen: 42,4 - 85,6 kW, max. 342,4 kW

 � Master/Slave-toiminto mahdollista myös Vitocal 350-G:n kanssa
 � Korkeat teholuvut: COP-arvo EN 14511 mukaan jopa 4,8 (Liuos 0 °C/Vesi 35 °C) 

(COP= Coefficient of Performance)
 � Menoveden lämpötila max: 60 °C
 � Monovalentti käyttö lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden tuottamiseen
 � Vähäiset käyttökustannukset, mutta korkeat teholuvut kaikissa käyttömuodoissa  
 � Innovatiivinen RCD-järjestelmä (kylmäainekiertoa valvova Refrigerant Cycle 

Diagnostic –järjestelmä) ja elektroninen paisuntaventtiili (EEV)
 � Erittäin hiljainen käyntiääni äänioptimoidun laiterakenteen ansiosta –  

äänitaso ≤ 44 dB(A)
 � Valikko-ohjattava lämpöpumpun ohjauskeskus Vitotronic 200
 � Helppo asentaa pienen ja kevyen modulin ansiosta



Tekniset tiedot
Vitocal 300-G
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Sisaltö suojattu tekijänoikeuslain nojalla.

Kopionti ja muu käyttö ilman lupaa kielletty.

Muutokset pidätetaan.

Yksiportainen lämpöpumppu Vitocal 300-G
Liuos/vesi, tyyppi BW

 
301.A21

 
301.A29

 
301.A45

Teholuvut
(EN 14511 mukaan, liuos/vesilämpöpumppu:
B/0 °C /W 35 °C, lämpötilaero 5 K) 
Lämmitysteho
Kylmäteho
Sähkötehontarve
Teholuku  (COP) lämmityskäytössä
Korkein menoveden lämpötila

kW
kW
kW

°C

21,2 
17,0 
4,48
4,73

60

28,8 
23,3 
5,96
4,83

60

42,8 
34,2 
9,28
4,60

60

Kokonaismitat  
Pituus x leveys x korkeus
(säätolaitteen kanssa) mm 1085 x 780 x 1267

Kokonaispaino kg 245 272 298

Energiatehokkuusluokka* A++ A++ A++

Jälleenmyyjä:

Vitocal 300-G kaksiportaisena (Slave) Tyyppi BWS 301.A21 BWS 301.A29 BWS 301.A45

Teholuvut  
(EN 14511 mukaan, B/0 °C /W 35 °C,  
lämpötilaero 5 K)
Lämmitysteho
Kylmäteho
Sähkötehontarve
Teholuku  (COP) lämmityskäytössä
Korkein menoveden lämpötila

kW
kW
kW

°C

21,2
17,0
4,48
4,73

60

28,8
23,3
5,96
4,83

60

42,8
34,2
9,28
4,60

60

Kokonaismitat  
Pituus x leveys x korkeus
(säätolaitteen kanssa) mm 1085 x 780 x 1074

Kokonaispaino kg 240 267 293

Energiatehokkuusluokka* A++ A++ A++

*    Energiatehokkuusluokka EU-asetuksen Nro 811/2013 mukaisesti lämmityslaitteille, keskimääräiset ilmasto-olosuhteet –  
matalalämpötilakäytössä (35 °C, DUT)
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