
A energia para produzir A.Q.S. é obtida do ar,
convertendo-se num sistema de refrigeração 

Construção  compacta de  fácil manuseio.

VITOCAL 160-A

TopInfo

Sempre que o equipamento Vitocal 160-A inicia a 
produção de A.Q.S. , o ar que circula é refrigerado e 
desumidificado. É assim possível aproveitar este 

efeito para arrefecer um local pequeno e/ou como 
apoio a um sistema de refrigeração. Quanto mais 
tempo estiver a produzir A.Q.S., maior será a sua 
capacidade de refrigeração.

O depósito de A.Q.S. com bomba de calor 
incorporada Vitocal 160-A está equipado com 
todos os componentes necessários para 
produzir A.Q.S. de forma eficiente e com 
grande poupança de espaço.

No interior da caixa compacta encontram-se 
instalados o módulo com bomba de calor 
(potência 1,52 kW, COP 3,54 à temperatura 
ambiente de 15 ºC e temperatura da água de 45 
ºC ) , depósito com capacidade para 285 litros, 
resistência eléctrica de uso opcional e centro de 
controlo. Graças ao centro de controlo com ecrã 
amplo e utilização fácil, pode comodamente 
configurar os vários programas com um só 
clique

O depósito de A.Q.S. com 
bomba de calor integrada 
Vitocal 160-A extrai o calor do ar 
exterior e aquece a água a um 
custo excepcionalmente baixo 
para o utilizador, em compa-
ração com o custo necessário
para outras fontes de energia.
Este depósito é autónomo e não 
necessita de geradores de calor 
externos a gás ou gasóleo para  
aquecer a A.Q.S.,basta ligá-lo a
uma tomada com ligação terra e  
dispor de uma pequena saída 
de descarga.

Preparador de água quente sanitária com bomba de calor integrada
que poupa na produção de áqua quente sanitária

A bomba de calor integrada no depósito Vitocal
160-A produz água quente sanitária (A.Q.S.),
poupando energia e dinheiro ao utilizador. Como
fonte de calor, utiliza a energia térmica do ar
ambiente do edifício. O sistema Vitocal 160-A é
especialmente recomendado pelo seu efeito de
refrigeração que aproveita o calor das zonas onde
o ambiente é especialmente quente, como por
exemplo padarias, cabeleiros, salas de máquinas,
etc, contribuindo para a refrigeração do local.
Este equipamento produz água de quente sanitária
de forma totalmente independente de qualquer
outro gerador de calor instalado.



O seu especialista de confiança:

  Vitocal 160-A Duas versões de ventilação disponíveis: 
ventilação no próprio local ou ventilação 
canalizada através de condutas.

 
 

 

Vantagens:

 

 

  

 Até 55 ºC de A.Q.S., através da bomba de calor

 

 

 Compressor rotativo de alta 
eficiência 

 

Central de controlo com 
função solar (consoante o 
modelo do equipamento)

 Ânodo de magnésio
Resistência eléctrica 
integrada com potência 
térmica de 1,5 kW

  

 

Condensador

Depósito integrado de água 
quente de 285 litros esmaltado. 
Permutador interno para 
aquecimento da A.Q.S. através 
de outras fontes de energia 
(opcional)

Depósito de água quente sanitária 
com bomba de calor integrada 

Vitocal 160-A
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Utilização como sistema de refrigeração
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Na versão de ventilação no próprio local, o sistema 
Vitocal 160-A circula e arrefece o ar da área onde
está situado. Na versão de ventilação canalizada,  
a Vitocal 160-A pode ser integrada dentro de uma 
rede de condutas de extracção de ar. Destemodo,  
o equipamento extrai o ar dos quartos, casa de 
banho, cozinha, etc., aproveitando o calor que este ar 
possui para a A.Q.S. e expele-o para o exterior depois 
de arrefecido, graças ao seu ventilador com pressão.

Depósito de A.Q.S. com bomba de calor 
integrada a preço muito competitivo. Duas 
versões de ventilação disponíveis: ventilação 
conduzida ou ventilação local. Opcional: 
permutador de calor interno para aquecimento de 
A.Q.S através de outras fontes de energia, por 
exemplo, a energia solar

Fluxo volumétrico de ar até 250 m3/h

Volume de depósito de A.Q.S. de 285 litros, 
depósito em esmalte especial

Arranque simples, graças à central programada 
pronta a ligar

O sistema Vitocal 160-A, na sua variante de 
ventilação forçada, pode ser ajustado como 
sistema de apoio à ventilação e/ou extração de 
ar, ao dispor de um programa de ventilação 
contínua

Em combinação com a resistência eléctrica 
integrada (1,5kW), podem alcançar-se temperatu-
ras de água quente sanitária até 65 ºC

Sempre que o equipamento Vitocal 160-A inicia a 
produção de A.Q.S. , o ar que circula é refrigerado 
e desumidificado. É assim possível aproveitar este 
efeito para arrefecer um local pequeno e/ou como 
apoio a um sistema de refrigeração. Quanto mais 
tempo estiver a produzir A.Q.S., maior será a sua 
capacidade de refrigeração.
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Evaporador de grandes dimen-
sões para trocas óptimas de calor


