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Värmepump Vitocal 333-G Inverter
vinner pris i Folksams jämförelse
Folksam utför varje år flera olika jämförelser för att vägleda hushållsinköp
och se till att konsumenter gör ekonomiskt och miljömässigt kloka
investeringar. Under 2020 har Folksam släppt en rapport där man har jämfört
över 60 olika värmepumpar utifrån fyra kriterier; effektivitet, miljö, funktion
och garanti. Alla värmepumpar som ingick i jämförelsen fick godkänt betyg,
men några särskiljer sig med extra högre poäng. Viessmanns Vitocal 333-G
Inverter är en av de topprankade och fick diplom som “Bra Val” samt
rekommenderas av Folksams experter.
Vitocal 333-G Inverter finns i två effektstorlekar: 1,7 - 8,6 kW och 2,4-11,4 kW
vilket täcker allt från mindre fritidshus till större villor. Den är inverterstyrd,

vilket innebär att den anpassar sig efter husets effektbehov 365 dagar om
året. Det ger en optimal besparing tack vare hög årsvärmefaktor. Vitocal 333G Inverter har också en 220 liters rostfri beredare som är konstruerad för
effektiv varmvattenberedning och lång livslängd. Kapaciteten är enastående
med en tappvarmvattenvolym på över 300 liter 40 ºC vatten och man kan
värma vatten upp till 60 ºC utan eltillskott.
Vitocal 333-G Inverter är en av de tystare värmepumparna i sin storlek och
klass. Ljudet ligger mellan 30-47 dB(A) (vid B0/W55), vilket gör att
värmepumpen även kan installeras i närheten av rum där man inte vill bli
störd.
Värmepumpens digitala styrsystem övervakar och reglerar driften vilket ger
en optimal energibesparing och komfort. Med den smarta modulen
Vitoconnect 100 och internet kan man enkelt övervaka och fjärrstyra sitt
system med hjälp av ViCare-appen.
Läs mer om Vitocal 333-G Inverter och Folksams jämförelse

Viessmann gruppen är en av de internationellt ledande tillverkarna av
värmeprodukter. Familjeföretaget grundades år 1917, huvudkontoret ligger
sedan 1937 i Allendorf, Tyskland. Koncernen omsätter cirka 2,4 miljarder
euro och har en personalstyrka på ungefär 12.100 anställda.
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