
Pompa ciepła powietrze/woda

do podgrzewu wody użytkowej

VITOCAL 060-A

Zakres dostawy:

�   Pompa ciepła do podgrzewu 

c.w.u. Vitocal 060-A z zabudo-

wanym zasobnikiem do pracy 

z powietrzem obiegowym lub 

zewnętrznym

�   Do ustawienia w pomieszczeniu 

(minimalna kubatura pomieszcze-

nia 20 m3)

�   Ze integrowanym podgrzewa-

czem c.w.u. o objętości 254 litry 

(model WWK) lub 251 litrów 

(model WWKS)

�   Zintegrowana grzałka elektryczna 

montowana na sucho o mocy 

grzewczej 1,5 kW (model WWK)

�   Zintegrowany dodatkowy 

wymiennik ciepła o powierzchni 

1m2 do podłączenia kotła lub 

kolektorów słonecznych (model 

WWKS)

�   Z otworami DN160 do pod-

łączenia kanałów powietrza 

zewnętrznego (model do pracy 

z powietrzem zewnętrznym)

�   Przygotowana do  transportu 

w poziomie

Dane techniczne:

�   Współczynnik COP=3,31 dla 

A15/W10-55 wg EN 16147

�   Temperatura c.w.u. osiągana bez 

użycia grzałki 62°C

�   Niski poziom mocy akustycznej 

<56dB(A) wg EN ISO 12102

�   Vitocal 060-A:

– długość: 734 mm

– szerokość: 631 mm

– wysokość: 1755 mm

�   Szczegółowe dane techniczne do-

stępne są na stronie internetowej 

www.viessmann.pl

Pompa ciepła powietrze/woda do podgrzewu wody użytkowej
Gr. mat. 10

Vitocal 060-A typ WWK
�    ze zintegrowaną grzałką elektryczną 

o mocy 1,5 kW
�    bez możliwości wykorzystania w instalacji 

solarnej (bez wężownicy solarnej)

�    praca na powietrzu 
obiegowym

Z013 878

8 031,– 
 A

nr zam.

PLN

�    praca na powietrzu 
zewnętrznym

Z013 880

8 199,– 
 A

nr zam.

PLN

Masa 110 kg

Vitocal 060-A typ WWKS
�    z dodatkowym wymiennikiem ciepła 

do podłączenia kotła lub kolektorów 
słonecznych

�    praca na powietrzu 
obiegowym

Z013 879

8 737,– 
 A

nr zam.

PLN

�    praca na powietrzu 
zewnętrznym

Z013 881

8 905,– 
 A

nr zam.

PLN

Masa
Powierzchnia czynna kolektora płaskiego
Powierzchnia czynna kolektora próżniowego

125
5
3

kg
m2

m2

Wyposażenie dodatkowe Gr. mat. 10

Grzałka elektryczna EHE (motowana na sucho)
�    moc 1,5 kW
�    grzałka elektryczna do montażu w pojemnościowym podgrzewaczu wody
�    zabezpieczający ogranicznik temperatury z czujnikiem i rurką kapilarną.
�    elektryczny moduł sterujący
Tylko dla modelu 060-A WWKS (model WWK posiada grzałkę zabudowaną fabrycznie)

ZK02257

714,–
nr zam.

PLN

Wyposażenie dodatkowe – system kanałów powietrznych Gr. mat. 10

Tłumik
�    z rury elastycznej, giętki
�    długość 1,1 m

7182008

1 350,–
nr zam.

PLN

Rura z mufą łączącą
�    z EPP, z izolacją cieplną
�    długość 1 m, z możliwością dowolnego skrócenia

7501765

 204,–
nr zam.

PLN

Kolano 90°z mufą łączącą
�    z EPP, z izolacją cieplną
�    z możliwością podziału, do zastosowania również jako kolano 45°

7501768

 148,–
nr zam.

PLN

Mufa łącząca
�    z EPP, z izolacją cieplną

7501771

47,60
nr zam.

PLN

Mufa łącząca przesuwna
�    Do ułatwienia późniejszego demontażu systemu rozdziału powietrza
�   z EPP, z izolacją cieplną

ZK01890

96,–
nr zam.

PLN

Kabłąk mocujący
�    Do mocowania przewodu zbiorczego na ścianie lub stropie.

7501773

53,–
nr zam.

PLN
Rura elastyczna
�    z izolacją cieplną.
�    długość 2,5 m

9521450

 341,–
nr zam.

PLN

Łącznik
Do połączenia dwóch rur elastycznych.

9521437

45,–
nr zam.

PLN

Nowość!
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Wyposażenie dodatkowe

pomp ciepła powietrze/woda

Wyposażenie dodatkowe dla Vitocal 060-A

Wyposażenie dodatkowe – otwory powietrza dolotowego/wylotowego Gr. mat. 10

Przepust dachowy
Do powietrza zewnętrznego i odprowadzanego.
�    ze stali nierdzewnej, niepowlekanej.
�    zdejmowany kołpak.
�    z ołowianym fartuchem i kratką zabezpieczającą przed ptakami.
�    z tuleją izolacyjną.
�    bez mostka cieplnego dzięki tulejom rurowym z tworzywa EPP 

o ∅ 200 (wewn.) i ∅ 300 mm (zewn.).

9562054

1 647,–
nr zam.

PLN

Przepust dachowy  
Do powietrza zewnętrznego i usuwanego.
�    kolor czarny
�    z kratką zabezpieczającą przed ptakami i tuleją izolującą
�    długość 1 m.

�    kolor czarny 7501781

 709,–
nr zam.

PLN

�    kolor ceglasty ZK01907

 707,–
nr zam.

PLN

Przyłącze przepustu dachowego do dachu płaskiego 7501783

 138,–
nr zam.

PLN

Uniwersalna dachówka holenderska  
do dachów o nachyleniu od 20 do 50°
�    do dachów krytych dachówką ceramiczną, 

holenderską, karpiówką, łupkiem 
i innymi pokryciami.

�    kolor czarny 7501787

 642,–
nr zam.

PLN

�    kolor ceglasty ZK01909

 642,–
nr zam.

PLN
Przepust przez ścianę zewnętrzną
Z kratką wentylacyjną zewnętrzną i tulejami izolującymi.
�    wyjątkowo niskie straty ciśnienia przy dużym przekroju 

w świetle.
�    bez mostka cieplnego dzięki tulejom rurowym z tworzywa EPP 

o ∅ 200 (wewn.) i ∅ 300 mm (zewn.).
�    do ścian o grubości od 300 do 600 mm.

9562053

1 018,–
nr zam.

PLN

Przepust przez ścianę zewnętrzną
Do bezpośredniego przyłączenia do rury EPP.
�    z kratką zabezpieczającą.
�    kolor biały.

7501778

 450,–
nr zam.

PLN

Wyposażenie dodatkowe – inne Gr. mat. 10

Taśma zimnokurczliwa
1 rolka o długości 15 m.

7143928

 139,–
nr zam.

PLN

Pozostałe komponenty do rozdziału powietrza znajdują się w rozdziale 15 w Cenniku głównym.


