Plynové a olejové kotle až do 21,5 MW
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Perspektivní a účinná topná technika,
která splní všechny požadavky
V západních průmyslových státech má výroba tepla pro obytné a obchodní plochy největší
podíl na spotřebě energie – a zároveň představuje největší potenciál pro úspory. Moderní
a účinné topné systémy Viessmann se používají v mnoha domácnostech po celém světě,
ale i v mnoha mezinárodních objektech a institucích. Tam výrazným způsobem přispívají
k trvalé ochraně energetických rezerv.
Viessmann přitom se svými inovativními řešeními stále úspěšně čelí nejrůznějším výzvám
moderní techniky – topná zařízení firmy nalezneme v objektech od historických památek přes
velké průmyslové objekty až po velkoplošné bytové a průmyslové areály.
Kompletní nabídka firmy Viessmann pro obchodní využití zahrnuje účinné energetické
systémy pro hospodárné zásobování teplem, párou, chladem a elektřinou. K tomu lze
využít všechny energetické nosiče – plyn, olej, biomasu a sluneční energii stejně jako
teplo ze země, venkovního vzduchu nebo odpadní teplo vznikající při průmyslových
procesech.
Komponenty regulační techniky i dálková kontrola a ovládání patří ke kompletní nabídce
stejně jako obsáhlé služby od plánování přes uvedení do provozu až po servis.
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na energie, ale navíc chrání životní prostředí.

Plynové a olejové kotle až do 2000 kW

od strany 6
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Úspora energie a ochrana klimatu
Firma Viessmann si je vědoma své zodpovědnosti za ochranu životního prostředí.
Tou se řídí firemní filozofie a výroba produktů.

„Nic není tak dobré, aby to nemohlo být
lepší.“ Toto motto je zakotveno i v našich
firemních principech. Máme nárok a je naším
cílem, abychom jako dodavatelé zaměření
na kvalitu a technologie stále určovali nová
měřítka.
To platí samozřejmě zejména pro paletu
našich produktů, které jsou důsledně
zaměřeny na to, aby výrazně snižovaly
spotřebu fosilních paliv, která by se postupně nahradila regenerativními energiemi.
Trh zabývající se výrobou tepla má se svými
40 % skutečně největší podíl na spotřebě
energie. Přeprava, doprava a energie mají
každá vždy zbývajících 20 %. Jedná se o hodnoty shodné s mnoha jinými průmyslovými
státy. Na základě stále se zvyšujících energetických nákladů je příkazem doby rychlé
snižování spotřeby fosilních energií.
Kondenzační technika má nejvyšší energetickou účinnost
S ohledem na celkovou investici při dnešních
cenách za energie je kondenzační technika
nejhospodárnější alternativou. Plynové
kondenzační kotle Viessmann přeměňují
použitý zemní plyn až z 98 % na teplo. Přitom
je kondenzační technika na základě již možné
příměsi biogenních paliv, např. bio zemního
plynu, perspektivní.
Investujte proto dnes do moderní kondenzační
techniky, dosáhnete tím značných úspor.
Přispějte významně k trvalé ochraně klimatu
tím, že zamezíte vyloučení nepotřebného CO2
do ovzduší.

Kompletní nabídka středních a velkých kotlů
i výkonných regenerativních topných systémů
na biomasu poskytne vždy správné řešení.
Plnění emisních limitů
Energetická úspornost a dodávka tepla
s nízkými emisemi, vysokou provozní spolehlivostí a dostupností systémů jsou základní
požadavky kladené na teplárny velkých obytných budov. To vyžaduje kompetentní poradenství, komplexní škálu služeb a tepelných
zdrojů, které díky svému provedení nabízí
ekonomické teplo a trvalou hodnotu.
Všechna níže uvedená zařízení splňují
specifické emisní limity platné od 1. ledna
2018, které určuje Vyhláška č. 415/2012
Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím
zjišťování a o provedení některých dalších
ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

Viessmann poskytuje energeticky
úsporné topné systémy pro všechna
použití a energetické nosiče.

Nízkoteplotní
olejové/plynové
kotle

Vitoplex 300/200
Vitorond 200
405 až 2000 kW
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VITOPLEX
VITOROND
Osvědčená kvalita Viessmann až do 2000 kW pro olej a plyn
s vysokým normovaným stupněm využití
Kompletní nabídka firmy Viessmann pokryje
všechny požadavky na inovativní topnou techniku. Každý zde najde vhodné řešení přesně
pro svoji potřebu. Jak v otázce požadavků na
techniku budovy, komfortu, tak i co se týká
rozpočtu.
Rozmanitost programu Vitoplex rozděleného
podle technického vybavení a cen do řad 300
a 200 zajišťuje, aby bylo k dispozici správné
řešení pro každou potřebu a každý rozpočet.
Jedno mají všichni společné: špičkovou kvalitu, kterou je firma Viessmann známá.
Vitorond 200 přijde na řadu v případě, když se
musí kvůli problémům s místem kotel dopravit
po částech na místo instalace.

Nízkoteplotní
plynový a olejový,
třítahový kotel,
Vitoplex 300,
405 až 2000 kW

Nízkoteplotní
plynový a olejový,
třítahový kotel,
kotel Vitoplex 200,
440 až 1950 kW

Nízkoteplotní
plynový a olejový,
třítahový kotel,
Vitorond 200,
440 až 1080 kW

Vitoplex 300
405 až 2000 kW

Nízkoteplotní
plynové a olejové
kotle

Patentované trubky Triplex ve třetím
tahu mají proti běžným až 2,5krát
větší teplosměnou plochu.

Vitoplex 300 poskytuje jako třítahový kotel
se svými osvědčenými vícevrstvými topnými
plochami mimořádně hospodárný spolehlivý
provoz s nízkým obsahem škodlivin.

Komfortní regulace se silným výkonem
Hospodárný a bezpečný provoz topného
zařízení zajišťuje komunikační systém digitálních regulací Vitotronic.

Vícevrstvé konvekční topné plochy
z trubek Triplex
Vícevrstvé konvekční topné plochy kotle
Vitoplex 300 se skládají z do sebe zasunutých
ocelových trubek, které jsou spolu vzájemně
slisovány a jsou tepelně vodivé. Vnitřní trubka
vytváří se svými naskládanými podélnými
žebry 2,5násobně větší topnou plochu než
hladké trubky.

Velmi výkonná je nová regulace Vitotronic
300 s integrovanou kaskádovou funkcí pro
provoz vícekotlových zařízení s až osmi kotli
a plynule snižovanou teplotou kotlové vody.
Topná zařízení lze regulovat s jedním a dvěma
kotli s volitelným směšovačem. Pokud se
musí regulovat více topných okruhů se
směšovačem, přebírá to Vitotronic 200-H.
Potom se může regulovat až 96 dalších
topných okruhů.

Prostup tepla je zvláště díky rozdílným vzdálenostem slisovaných míst dávkován tak, aby
zadní oblast trubek Triplex, kterou už neproudí
tak horké spalovací plyny, odváděla méně
tepla do kotlové vody. Tak zůstává povrchová
teplota nad teplotou rosného bodu, brání se
pocení a zamezuje škodám vzniklým korozí.

Vysloveně komfortní je integrovaný diagnostický systém a obslužná jednotka se srozumitelným textem a podsvíceným displejem.
Externí rozšíření se připojují jednoduše přes
systémovou sběrnici KM-BUS nebo LON.
Vitogate 300 umožňuje kompletní integraci
do systémů řízení budov. Dálková kontrola je
umožněna kdykoliv přes internet TeleControl
pomocí zařízení Vitocom a Vitodata.
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Vitoplex 300
405 až 2000 kW
1

2
3
4
5

Třetí tah topného plynu (jako vícevrstvá
konvekční topná plocha)
Druhý tah topného plynu
Široké vodní stěny
Spalovací prostor (první tah)
Vysoce účinná tepelná izolace
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Využijte těchto výhod
 Nízkoteplotní plynové a olejové kotle, 405 až 2000 kW.
 Vícevrstvé konvekční topné plochy pro vysokou bezpečnost provozu s dlouhou
životností.
 Normovaný stupeň využití s topným olejem: 90 % (Hs)/96 % (Hi).
 Volitelný výměník tepla spaliny/voda z ušlechtilé oceli pro vyšší normovaný
stupeň využití díky kondenzačnímu účinku.
 Optimální spalování a nízké emise škodlivin díky sladěným přetlakovým plynovým/olejovým hořákům až 2000 kW.
 Široké vodní stěny a velký objem vody zajišťují vlastní dobrou cirkulaci a spolehlivý přenos tepla.
 Kompaktní konstrukce pro snadné dopravení na místo a nízká instalační výška
– důležité při modernizaci.
 Dlouhé chody hořáku a méně spínacích intervalů díky velkému objemu vody
šetří životní prostředí.
 Od 620 kW s pochozím kotlovým krytem – usnadňuje montáž a údržbu.

Technické údaje viz strana 14

Vitoplex 200
440 až 1950 kW

Nízkoteplotní
plynové a olejové
kotle

Kompaktní ocelový kotel Vitoplex 200
se dodává ve výkonech od 440 do 1 950 kW.
V celém výkonovém rozsahu poskytuje
třítahový kotel předpoklady pro ekologické
spalování s nízkým obsahem škodlivin.
Bez problémů lze adaptovat širokou paletu
hořáků. Vitoplex 200 je třítahový kotel s nízkým zatížením spalovacího prostoru. Právě
proto dochází ke spalování s nízkým obsahem škodlivin s mimořádně nízkými emisemi oxidu dusíku.
Optimální spalování a nízké emise
škodlivin
Pro celý výkonový rozsah olejových/plynových
přetlakových hořáků ELCO a Weishaupt se
dodávají již sladěné a propojené konektory.
Tím je zaručeno optimální spalování s nízkými
emisemi škodlivin.
ThermControl šetří čas montáže a náklady
Na základě širokých vodních stěn není potřeba
minimální objemový tok topné vody. To usnadňuje hydraulické zapojení. Ve výkonovém
rozsahu od 440 do 560 kW není díky ThermControl dokonce potřeba ani zvýšení teploty
vratné vody. Zkracuje se tak doba montáže
a šetří se dodatečné náklady.

Komfortní regulace se silným výkonem
Hospodárný a bezpečný provoz topného
zařízení zajišťuje systém komunikačních
digitálních regulací Vitotronic.
Velmi výkonná je nová regulace Vitotronic 300
s integrovanou funkcí kaskády pro provoz
vícekotlových zařízení s až osmi kotli a plynule snižovanou teplotou kotlové vody. Pomocí ní lze regulovat topná zařízení s jedním
a dvěma kotli s volitelným směšovačem.
Pokud se musí regulovat více topných okruhů
se směšovačem, přebírá tuto funkci
Vitotronic 200-H. Potom se může regulovat
až 96 dalších topných okruhů.
Vyloženě komfortní je integrovaný diagnostický systém a obslužná jednotka s podsvíceným displejem a srozumitelným textem.
Externí rozšíření se připojují jednoduše přes
systémovou sběrnici KM-BUS nebo LON.
Vitogate 300 umožňuje kompletní integraci
do systémů řízení budov. Dálková kontrola je
umožněna kdykoliv přes internet – TeleControl
pomocí zařízení Vitocom a Vitodata.
Poradí si i s úzkými prostory
Třítahový kotel Vitoplex 200 lze snadno
dopravit na místo, šetří místo a pochozí
kryt kotle (od 700 kW) usnadňuje montáž
a údržbu.
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Vitoplex 200
440 až 1950 kW
1
2
3
4

Třetí tah topného plynu
Druhý tah topného plynu (oboustranný)
Spalovací prostor (první tah)
Vysoce účinná tepelná izolace
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Využijte těchto výhod










Nízkoteplotní plynové a olejové kotle, 440 až 1950 kW.
Úsporný a ekologický díky plynule snižované teplotě kotlové vody.
Normovaný stupeň využití s topným olejem: 88 % (Hs)/94 % (Hi).
Volitelný výměník tepla spaliny/voda pro vyšší normovaný stupeň využití díky
využití kondenzačního účinku.
Třítahový kotel s nízkým zatížením spalovacího prostoru – spalování s nízkým
obsahem škodlivin a nízkými emisemi.
Široké vodní stěny a velký objem vody zajišťují dobrou vlastní cirkulaci a spolehlivý přenos tepla.
Úspora času při montáži opláštění kotle a regulace systémem fastfix pro střední
a velké kotle.
Od 700 kW s pochozím kotlovým krytem – usnadňuje montáž a údržbu.
Dlouhé chody hořáku a méně spínacích intervalů díky velkému objemu vody
šetří životní prostředí.

Technické údaje viz strana 15

Vitorond 200
440 až 1080 kW

Nízkoteplotní
plynové a olejové
kotle

Například ve starších budovách bývají často
zúžené prostory, a proto je náročnější dopravit
kotel na určené místo. U litinového segmentového kotle Vitorond 200 lze jednotlivé články
dopravit do kotelny samostatně a přímo na
místě pomocí lisovacího nářadí snadno a bez
problémů sestavit.

Litinový článek kotle Vitorond 200,
440 až 1080 kW.

Topná plocha Eutectoplex pro vysokou
bezpečnost provozu a dlouhou životnost
Litinové segmenty kotle Vitorond 200 se
skládají z eutektické speciální šedé litiny
s homogenní strukturou. Jemné vytvoření
grafitových lamel a vysoká čistota materiálu
speciální šedé litiny s nízkým obsahem fosforu
zvyšují elasticitu. Materiál, tvar a geometrie
litinových segmentů zabezpečují při výrobě
rovnoměrné vychlazení ve formě. To zamezuje
především napětí ve struktuře. Výsledkem
je vysoká bezpečnost provozu a dlouhá
životnost.
Třítahový kotel s nízkým obsahem emisí
Na konci spalovacího prostoru proudí spalovací plyny přes čtyři symetricky kolem spalovacího prostoru ležící tahy spalin dopředu
a vstoupí pak přes přední segment do čtyř
sběračů třetího tahu spalin.

Na zadní straně kotle se vedou čtyři ochlazené
proudy spalin přes přípojku spalin ke komínu.
Třítahová konstrukce snižuje dobu prodlevy
spalin v oblasti vysoké reakční teploty. A tím
snižuje emise oxidu dusíku.
Komfortní regulace se silným výkonem
Hospodárný a bezpečný provoz topného
zařízení zajišťuje systém komunikačních
digitálních regulací Vitotronic.
Velmi výkonná je nová regulace Vitotronic 300
s kaskádovou funkcí pro provoz vícekotlových
zařízení s až osmi kotli a plynule snižovanou
teplotou kotlové vody. Pomocí ní lze regulovat topná zařízení s jedním a dvěma kotli
s volitelným směšovačem. Pokud se musí
regulovat více topných okruhů se směšovačem, přebírá to Vitotronic 200-H. Potom se
může regulovat až 96 dalších topných okruhů.
Vyloženě komfortní je integrovaný diagnostický systém a obslužná jednotka se srozumitelným textem a podsvíceným displejem.
Externí přístroje se připojují jednoduše přes
systémovou sběrnici KM-BUS nebo LON.
Vitogate 300 umožňuje kompletní integraci
do systémů řízení budov. Kdykoliv je možná
dálková kontrola přes internet TeleControl
pomocí zařízení Vitocom a Vitodata.
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Vitorond 200
440 až 1080 kW
1
2
3
4
5

Spalovací prostor (první tah)
Druhý tah topného plynu
Třetí tah topného plynu
Regulace kotlového a topného okruhu
Vysoce účinná tepelná izolace
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Využijte těchto výhod










Nízkoteplotní plynové a olejové kotle, 440 až 1080 kW.
Úsporné a ekologické díky plynule snižované teplotě kotlové vody.
Normovaný stupeň využití s topným olejem: 88 % (Hs)/94 % (Hi).
Zvýšení normovaného stupně využití až na 12 % díky využití kondenzačního
účinku pomocí výměníku tepla spaliny/voda z ušlechtilé oceli Vitotrans 300.
Jednoduchá a rychlá montáž jednotlivých litinových článků pomocí dvoudrážkového systému s elastickou těsnicí šňůrou k trvalému utěsnění na straně
topného plynu.
Díky pohodlnému otevření dveří je spalinová komora a tahy topného plynu
snadno přístupná zepředu pro čištění.
Vitogate 300 umožňuje kompletní zapojení do systémů řízení budov.
Dálková kontrola přes internet pomocí zařízení Vitocom a Vitodata.
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Technické údaje

Plynové a olejové nízkoteplotní kotle Vitoplex 300, typ TX3A
Jmenovitý tepelný výkon

kW

405

500

620

780

Rozměry (celkem)*
délka
šířka (s regulací)
výška

mm
mm
mm

1945
1040
1625

2090
1040
1625

2320
1460
1690

2320
1460
1690

Hmotnost
(kotel s tepelnou izolací, hořákem
a regulací kotlového okruhu)

kg

1075

1295

1750

1990

Objem kotlové vody

l

600

630

965

900

Jmenovitý tepelný výkon

kW

1000

1250

1600

2000

Rozměry (celkem)*
délka
šířka
výška

mm
mm
mm

2570
1555
1920

2570
1555
1920

3220
1660
2140

3220
1660
2140

Hmotnost
(kotel s tepelnou izolací, hořákem
a regulací kotlového okruhu)

kg

2705

2860

3725

4205

Objem kotlové vody

l

1510

1440

2475

2315

* Údaje bez hořáku a krytu u 425 a 545 kW.
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Plynové a olejové nízkoteplotní kotle Vitoplex 200, typ SX2A
Jmenovitý tepelný výkon

kW

440

560

700

900

Rozměry (celkem)*
délka
šířka
výška

mm
mm
mm

1885
1040
1625

2030
1040
1625

2280
1460
1690

2580
1460
1690

Hmotnost
(kotel s tepelnou izolací, hořákem
a regulací kotlového okruhu)

kg

960

1170

1725

1985

Objem kotlové vody

l

600

635

935

1325

Jmenovitý tepelný výkon

kW

1100

1300

1600

1950

Rozměry (celkem)
délka
šířka
výška

mm
mm
mm

2530
1555
1920

2750
1555
1920

3175
1660
2140

3175
1660
2140

Hmotnost
(kotel s tepelnou izolací, hořákem
a regulací kotlového okruhu)

kg

2255

2485

3180

3760

Objem kotlové vody

l

1525

1690

2510

2420

* Údaje bez hořáku a krytu u 425 a 545 kW.

Plynové a olejové nízkoteplotní kotle Vitorond 200, Typ VD2A
Jmenovitý tepelný výkon

kW

440

500

560

630

Rozměry (celkem)
délka
šířka
výška

mm
mm
mm

1750
1090
1480

1880
1090
1480

2010
1090
1480

2140
1090
1480

Hmotnost
(kotel s tepelnou izolací, hořákem
a regulací kotlového okruhu)

kg

2110

2260

2430

2580

Objem kotlové vody

l

303

331

359

387

Jmenovitý tepelný výkon

kW

700

780

860

950

1080

Rozměry (celkem)
délka
šířka
výška

mm
mm
mm

2270
1090
1480

2400
1090
1480

2530
1090
1480

2660
1090
1480

2790
1090
1480

Hmotnost
(kotel s tepelnou izolací, hořákem
a regulací kotlového okruhu)

kg

2740

2910

3070

3220

3380

Objem kotlové vody

l

415

443

471

499

527

Plynové
kondenzační
kotle

Vitocrossal 300
Vitocrossal 200
29 až 1400 kW
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VITOCROSSAL
Vitocrossal je díky vyspělé kondenzační technice úsporným kondenzačním kotlem
pro různé možnosti použití.
Program Vitocrossal s výkonem od 87 do
1400 kW přináší vhodné řešení pro každý
případ použití – pro vytápění bytových domů,
veřejných a obchodních budov nebo pro
výrobu tepla v sítích centrálního vytápění.
Vyspělá kondenzační technika
Plochy výměníku tepla Inox-Crossal z nerezové ušlechtilé oceli mají ideální předpoklady
pro využití kondenzačního účinku. Hladký
výměník tepla umožňuje stéct kondenzátu
vznikajícímu využitím kondenzačního účinku
snadno dolů. To má za následek ve spojení
s hladkým povrchem z ušlechtilé oceli neustálý samočisticí účinek – což znamená trvale
vysoké využití kondenzačního účinku, zvyšuje
dobu užívání a snižuje servisní náklady.
Kotle Vitocrossal 300 se už ze závodu
dodávají se sálavým hořákem MatriX nebo
jsou připraveny pro zabudování plynových
přetlakových hořáků ELCO nebo Weishaupt.
Velmi účinný přenos tepla a vysoká míra kondenzace umožňují normované stupně využití
až 98 % (Hs)/109 % (Hi). Těchto vysokých
hodnot se dosahuje principem protiproudění
topného oleje a kotlové vody i intenzivním
profoukáváním topných plynů přes topnou
plochu.

Plynový kondenzační
kotel Vitocrossal 300
187 až 635 kW se sálavým
hořákem MatriX až 314 kW,
alternativně s plynovým
přetlakovým hořákem
ELCO nebo Weishaupt.

Plynový kondenzační
kotel Vitocrossal 300
s válcovým hořákem
MatriX 400 až 630 kW,
jako dvoukotlové zařízení
do 1260 kW.

Plynový kondenzační
kotel Vitocrossal 300
alternativně s plynovým
přetlakovým hořákem
ELCO nebo Weishaupt,
787 až 1400 kW.

Plynový kondenzační
kotel Vitocrossal 300
se sálavým hořákem
MatriX, 29 až 142 kW.

Plynový kondenzační
kotel Vitocrossal 200
s válcovým hořákem
MatriX, 400 až 620 kW.

Plynový kondenzační
kotel Vitocrossal 100
s válcovým hořákem
MatriX, 80 až 640 kW.

Plynové
kondenzační
kotle

Vitocrossal 300
187 až 635 kW

Vitocrossal 300, typ CT3B je stacionární plynový kondenzační kotel s plochou výměníku
tepla Inox-Crossal a sálavým hořákem MatriX
(do 314 kW). Plynové kondenzační kotle
Vitocrossal 300 se již ze závodu dodávají
s plynovými přetlakovými hořáky ELCO
nebo Weishaupt.
Vyspělá kondenzační technika
Konstrukce ploch výměníku tepla Inox-Crossal
umožňuje vysoké výkony kotle Vitocrossal
300 i při malých rozměrech a nízké hmotnosti.
Navíc lze tento kotel dodat rozložený na dva
díly, což usnadňuje jeho dopravení na místo
instalace.

U kotle Vitocrossal 300 je díky druhému hrdlu
vratné vody možné hydraulické zapojení, které
je velmi výhodné pro využití kondenzačního
účinku.
Komfortní regulace Vitotronic
Odborné firmy i majitel kotle využívají stejnou
měrou výhody regulace Vitotronic s jednoduchou obsluhou: ovládací menu má logické
a snadno srozumitelné uspořádání, je podsvícené, kontrastní a snadno čitelné. Funkce
nápovědy informuje v případě pochybnosti
o dalším zadávacím postupu. Graﬁcká
obslužná plocha slouží i k zobrazení topných
charakteristik a solárního výtěžku.

Vysoce účinný přenos tepla a vysoká míra
kondenzace umožňují normované stupně
využití až 98 % (Hs)/109 % (Hi). Těchto vysokých hodnot se dosahuje principem křížového
proudu topného plynu a kotlové vody i intenzivním profukováním topných plynů přes
topnou plochu.

5
1
2

3
4

Vitocrossal 300
1
2
3
4
5

Spalovací prostor z nerezové ušlechtilé oceli
Sálavý hořák MatriX (dos 314 kW)
Plocha výměníku tepla Inox-Crossal
Vysoce účinná tepelná izolace
Regulace Vitotronic
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Vitocrossal 300, 187 až 314 kW.

Využijte těchto výhod

Vitocrossal 300, 187 až 635 kW s kotlovými dvířky.

 Plynový kondenzační kotel, 187 až 635 kW.
 Normovaný stupeň využití až 98 % (Hs)/109 % (Hi).
 Vysoká bezpečnost provozu a dlouhá životnost díky korozivzdorné ploše
výměníku tepla z nerezové ušlechtilé oceli.
 Samočisticí účinek díky hladkému povrchu z ušlechtilé oceli.
 Spalování s nízkým obsahem škodlivin díky nízkému zatížení a průchozí
konstrukci spalovacího prostoru.
 Sálavý hořák MatriX do 314 kW pro mimořádně tichý hospodárný a ekologický
provoz s rozsahem modulace 30 až 100 %.
 Alternativně s plynovými přetlakovými hořáky ELCO nebo Weishaupt.
 Dvě hrdla vratné vody pro hydraulické zapojení optimalizované z hlediska
kondenzace.
 Regulace Vitotronic se snadnou obsluhou s grafickým displejem se srozumitelným textem.
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Plynové
kondenzační
kotle

Vitocrossal 300
787 až 1400 kW

Vitocrossal 300, typ CR3B je špičkový produkt
mezi stacionárními plynovými kondenzačními
kotli, dodává se ve výkonech od 787 do 1400
kW. Jako jednokotlové zařízení představuje
v kompletní nabídce firmy Viessmann kondenzační kotel s nejsilnějším výkonem. Proto
je stejně vhodný pro bytové objekty jako
pro sítě centrálního vytápění, větší veřejné
a komerční budovy a průmyslové objekty.
Vyspělá kondenzační technika
Konstrukce ploch výměníku tepla Inox-Crossal
umožňuje rozšíření výkonu kotle Vitocrossal
300 na 1400 kW i při malých rozměrech a nízké hmotnosti. Provedení rozdělené na modul
výměníku tepla / modul spalovacího prostoru
navíc usnadní dopravení na místo instalace.
Vysoce účinný přenos tepla a vysoká míra
kondenzace umožňují normované stupně
využití až 98 % (Hs)/109 % (Hi). Tyto vysoké
normované stupně využití se dosahují pomocí
principu křížového proudění spalin a kotlové
vody i intenzivním profukováním spalin přes
topnou plochu.

Plynové kondenzační kotle Vitocrossal 300 se
dodávají ze závodu s plynovými přetlakovými
hořáky ELCO a Weishaupt.
Komfortní a výkonná regulace Vitotronic
Hospodárný a bezpečný provoz topného zařízení zajišťuje systém komunikační regulace
Vitotronic. Mimořádně výkonná regulace Vitotronic 300 byla pro lepší obslužnost umístěna
na boku kotle. Dá se s ní ovládat až osm kotlů
s plynule snižovanou teplotou kotlové vody
i zařízení s jedním nebo dvěma topnými
okruhy s volitelným směšovačem.
Zcela komfortní je podsvícený displej regulace
se srozumitelným textem s integrovaným
diagnostickým systémem. Externí přístroje se
připojují jednoduše přes systémovou sběrnici
KM-BUS nebo LON.
Vitogate 300 umožňuje kompletní integraci do
systémů řízení budov. Rovněž je možná dálková kontrola přes internet TeleControl pomocí
zařízení Vitocom a Vitodata.

U kotle Vitocrossal 300 je díky druhému hrdlu
vratné vody možné hydraulické zapojení, které
je velmi výhodné pro využití kondenzačního
účinku.

4

2

1
3

Vitocrossal 300
1
2
3
4

Spalovací prostor z nerezové ušlechtilé oceli
Plocha výměníku tepla Inox-Crossal
Vysoce účinná tepelná izolace
Dvě hrdla vratné vody
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Vitocrossal 300, 787 až 1400 kW.

Využijte těchto výhod
 Plynový kondenzační kotel, 787 až 1400 kW.
 Normovaný stupeň využití až 98 % (Hs)/109 % (Hi).
 Vysoká bezpečnost provozu a dlouhá životnost díky korozivzdorné ploše
výměníku tepla Inox-Crossal z nerezové ušlechtilé oceli.
 Samočisticí účinek díky hladkému povrchu z ušlechtilé oceli.
 Spalování s nízkým obsahem škodlivin díky nízkému zatížení a průchozí
konstrukci spalovacího prostoru.
 Alternativně s plynovým přetlakovým hořákem ELCO nebo Weishaupt.
 Snadné dopravení na místo instalace díky dělenému provedení.
 Dvě hrdla vratné vody pro hydraulické zapojení optimalizované z hlediska
kondenzace.
 Regulace Vitotronic se snadnou obsluhou s grafickým displejem se srozumitelným textem.
Teplosměnné plochy Inox-Crossal pro vysoký přenos tepla
a míru kondenzace.
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Plynové
kondenzační
kotle

Vitocrossal 200
87 až 311 kW

S jednotným provozním tlakem 6 bar lze
plynový kondenzační střední kotel Vitocrossal
200 (CM2B) nyní použít ještě flexibilnějším
způsobem, a sice ke spolehlivému zásobování
teplem ve velkých bytových objektech stejně
jako obchodních provozech.
Nejlepší poměr cena/výkon
Vitocrossal 200 představuje kvalitní kondenzační techniku od 87 do 311 kW s výborným
poměrem cena/výkon.
Kotel má stejně jako Vitocrossal 300 plochu
výměníku tepla Inox-Crossal se sálavým
hořákem MatriX. Vitocrossal 200 se v celém
výkonovém rozsahu provozuje jak závisle, tak
nezávisle na vzduchu v místnosti.

Komfortní regulace kaskád
Pro provoz vícekotlových zařízení s až osmi
kotli a plynule snižovanou teplotou kotlové
vody je v nabídce nový systém komunikační
digitální regulace Vitotronic 300.
Je možné regulovat topná zařízení s jedním
nebo dvěma topnými okruhy s volitelným
směšovačem. Externí přístroje se připojují
jednoduše přes systémové sběrnice KM-BUS nebo LON. Vitogate 300 umožňuje
kompletní integraci do řídicí techniky budov
(GLT). Rovněž je možná dálková kontrola přes
internet TeleControl pomocí zařízení Vitocom
a Vitodata.

Dvoukotlové zařízení až 622 kW
Již při výkonech od 87 kW lze z hlediska
techniky regulace a na straně spalin provozovat dva kotle Vitocrossal 200 jako kaskádu.
Pro dvoukotlová zařízení dodává Viessmann
předvyrobené sběrače spalin z ušlechtilé oceli
a hydraulické systémové potrubí.

1

4

2
3

Vitocrossal 200
5

Regulace Vitotronic
Sálavý hořák MatriX
3 	
Výměník tepla Inox-Crossal z nerezové
ušlechtilé oceli
4 	
Široké vodní stěny s dobrou vlastní cirkulací
5 Vysoce účinná tepelná izolace
6 	
Demontovatelný sokl pro snadné dopravení
na místo
1
2

6
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Dvoukotlové zařízení s kotli Vitocrossal 200 až 622 kW.

Využijte těchto výhod

Sálavý hořák MatriX.

 Plynový kondenzační kotel, 87 ažs 311 kW, jako dvoukaskáda do 622 kW.
 S provozními teplotami až 95 °C a provozním tlakem 6 bar pro široké oblasti
použití při rekonstrukci a v novostavbě.
 Normovaný stupeň využití až 98 % (Hs)/109 % (Hi).
 Korozivzdorné plochy výměníku tepla Inox-Crossal se samočisticím účinkem.
 Sálavý hořák MatriX pro mimořádně tichý, hospodárný a ekologický provoz.
 Nízké zatížení hořáku na základě sníženého taktování hořáku díky modulaci 1:3.
 Nízké opotřebení hořáku a snížení emisních špiček při spuštění hořáku.
 Vysoká bezpečnost provozu a nízké opotřebení díky velkému objemu vody.
 Díky velkému objemu vodu není nutný minimální objemový tok a čerpadlo
kotlového okruhu.
 Volitelně provoz závislý a nezávislý na vzduchu v místnosti .
 Regulace Vitotronic se snadnou obsluhou s grafickým displejem se srozumitelným textem.
 Všechny hydraulické přípojky lze namontovat shora.
 Všechny součástky pro údržbu jsou dobře přístupné.
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Plynové
kondenzační
kotle

Vitocrossal 200
400 až 620 kW

Vitocrossal 200, typ CM2 je stacionární plynový kondenzační kotel, dostupný ve výkonech
od 400 do 620 kW. Jako jednokotlové nebo
vícekotlové zařízení je stejně vhodný pro
bytové objekty i pro sítě centrálního vytápění,
větší veřejné a komerční budovy a průmyslové
objekty.

Teplosměnné plochy Inox-Crossal
pro vysoký přenos tepla a míru
kondenzace.

Vyspělá kondenzační technika
Plochy výměníku tepla Inox-Crossal z nerezové ušlechtilé oceli mají ideální předpoklady
pro využití kondenzačního účinku. Hladký
výměník tepla umožňuje stéct kondenzační
vodě vznikající využitím kondenzačního účinku
snadno dolů. To má za následek ve spojení
s hladkým povrchem z ušlechtilé oceli neustálý samočisticí účinek – což zajišťuje trvale
vysoké využití kondenzačního účinku, zvyšuje
dobu užívání a snižuje servisní náklady.

Komfortní a výkonná regulace Vitotronic
Hospodárný a bezpečný provoz topného
zařízení zajišťuje systém komunikační regulace
Vitotronic. Mimořádně výkonná nová regulace
Vitotronic 300 byla pro lepší obslužnost
umístěna na boku kotle. Dá se s ní ovládat
až osm kotlů s plynule snižovanou teplotou
kotlové vody i zařízení s jedním nebo dvěma
topnými okruhy s volitelným směšovačem.
Provoz nezávislý na vzduchu v místnosti
Provoz nezávislý na vzduchu v místnosti je
možný a dovoluje flexibilní instalaci kondenzačního kotle uvnitř budovy.

Vysoce účinný přenos tepla a vysoká míra
kondenzace umožňují normované stupně
využití až 98 % (Hs)/109 % (Hi).
Plynové kondenzační kotle Vitocrossal
200 jsou již ze závodu vybaveny válcovým
hořákem MatriX, dodávají se v rozsahu
modulace 20 až 100 %.

Válcový hořák MatriX.
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Vitocrossal 200
1
2

3
4

Spalovací prostor z nerezové ušlechtilé oceli
Plochy výměníku tepla Inox-Crossal
z nerezové ušlechtilé oceli
Hrdlo vratné vody
Vysoce účinná tepelná izolace
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Vitocrossal 200, 400 až 620 kW.

Využijte těchto výhod

Ekvitermně řízená regulace kotlového a topného okruhu
Vitotronic 300.

 Jednokotlové zařízení s využitím kondenzačního účinku, jmenovitý tepelný výkon
400 až 620 kW (při teplotě topné vody 50/30 °C), jmenovitý tepelný výkon 370
až 575 kW (při teplotě topné vody 80/60 °C).
 Normovaný stupeň využití až 98 % (Hs)/109 % (Hi).
 Topná plocha Inox-Crossal pro vysoce účinný přenos tepla a vysokou míru
kondenzace.
 Samočisticí účinek díky hladkým povrchům z ušlechtilé oceli.
 Spalování s nízkým obsahem škodlivin díky nízkému zatížení a průchozí
konstrukci spalovacího prostoru.
 Válcový hořák MatriX pro velmi tichý a ekologický provoz s rozsahem modulace
od 20 do 100 %.
 Volitelně provoz závislý a nezávislý na vzduchu v místnosti.
 Možnost montovat hydraulické přípojky na straně zařízení shora.
 Regulace Vitotronic se snadnou obsluhou s grafickým displejem se srozumitelným textem.
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Plynové
kondenzační
kotle

Vitocrossal 100
80 až 320 kW, do 640 kW jako dvojitá kotlová jednotka

Díky vyspělé kondenzační technice je Vitocrossal 100 úsporným kotlem s rozmanitými
možnostmi použití.
Vitocrossal 100 (CI1) je plynový kondenzační
kotel s univerzálním použitím a výkonem od
80 do 320 kW. S velmi dobrým poměrem
cena/výkon je tento kotel mimořádně hospodárným řešením pro bytové objekty i obchodní
provozy.
Má osvědčený výměník tepla Inox-Crossal
s robustním válcovým hořákem MatriX.
Rozsah modulace až 1:5 zaručuje dlouhou
dobu chodu hořáku a úspornou spotřebu
energie.
Kompletní a kompaktní
Vitocrossal 100 měří v nejmenší variantě pouze 450 mm a doporučuje se tedy i k modernizaci. Především při výměně starých zařízení
se musí často počítat se zúženými prostory.
Topné zařízení lze objednat jako kompaktní
jednotku, která se dodává s jednotlivými
komponenty zvlášť, nebo může být předem
smontována a dodána už ze závodu kompletně
připravená i s kabely. Tím se výrazně snižuje
doba a náklady na instalaci.

Velmi účinný přenos tepla a vysoká míra
kondenzace zajišťují normované stupně využití
až 98 % (Hs)/109 % (Hi). Tyto vysoké normované stupně využití se dosahují díky principu
protiproudu spalin a kotlové vody.
Lambda Pro Control snižuje náklady
Integrovaná regulace spalování Lambda Pro
Control automaticky přizpůsobuje hořák
druhu zemního plynu (E, L, LL) a zaručuje
konstantně vysokou a efektivní kvalitu
spalování s nízkými emisemi.
Vitocrossal 100 lze provozovat v závislosti na
vzduchu v místnosti i nezávisle na něm.
Osvědčená regulace Vitotronic
Integrovaná regulace Vitotronic umožňuje
rychlé uvedení do provozu a jednoduchou
obsluhu. S modulem WLAN Vitoconnect 100
lze kotel pohodlně řídit pomocí aplikace přes
internet. Kaskádová regulace Vitotronic 300-K
(MW1B) řídí až osm kotlů.

Vyspělá kondenzační technika
Konstrukce ploch výměníku tepla umožňuje
minimální rozměry zařízení při jeho nízké
hmotnosti. Plocha výměníku tepla z nerezové ušlechtilé oceli má ideální předpoklady
pro využití kondenzačního účinku. Hladká
topná plocha nechá kondenzát jednoduše
stékat směrem dolů. To vede k neustálému
samočisticímu efektu, což zajišťuje trvale
vysokou účinnost zařízení, delší dobu jeho
využití a snížení nákladů na údržbu.

Jednoduché kaskádové řešení v jednom plášti
od 400 do 640 kW.
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Vitocrossal 100
Typ CI1
1
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Regulace Vitotronic
Válcový hořák MatriX
Plochy výměníku tepla
Inox-Crossal
Vysoce účinná tepelná izolace

Využijte těchto výhod

Válcový hořák MatriX.

 Plynový kondenzační kotel, 80 až 320 kW.
 Jednoduché řešení s dvojitým kotlem v jednom plášti od 400 do 640 kW.
 Předinstalovaná jednotka: rychlá a jednoduchá montáž díky předem smontovaným
komponentům opatřeným kabely.
 Velmi kompaktní, šetří místo v místě instalace.
 450 mm (80 kW), 570 mm (120 a 160 kW) u demontovaného kotle.
 Normované stupně využití až 98 % (Hs)/109 % (Hi).
 Výměník tepla z ušlechtilé oceli pro maximální účinnost.
 Modulovaný sálavý válcový hořák MatriX s vysokou dobou užívání díky tkanině
MatriX z ušlechtilé oceli – necitlivé na vysoké teplotní zatížení.
 Provoz s minimálním opotřebením a dlouhou životností, modulací až 1:5 a dlouhými
dobami chodu hořáku bez taktování.
 Regulace spalování Lambda Pro Control pro automatické přizpůsobení při
střídavých kvalitách plynu: vysoká účinnost a hospodárnost.
 Dobrá přístupnost všech součástí usnadňuje servis a údržbu.
 Osvědčená regulace Vitotronic s naváděním v menu a zobrazením nekódovaného textu.
 Malá spotřeba elektřiny – není nutné čerpadlo kotlového okruhu díky velkému
objemu vody.
 Tichý provoz (není nutná přídavná zvuková izolace).
Technické údaje viz strana 29

Plynový
kondenzační kotel

Technické údaje

Plynový kondenzační kotel Vitocrossal 300, typ CT3U
Jmenovitý tepelný výkon 50/30 °C kW

135–400

168–500

209–630

Jmenovitý tepelný výkon 80/60 °C

kW

123–370

153–460

192–575

Rozměry (celkem)
délka
šířka
výška

mm
mm
mm

1820
1200
1985

1900
1200
1985

2055
1200
1985

Celková hmotnost
(kotel s hořákem, tepelnou izolací
a regulací kotlového okruhu)

kg

740

795

935

Objem kotlové vody

l

261

325

405

Plynový kondenzační kotel Vitocrossal 300, typ CT3B
Jmenovitý tepelný výkon 50/30 °C kW

187

248

314

408

508

635

Jmenovitý tepelný výkon 80/60 °C

kW

170

225

285

370

460

575

Rozměry (celkem)
délka
šířka
výška

mm
mm
mm

1636
1889*
1959

1714
1967*
2009

1795
2045*
2032

1871
1104
2290

1949
1104
2290

2105
1104
2290

Celková hmotnost
(kotel s hořákem, tepelnou izolací
a regulací kotlového okruhu)

kg

608

660

683

937

982

1098

Objem kotlové vody

l

240

265

300

460

500

540

* Se sálavým hořákem Matrix.

Plynový kondenzační kotel Vitocrossal 300, typ CR3B
Jmenovitý tepelný výkon 50/30 °C kW

787

978

1100

1400

Jmenovitý tepelný výkon 80/60 °C

kW

720

895

1006

1280

Rozměry (celkem)
délka
šířka s tepelnou izolací
šířka s regulací
výška

mm
mm
mm
mm

3021
1114
1281
1550

3221
1114
1281
1550

3338
1296
1463
1550

3688
1296
1463
1550

Celková hmotnost
(kotel s hořákem, tepelnou izolací
a regulací kotlového okruhu)

kg

1553

1635

1980

2185

Objem kotlové vody

l

1407

1552

1558

1833
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Plynový kondenzační kotel Vitocrossal 200, typ CM2B
Jmenovitý tepelný výkon 50/30 °C kW

87

115

142

186

246

311

Jmenovitý tepelný výkon 80/60 °C kW

80

105

130

170

225

285

1760
815
1350

1760
815
1350

1760
815
1350

1790
916
1450

1790
916
1450

1790
916
1450

Rozměry (celkem)
délka
šířka
výška

mm
mm
mm

Celková hmotnost
(kotel s hořákem, tepelnou izolací a regulací kotlového okruhu)

kg

293

297

311

358

363

388

Objem kotlové vody

l

229

225

221

306

292

279

Plynový kondenzační kotel Vitocrossal 200, typ CM2
Jmenovitý tepelný výkon 50/30 °C kW

80–400

100–500

124–620

Jmenovitý tepelný výkon 80/60 °C kW

74–370

92–460

115–575

2230
1245
1480

2385
1245
1510

2525
1295
1580

Rozměry (celkem)
délka
šířka
výška

mm
mm
mm

Hmotnost

kg

597

687

758

Objem kotlové vody

l

402

430

503

Plynový kondenzační kotel Vitocrossal 100, typ CI1
Jmenovitý
tepelný výkon
50/30 °C
80/60 °C

kW
kW

16–80
15–73

32–120
29–110

32–160
29– 46

48–200
44–183

48–240
44–220

64–280
59–256

64–320
59–293

Jmenovité
tepelné zatížení kW

74,8

112,3

149,7

187,1

224,5

261,9

299,3

Rozměry
(bez připojovacího
kusu)
délka
mm
šířka
mm
výška
mm

745
750
1500

875
750
1500

875
750
1500

980
750
1500

980
750
1500

1090
750
1500

1090
750
1500

238

295

295

340

340

385

385

65

103

103

145

145

180

180

Hmotnost

kg

Objem
kotlové vody

l

Kotle velkých
výkonů

Teplovodní kotle
0,65 až 21,5 MW
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VITOMAX
Systémová řešení pro hospodárnou výrobu topné vody.

Úsporná příprava tepla s nízkým obsahem
škodlivin i vysoká bezpečnost provozu a disponibilita zařízení jsou důležitými požadavky na
topné centrály velkých budov a průmyslových
objektů. To vyžaduje kompetentní poradenství, obsáhlou nabídku služeb a topných
zařízení, která svou konfigurací umožňují
hospodárnou a perspektivní výrobu tepla.
Velké kotle Vitomax mají na základě své
konstrukce a vybavení nejlepší předpoklady
pro splnění individuálních požadavků zákazníka v širokém spektru oblastí použití. Mnoho
konstrukčních detailů v provedení kotlů
Vitomax a dlouholeté zkušenosti při výrobě
velkých kotlů zabezpečují vysokou kvalitu
a zajišťují vysokou bezpečnost provozu
a dlouhou životnost. Kompletní nabídka
firmy Viessmann zahrnuje teplovodní kotle
do výkonu 21,5 MW.
Konstrukce velkých kotlů Viessmann představuje dokonale sladěnou systémovou
techniku.
K ní patří:








Řídicí a monitorovací zařízení
Technika měření a regulace
Čerpadla a armatury
Systémy na udržování tlaku
Úprava vody
Plynové a olejové hořáky
Spalinové výměníky

Nízkoteplotní kotel
Vitomax LW pro spalování plynu a oleje.
Výkony od 0,65 do 21,5 MW.
Přípustné výstupní teploty
až 110 °C (120 °C jednotlivý
odběr).
Přípustné provozní
tlaky 6, 10, 16 bar.
Také jako provedení
Low-NOx
(plyn < 70 mg/m3,
olej <150 mg/m3).

Teplovodní
kotle

Vitomax LW
0,65 až 21,5 MW

Vitomax LW jsou teplovodní kotle pro výstupní
teploty až 120 °C, provozním tlakem 6, 10 nebo
16 bar a tepelným výkonem 0,65 až 21,5 MW.
Teplovodní kotle i jako provedení Low-NOx
Třítahový kotel se vyznačuje nízkým zatížením
spalovacího prostoru se spalováním s malým
obsahem škodlivin a nízkými emisemi oxidu
dusíku. V provozu na plyn jsou hodnoty u provedení Low-NOx emise NOx pod 70 mg/Nm3,
u provozu na olej pod 150 mg/Nm3.
Uspořádání bez předpětí upravené z hlediska
prostoru zajišťuje dobrou vlastní cirkulaci
a bezpečné odvádění tepla. Nejsou potřeba
žádná přídavná kotlová čerpadla, což výrazně
zjednodušuje hydraulické zapojení.
Odpory na straně spalin jsou malé díky optimálnímu uspořádání topných ploch a potrubí
ve třetím tahu.
Konstrukce bez předpětí zaručuje dlouhou
životnost díky snížení termických zatížení.

Osvědčená a spolehlivá technika
Toto platí zvláště pro průmyslové a obchodní
provozy, kde musí být topné centrály často
co nejrychleji připraveny k provozu, aby bylo
možné dodávat včas teplo pro výrobu.
Všechny komponenty vzájemně sladěny
Teplovodní kotle Vitomax LW poskytují
velkou provozní spolehlivost. Kromě nároků
na maximální kvalitu a flexibilitu je proto
zaručeno spolehlivé vzájemné sladění všech
komponentů, např. prefabrikovaným vybavením pro zajištění 110 °C.
Jako příslušenství se mimo jiné dodává výměník
spaliny/voda, který zlepšuje účinnost kotle
až na 95 %. Zvýšení vratné teploty i komponenty spalin rozšiřují systém formou příslušenství .
Snadný servis a možnost zatížení
Při nepřetržitém provozu boduje teplovodní
kotel Vitomax svým velmi jednoduchým
servisem díky vodou chlazenému přechodu
hořáku a zadní vratné komoře bez vyzdívek.
V důsledku toho odpadá proces sušení vyzdívek, což výrazně zkracuje dobu uvedení do
provozu a provedení servisu.
Zatížitelný kryt kotle usnadňuje montáž
a údržbu, a chrání tak tepelnou izolaci
před poškozením.

1

Vitomax LW
3

1

4

2

3

2

4

Pochozí kryt pro bezpečné stání a dobrou
přístupnost revizních otvorů a armatur ve
spojení s obslužnou rampou kotle
Vodou chlazený přechod kotle pro nízké
emise oxidu dusíku (jako příslušenství)
Snadno otvíratelné čisticí dveře bez
demontáže hořáku a zásobování palivem
Beznapěťové uspořádání upravené z hlediska
prostoru pro kvalitní cirkulaci a snížení
termických zatížení
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Horkovodní kotel Vitomax LW s plynovými hořáky.

Využijte těchto výhod
 Teplovodní kotle Vitomax LW jsou ve výkonovém rozsahu 0,65 až 21,5 MW
k dispozici s přípustným provozním tlakem 6, 10 nebo 16 bar i jako provedení
Low-NOx pro zpřísněné požadavky na emise oxidu dusíku.
 Flexibilní možnost použití v novostavbě nebo při rekonstrukci v oblasti obchodu,
průmyslu a obcí.
 Podle požadavku zákazníka lze zvolit certifikaci podle směrnice pro plynová
zařízení pro přípustné výstupní teploty do 110 °C a podle směrnice o tlakových
zařízeních pro výstupní teploty vyšší než 110 °C.
 Použití rozdílných paliv jako plyn, topný olej EL a S zvyšuje možnosti flexibilního
použití kotle Vitomax LW.
 Jednoduché hydraulické zapojení a bezpečný odvod tepla zajišťují vysokou
bezpečnost provozu.
 Malé ztráty sáláním díky optimální tepelné izolaci zvyšují účinnost kotle,
a přispívají tím k úspoře paliva.
 Využitím kondenzačního účinku za pomoci výměníku tepla spaliny/voda Vitotrans
z ušlechtilé oceli se zvyšuje stupeň účinnosti zařízení, protože se efektivně
využívá i latentní teplo spalin.
 Velmi snadná údržba díky optimálnímu počtu revizních otvorů a opcí, jako jsou
chlazený přechod hořáku a pochůzný kryt kotle.
 Pomocí skříňového rozvaděče se zabezpečí nastavení všech regulačních
a řídicích zařízení, které jsou specifické pro kotel.
Technické údaje viz strana 40

Nízkotlaké
parní kotle

Vitoplex 100-LS
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VITOPLEX 100-LS
Nízkotlaké parní kotle pro novostavbu a rekonstrukci v obchodních a průmyslových
provozech.

Nízkotlaké parní kotle Vitoplex 100-LS
splňují ve svém výkonovém rozsahu požadavky na techniku výroby páry u obchodních
provozů, jako jsou např. prádelny a pekárny.
Kotle Vitoplex 100-LS jsou třítahové kotle
s nízkým zatížením spalovacího prostoru.
To znamená, že mají nejlepší předpoklady
pro spalování s nízkým obsahem škodlivin
s nízkými emisemi oxidu dusíku.

Nízkotlaký parní kotel,
Vitoplex 100-LS, typ SXD,
0,26 až 2,2 t/h,
0,5 nebo 1 bar

Nizkotlaké
parní kotle

Vitoplex 100-LS
0,26 až 2,2 t/h

Vitoplex 100-LS je kompaktní třítahový kotel
pro výrobu nízkotlaké páry ve výkonovém
rozsahu od 0,26 do 2,2 t/h. Konstrukce tohoto
kotle je již tisíckrát osvědčená.
Kotel je navržen pro přípustný provozní tlak
do 1,0 bar (vysoký tlak). Podle požadavku lze
tento provozní tlak snížit na 0,5 bar (nízký tlak).
Vitoplex 100-LS splňuje ve svém výkonovém
rozsahu požadavky na techniku výroby páry
v obchodních provozech, například prádelnách,
kde je potřeba nízký tlak páry.
Velký objem vody ve spojení s velkými vzdálenostmi mezi spalinovými trubkami a jejich
velkou vzdáleností ke kotlovému plášti zajišťují
dobrou vlastní cirkulaci a bezpečný přenos
tepla a tím vysokou provozní bezpečnost
a dlouhou životnost.

Vysoká kvalita páry
Velmi pozitivně se hodnotí klidné chování při
kolísání zatížení díky velkému vodnímu objemu. Na základě své konstrukce je i v případě
náhlého a velkého odběru nepřetržitě k dispozici kvalitní pára. Velký parní prostor s adekvátně velkou výparnou plochou a integrovaným sušičem páry podporuje toto klidné
chování.
Spalování s nízkým obsahem škodlivin
Se svým velmi malým objemovým zatížením
spalovacího prostoru ve spojení s třítahovou
konstrukcí podkračuje tento kotel i přísné
mezní hodnoty emisí.

Vzhledem k tomu, že zadní komora je plně
chlazená vodou, je materiál málo zatížen
a nejsou nutné vyzdívky. Proto je konstrukce
kotle mimořádně předepjatá.

2

4

3

5
1

Vitoplex 100-LS
Typ SXD
 ptimální plamenec pro spalování s nízkým
O
obsahem škodlivin
2 	
Integrovaný sušič páry pro vysokou kvalitu
páry
3 	
Optimální vzdálenosti trubek mezi sebou
a k plášti pro dlouhou životnost a vyšší
bezpečnost provozu
4 	
Vysoce účinná tepelná izolace k zamezení
ztrát sáláním
5 	
Otočné kotlové dveře usnadňují čištění
a servis kotle
1
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Zařízení s jedním nízkotlakým parním kotlem Vitoplex 100-LS
a dvěma teplovodními kotli Vitoplex.

Využijte těchto výhod

Bezpečnostní armatury kotle Vitoplex 100-LS.

 Nízkotlaký parní kotel s parním výkonem od 0,26 do 2,2 t/h.
 Úsporný ve spotřebě energie – stupeň účinnosti kotle: 91 %.
 Třítahový kotel s nízkým zatížením spalovacího prostoru, díky kterému dochází
ke spalování s nízkým obsahem škodlivin a nízkými emisemi škodlivin.
 Velký parní prostor a velká výparná plocha zvyšují kvalitu páry.
 Malé tepelné ztráty díky tepelné izolaci celého kotlového tělesa.
 Hrdlo pro přimontování potřebných měřicích, regulačních a bezpečnostních
armatur.
 K dodání obsáhlé sladěné příslušenství.
 Se zatížitelným krytem kotle – usnadňuje montáž a servis.
 Skříňový rozvaděč Vitocontrol pro všechna regulační a řídicí zařízení, která jsou
specifická pro kotel.
 Termické zařízení na úpravu vody WAS 100 lze dodat jako příslušenství.
 Tisicinásobné a dlouhodobé použití.
Technické údaje viz strana 43

Systémová
technika

Termická a chemická úprava napájecí vody

1

12

9

2

7
3
13

8

6

14
16

5
10
4

11

15

Termická a chemická úprava napájecí vody
Standard
1 	
Odplyňovák z ušlechtilé oceli, (50 mm izolace)
včetně armatur (při úplném odplynění)
2 Elektrický ventil na páru (včetně zpětného
hlášení polohy)
3 	
Magnetický ventil na čerstvou vodu a armatury (včetně trubkového potrubí)
4 Základní rám a nohy nádrže
5 Ukazatel s magnetickými klapkami
6 Řešení transportu (nádrž a odplyňovák)
7 Armatury nádrže
8 	
Nádrž na napájecí vodu s izolací o tloušťce
50 mm v barvě vitostříbrná
9 Pojistný ventil
10 Dávkovací stanice chemie
11 	Svorková skříň – nastavení funkcí
přes Viessmann Vitocontrol

Volitelně
Uvolňovač odluhu včetně armatur a spojovacích potrubí
13 	Chladič vzorků
14 	Směšovací chladič včetně základního rámu
a potrubí
15 	Moduly čerpadel
16 	Odvod kondenzátu pro přepad
12 	
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Termická a chemická úprava napájecí vody
Pro bezporuchový provoz parního kotle.

Pro bezporuchový provoz je třeba upravit
nápájecí vodu, aby byly dodrženy všechny
technické parametry.
Balíček pro každé použití
Viessmann nabízí kompletní balíček s termickou
úpravnou vody WAS 100/200. Kromě standardních komponent jsou volitelně k dostání
moduly, kterými lze kotlové zařízení vybavit
pro jeho speciální použití.

Využijte těchto výhod
 Kompaktní a modulární uspořádání
komponent.
 Vysoká flexibilita díky rozšíření pomocí
modulů.
 Jednoduchá přeprava a dopravení na místo.
 Předvyrobené moduly snižují montážní
náklady a zkracují dobu montáže na stavbě.
 Spolehlivý provoz zařízení díky zajištění
potřebného množství napájecí vody
a dodržení parametrů vody.
 Optimální odplynění díky dodatečnému
vstřikování čerstvé vody do odplyňovací
věže.
 Maximální energetická účinnost díky
zpětnému získání tepla.
 Velmi kvalitní armatury od známých
výrobců.
 Kompletní řízení termické úpravy vody přes
skříňový rozvaděč Viessmann Vitocontrol.

Termická úprava vody WAS 100.

Teplovodní
kotle

Technické údaje

Teplovodní kotel Vitomax 300-LW, Vitomax 200, typ M82A
Jmenovitý tepelný výkon 110/120 °C
– při zemním plynu a topném oleji EL

MW

2,10

2,50

3,00

3,50

4,20

5,00

6,00

MW

2,28

2,72

3,26

3,80

4,57

5,44

6,52

Přepravní rozměry
včetně příplatků za balení
celková délka
celková šířka
celková výška

m
m
m

4,17
2,08
2,40

4,40
2,15
2,48

4,66
2,25
2,58

4,92
2,38
2,70

5,27
2,46
2,79

5,62
2,54
2,86

5,98
2,63
2,95

Prázdná hmotnost
kotel s tepelnou izolací
pro přípustný provozní tlak
6 bar
10 bar
16 bar

t
t
t

5,3
6,1
7,4

6,0
6,9
8,7

6,9
8,1
9,8

7,9
9,3
10,9

9,2
10,8
12,6

10,4
12,3
14,6

11,9
14,1
17,0

Objem kotlové vody

m3

5,1

5,8

6,8

8,1

9,3

10,5

12,0

Přípustný výkon hořáku
110/120 °C*
– při zemním plynu a topném oleji EL

Teplovodní kotel Vitomax 300-LW, typ M84A
Jmenovitý tepelný výkon 110 °C
– při zemním plynu
– při topném oleji EL

MW
MW

8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00
8,00 10,00 12,00 13,39 14,63 15,29 16,20

Jmenovitý tepelný výkon 120 °C
– při zemním plynu
– při topném oleji EL

MW
MW

8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 16,87 17,00
8,00 10,00 12,00 13,06 13,12 13,22 13,29

Přípustný výkon hořáku 110 °C*
– při zemním plynu
– při topném oleji EL

MW
MW

8,70 10,87 13,04 15,22 17,39 19,57
8,70 10,87 13,04 14,37 15,68 16,28

Přípustný výkon hořáku 120 °C*
– při zemním plynu
– při topném oleji EL

MW
MW

8,70 10,87 13,04 15,22 17,39 18,20 18,20
8,70 10,87 13,04 14,00 14,00 14,00 14,00

Přepravní rozměry
včetně příplatků za balení
celková délka
celková šířka
celková výška

m
m
m

6,64
2,87
3,26

7,18
3,09
3,48

7,72
3,20
3,68

8,21
3,41
3,89

8,68
3,55
4,03

9,10
3,63
4,11

9,54
3,73
4,20

Prázdná hmotnost
kotel s tepelnou izolací
pro přípustný provozní tlak
6 bar
10 bar
16 bar

t
t
t

16,9
19,9
23,3

21,8
23,9
29,6

25,2
28,3
34,7

30,1
33,4
40,5

32,8
41,0
44,5

35,9
44,8
48,0

40,0
47,3
54,4

Objem kotlové vody

m3

16,2

20,2

23,0

28,1

30,1

34,0

37,2

* Podle EN 12953 omezuje světlý průměr plamence maximální tepelný výkon topeniště v olejovém provozu.
Podle EN 12953 se musí kontrola teploty plamence (FTÜ) použít při tepelném výkonu topeniště > 14 MW
při topném oleji EL a > 18,2 MW při zemním plynu.

21,74
17,18
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Teplovodní kotel Vitomax 200-LW, typ M62C
Jmenovitý tepelný výkon 110 °C
– při zemním plynu
– při topném oleji EL

MW
MW

2,30
2,30

2,60
2,60

2,90
2,90

3,20
3,20

3,60
3,60

4,20
4,20

Přípustný výkon hořáku 110 °C
– při zemním plynu
– při topném oleji EL

MW
MW

2,50
2,50

2,83
2,83

3,15
3,15

3,48
3,48

3,91
3,91

4,57
4,57

Přepravní rozměry
včetně příplatků za balení
celková délka
celková šířka
celková výška

m
m
m

4,20
1,95
2,24

4,20
1,95
2,24

4,50
2,04
2,33

4,50
2,04
2,33

4,85
2,18
2,47

4,85
2,18
2,47

4,30
5,00
6,10

4,44
5,14
6,24

5,02
5,82
7,02

5,14
5,94
7,14

5,86
6,86
8,36

6,05
7,05
8,55

Prázdná hmotnost*
kotel s tepelnou izolací
pro přípustný provozní tlak
6 bar
10 bar
16 bar

t
t
t

Objem kotlové vody

m3

5,01

4,90

5,69

5,60

7,17

7,00

Jmenovitý tepelný výkon 110 °C
– při zemním plynu
– při topném oleji EL

MW
MW

4,50
4,50

5,20
5,20

6,00
6,00

6,75
6,75

8,00
8,00

8,80
8,55

Přípustný výkon hořáku 110 °C
– při zemním plynu
– při topném oleji EL

MW
MW

4,89
4,89

5,65
5,65

6,52
6,52

7,34
7,34

8,70
8,68

9,57
9,24

Přepravní rozměry
včetně příplatků za balení
celková délka
celková šířka
celková výška

m
m
m

5,30
2,31
2,63

5,30
2,31
2,63

5,90
2,43
2,75

5,90
2,43
2,75

6,60
2,70
3,10

6,60
2,70
3,10

7,34
8,54
10,30

7,58
8,78
10,60

8,63
10,40
12,80

9,00
10,80
13,20

13,50
15,30
18,10

14,20
16,10
18,90

8,93

8,70

10,83

10,50

16,03

15,43

Prázdná hmotnost *
kotel s tepelnou izolací
pro přípustný provozní tlak
6 bar
10 bar
16 bar

t
t
t

Objem kotlové vody

m3

* Odchylky ± 10 % podle konkrétní zakázky možné.

Teplovodní
kotle

Technické údaje

Teplovodní kotel Vitomax 200-LW, Typ M64A
Jmenovitý tepelný výkon 110 °C
– při zemním plynu
– při topném oleji EL

MW
MW

10,00
8,55

12,00
10,12

14,20
11,78

16,50
13,43

20,00
15,09

Jmenovitý tepelný výkon 120 °C
– při zemním plynu
– při topném oleji EL

MW
MW

10,00
8,55

12,00
10,12

14,20
11,78

16,50
12,88

16,74
12,88

Přípustný výkon hořáku 110 °C*
– při zemním plynu
– při topném oleji EL

MW
MW

10,87
9,30

13,04
11,00

15,43
12,80

17,93
14,60

21,74
16,40

Přípustný výkon hořáku 120 °C*
– při zemním plynu
– při topném oleji EL

MW
MW

10,87
9,30

13,04
11,00

15,43
12,80

17,93
14,00

18,20
14,00

Přepravní rozměry
včetně příplatků za balení
celková délka
celková šířka
celková výška

m
m
m

7,10
2,90
3,30

7,65
3,00
3,45

8,15
3,25
3,70

8,70
3,50
4,00

9,50
3,70
4,20

Prázdná hmotnost
kotel s tepelnou izolací
pro přípustný provozní tlak
6 bar
10 bar
16 bar

t
t
t

19,2
22,7
26,0

22,8
24,8
30,2

27,8
31,4
38,4

35,8
39,8
46,4

40,1
48,0
56,3

Objem kotlové vody

m3

18,7

22,2

26,6

33,8

39,8

* Podle EN 12953 omezuje světlý průměr plamence maximální tepelný výkon topeniště v olejovém provozu.
Podle EN 12953 se musí kontrola teploty plamence (FTÜ) použít při tepelném výkonu topeniště > 14 MW
při topném oleji EL a > 18,2 MW při zemním plynu.

Nízkotlaké
parní kotle
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Nízkotlaký parní kotel Vitoplex 100-LS, typ SXD
Parní výkon

t/h

0,26

0,44

0,7

0,9

1,4

2,2

Jmenovitý tepelný výkon

kW

170

285

460

580

900

1450

Tepelný výkon hořáku

kW

186

311

503

634

984

1585

Celkové rozměry
Celková délka
Celková šířka
Celková výška s armaturami

mm
mm
mm

1630
770
1880

1800
950
2020

1980
1025
2185

2440
1380
2165

2590
1445
2280

3135
1580
2695

Hmotnost kotlového tělesa
Celková hmotnost včetně tepelné
izolace a armatur

kg

685

975

1350

1715

2360

3550

kg

770

1075

1480

1850

2520

3752

Objem kotlové vody

m3

0,552

0,735

0,980

1,730

2,261

3,240

Systémová
technika

Sériově zapojený výměník tepla
Vitotrans 300 na kotli Vitomax.

Systémová technika Viessmann zaručuje nejvyšší
bezpečnost provozu a účinnost
Všechny komponenty pro výkonné topné zařízení pochází u firmy Viessmann od jednoho
dodavatele a jsou dokonale vzájemně sladěny.
Technika středních a velkých kotlů dnes kromě
nejmodernější techniky, spolehlivosti, systémových řešení specifických pro dané zařízení,
optimálního nastavení a bezpečnosti životního
prostředí vyžaduje i různorodé služby v celé
oblasti kotlů.
Systémová technika Viessmann a příslušenství
zajišťují, aby se k sobě všechno optimálně
hodilo.

Všechny komponenty naší topné techniky
zaručují bezporuchovou funkci celého topného
zařízení – od kotle přes hořáky, regulaci
a zásobníkové ohřívače vody až po přípojky
a topná tělesa. Vzájemně sladěná systémová
řešení zaručují maximální bezpečnost provozu
při optimalizovaných stupních účinnosti pro
každé topné zařízení.
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Vzájemně sladěná systémová technika
pro teplovodní kotle
Systémy pro teplovodní kotle poskytují spolehlivé plánování a kalkulaci pro velká kotlová
zařízení.
Kondenzační technika pro střední
a velké kotle
Výměníky tepla spaliny/voda Vitotrans 300
poskytují možnost účinně využívat hospodárné výhody kondenzační techniky.

Sladěná systémová technika.

Regulační technika
Všechny kotle Viessmann jsou řízeny pomocí regulace Vitotronic – systém digitální
komunikační regulace. Velkou výhodou jsou
stejné díly v celém programu kotlů, jednotné
montážní postupy a malé množství univerzálních náhradních dílů. Montáž, obsluha,
údržba a servis se tím výrazně usnadní.
Výměník tepla spaliny/voda Vitotrans 300.

Datová komunikace TeleControl, servis,
automatizace budov
Ať už se jedná o užitkové budovy nebo velké
bytové objekty – program Viessmann TeleControl poskytuje inteligentní řešení pro
datovou komunikaci s topnými systémy
a domovní technikou.
Zásobníkové ohřívače vody
Program zásobníků Vitocell ideálně doplňuje
topná zařízení. Je to výhoda při montáži,
především však s ohledem na komfort vytápění a přípravy teplé vody. Široká nabídka
zásobníkových ohřívačů vody a akumulačních
zásobníků topné vody splňuje všechny požadavky a nároky na komfort při ohřevu pitné
vody a podpoře vytápění.
Solární termické systémy a fotovoltaika
Každý kotel lze provozovat v kombinaci se
solárním systémem a ušetřit tak cennou energii.
Pro obchodní použití poskytuje Viessmann
vhodné systémy k bezplatnému získání tepla
a elektřiny ze sluneční energie.

Řízení a regulování.

Zásobníkový ohřívač vody.

Solární termické systémy.

Systémová
technika

Systémy pro teplovodní kotle

9
4
8
7
5

2
6

1
3

Vitomax LW
systémová technika (volitelně)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kotel s hořákem
Výstupní mezikus s bezpečnostní technikou
Řídicí zařízení a rozvaděč
Čerpadlo kotlového okruhu
Pojistný ventil
Výměník tepla spaliny/voda
Spalinová uzavírací klapka
Tlumič hluku spalin
Trojcestný směšovací ventil
(zvýšení teploty vratné vody)
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Vzájemně sladěná systémová technika
pro teplovodní kotle
Kromě nároků na nejvyšší kvalitu a flexibilitu je zaručeno spolehlivé vzájemné sladění
všech komponentů.

Teplovodní kotle Vitomax LW jsou velmi
spolehlivé
Teplovodní kotle Vitomax LW poskytují velmi
vysokou provozní spolehlivost. Kromě nároků
na maximální kvalitu a flexibilitu je tím zaručeno spolehlivé sladění všech komponent
vzájemně. Ze závodu lze všechny komponenty
předem smontovat a propojit kabely již před
vydáním zákazníkovi. To šetří čas a eliminuje
chyby na staveništi.
Výměníky tepla spaliny/voda zlepšují
stupeň účinnosti
Jako příslušenství se dodávají výměníky tepla
spaliny/voda Vitotrans 100/200-LW, které
zlepšují účinnost kotle až na 96 %. Dají se
kombinovat s olejovými a plynovými hořáky.
Kontejnerová řešení
Pro průmyslové a obchodní závody musí být
často topné centrály připraveny k provozu
v co nejkratším čase. Pro úspornou montáž
a uvedení do provozu lze na vyžádání nabídnout kompletní velká kotlová zařízení Vitomax
a kotle Vitoplex jako předem smontovaná
kontejnerová řešení, která lze kompaktně
a snadno přepravovat.

Využijte těchto výhod
 Sladěná systémová řešení pro nejvyšší
bezpečnost provozu.
 Stupeň účinnosti až 96 % přispívá k úspoře
paliva a zvyšuje tak hospodárnost zařízení.
 Jednotný vzhled designu Viessmann.
 Snížení nákladů na plánování a úspora
času.
 Jednoduché rozšíření s pomocí dalších
sladěných komponentů.
 Možnost předem smontovaných kontejnerových zařízení.

Výměník tepla spaliny/voda
Vitotrans 200-LW.

Systémová
technika

Výměníky tepla spaliny/voda
Vitotrans 300 odebírají horkým spalinám kotle Vitomax teplo a zvyšují
účinnost.

Vitotrans
využití kondenzačního účinku pomocí výměníků tepla spaliny/voda
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Kondenzační technika pro střední a velké kotle
Výměníky tepla spaliny/voda Vitotrans 300 z ušlechtilé oceli umožňují malé provozní
náklady díky využití kondenzačního účinku.

Zvyšující se ceny paliv jsou důležitým tématem zejména pro provozovatele středních
a velkých kotlů. Použití kondenzační techniky
velmi výrazně ovlivňuje provozní náklady
u středních a velkých kotlů. Proto stále roste
význam energeticky úsporné kondenzační
techniky v této oblasti.
Pro větší zařízení – nebo pokud je možné
dodatečné vybavení stávajících zařízení – se
používají oddělené výměníky tepla spaliny/
voda. Tam se dále vychlazují spaliny, tak
aby kondenzovala vodní pára. Získané teplo
z kondenzace a nízké teploty spalin vedou
k výraznému zvýšení stupně využití.
Vitotrans 300
Vitotrans je výměník tepla spaliny/voda
k využití kondenzačního účinku ve výkonovém
rozsahu od 80 do 6750 kW. Tak lze normovaný
stupeň využití kotle sériovým zapojením zvýšit
až o 11 %.

 Jednoduché hydraulické zapojení –
volitelně lze vést celý objemový tok nebo
využít k optimalizaci kondenzačního účinku
a vést částečné množství vody přes
výměník tepla.
 Výměník tepla spaliny/voda Vitotrans
s topnou plochou pro kotle od 405
do 2000 kW – topná plocha Inox-Tubal
pro kotle od 1 860 do 6750 kW.
 Svisle uspořádané topné plochy Inox-Crossal
a Inox-Tubal pro vysokou bezpečnost provozu a dlouhou životnost. Díky vertikálně
uspořádaným tahům topného plynu může
vznikající kondenzát nerušeně stékat dolů.
Na základě zpětného odpaření kondenzátu
nedochází k jeho akumulaci. Díky hladkému povrchu z ušlechtilé oceli a většímu
samočisticímu účinku dochází k vysoce
účinnému přenosu tepla a vysoké míře
kondenzace.
 Neutralizační zařízení sladěné s výměníkem
tepla spaliny/voda.

1

Využijte těchto výhod

2
3

 Vysoká bezpečnost provozu a dlouhá
životnost díky korozivzdorné ušlechtilé
oceli. Ušlechtilá ocel 1.4571 se hodí pro
provoz s plynem a krátkodobý provoz
s topným olejem EL, ušlechtilá ocel 1.4539
pro stálý provoz s topným olejem EL.
 Kompaktní konstrukce – lze umístit přímo
za kotlem a ušetřit místo.
 Plnoprůtokový, proto dochází k maximálnímu využitíodpadního tepla bez dodatečných nákladů na hydrauliku.

4

1
2

5

Široké stěny pro vedení spalin
Kvalitní tepelná izolace
Výstup spalin
Kryt z ocelového plechu v barvě
vitostříbrná
Plochy výměníku tepla Inox-Crossal

1

5

4

2

5
4

3
3

Systémová
technika

Vitotronic
Hospodárný energetický management pro všechny velikosti zařízení

Regulace Vitotronic zajistí
promyšleným elektronickým
managementem hospodárný provoz
vašeho topného zařízení.

Multivalentní řízení systému Vitocontrol 200-M.
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VITOTRONIC
Od regulace jednokotlového až po regulaci vícekotlového zařízení s centrálním řízením
ve skříňovém rozvaděči dodává Viessmann ideálně vzájemně sladěná řešení.

Systém komunikační digitální regulace
Vitotronic je elektronický management pro
hospodárný a bezpečný provoz topného
zařízení. Je příkladný, co se týče montáže,
obsluhy a údržby. Modulární uspořádání
umožňuje využití důležitých funkcí regulace
kotlového okruhu Vitotronic i pro střední
a velké kotle. Jeho součástky jsou založeny
na strategii jedné platformy. Počínaje
jednotnou obsluhou až po jednoduchou
montáž, uvedení do provozu a údržbu s funkcí
Plug&Work a rozhraním laptopu Optolink.
Vitotronic pro střední a velké kotle poskytuje
dostatek místa pro přehledné uspořádání
položených kabelů. Ohřev pitné vody se dá
alternativně k regulaci teploty zásobníku řídit
i přes nabíjecí systém zásobníku pomocí
třícestného ventilu.
Integrace do systému řízení budovy
Program regulací Vitotronic lze bez problémů
integrovat do nadřazených systémů řízení budov. K tomu je k dispozici mnoho možností. Ať
už jednoduché digitální vstupy, vstup 0 až 10
voltů, modbus, KNX nebo BACnet. Pro každé
použití najdete to správné rozhraní. Komunikace v regulačním systému probíhá přes LON.
Vitogate 300 umožňuje jednoduchou integraci
do systémů řízení budov bez dodatečného
rozhraní.

Komfortní regulace topného okruhu
Regulace topného okruhu Vitotronic 200-H je
ekvitermně řízená regulace topného okruhu
pro 3 topné okruhy se směšovačem. Pokud
by bylo více topných okruhů, lze přes LON
připojit až 32 zařízení Vitotronic 200-H. Tak je
možné regulovat bez problémů zařízení s až
96 topnými okruhy.
Multivalentní řízení systému
Vitocontrol
Vitocontrol je velmi výkonné řízení systému
s grafickým zobrazením. Představuje všechna
data o výkonech a spotřebě energetického
systému a dá se individuálně přizpůsobovat.
Vitocontrol 200-M je vhodný pro provoz bivalentních a trivalentních topných zařízení s až
čtyřmi topnými zařízeními různých kombinací
olejových/plynových kotlů, kogenerační jednotky a kotle na tuhá paliva.

Využijte těchto výhod
 Kompaktní nástěnný plášť k flexibilnímu
zabudování i ve zúžených prostorech.
 Nastavení a regulování topných zařízení
se schválením a zadáním požadovaných
hodnot.
 Směšovač zařízení k regulaci výstupní
teploty.
 Řešení specifická pro zákazníky díky řízení,
které lze programovat z paměti.
 Obslužné zařízení s velkým barevným dotykovým displejem k zobrazení stavu zařízení
a parametrování.
 Intuitivní řízení podle menu.
 Dokumentace specifická pro zákazníka.
 Možnost rozmanitého modulárního
rozšíření.
 Zapojení do řídicí techniky budovy a dálkový přístup možný.

Systémová
technika

Datová komunikace
TeleControl – Dálková kontrola a dálková obsluha

Vše pod kontrolou – i z dálky
Viessmann TeleControl jsou inovativní systémy k napojení dat topných zařízení ke všem
běžným komunikačním systémům: přes kabely, bezdrátově a do IP sítí.
Ať už se jedná o velké bytové objekty nebo
užitkové budovy – program Viessmann TeleControl poskytuje inteligentní řešení pro datovou komunikaci s topnými systémy a domácí
technikou, vše optimálně sladěné s různými
požadavky provozovatelů topení, odborných
provozů nebo dodavatelů tepla. A to platí pro
všechny dostupné topné systémy: olejové
a plynové kondenzační kotle a střední a velké
kotle na olej a plyn, solární termické systémy
a také pro peletkové kotle a tepelná čerpadla.

Navíc lze pomocí datové komunikace kontrolovat technická zařízení jako čerpadla, větrací,
klimatizační zařízení nebo zajistit kontrolu
těsnosti. Kontrola Viessmann TeleControl
probíhá pomocí zařízení Vitocom a Vitodata
jednoduše, spolehlivě a levně s internetovou
strukturou, která je k dispozici takřka všude:
závisle na obsluze přes mobil, PC nebo smartphone. Dá se realizovat kdykoliv z každého
místa na světě.
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VITOTROL PLUS App

VICARE

VITOGUIDE

VITODATA 100,
VITOTROL App

VITODATA

VITODATA
Server

VITODATA
Server

TE
RN
ET

K obsáhlým obslužným funkcím patří nastavení spínacích časů, provozního a prázdninového programu, zadání požadovaných hodnot
(úroveň/sklon), snímání provozních stavů
a teplot i nastavení kódování. Navíc lze zobrazit spotřeby energie a použít je ke kalkulaci.
Oznámení o poruchách se přeposílají podle
vaší volby formou SMS, faxu nebo e-mailu
přes integrovaný plán servisu k příslušným
servisním technikům.

Konektivita

IN

Vitocom 300 s Vitodata 300
Internetová datová komunikace Vitocom 300
s Vitodata 300 je profesionální kontrola pro
větší bytové objekty nebo užitkové budovy:
je navržena pro dodavatele tepla, kontraktory
a závody na energetické využití komunálního
odpadu, které kladou důraz na rychlou a bezpečnou kontrolu, údržbu a optimalizaci topného provozu.

WLAN

WLAN

VITOCONNECT 100
OT1

VITOCONNECT 100
OPTO1

VITOCOM 200
VITOCOM 100 (LAN1)

VITOCOM 300

Vitodens 100-W

Vitocom 300 LAN
Verze LAN zařízení Vitocom 300 umožňuje
přenos dat přes ethernetové sítě DSL rychlostí až 100 MB/s. Kódování dat, které je zde
použito, zaručuje maximální míru bezpečnosti
dat.
Vitocom 100 s Vitodata 100
Vitocom 100 je cenově atraktivní řešení pro
soukromou výstavbu bytů i pro menší užitkové
budovy a veřejná zařízení, jako jsou mateřské
školy a školy.
Obsluha zařízení pomocí Vitodata 100 přes
server Vitodata poskytuje ideální předpoklady
pro komfort uživatele. K obslužným funkcím
patří nastavení spínacích časů, provozního
a prázdninového programu, zadání požadovaných hodnot (úroveň/sklon), spínání provozních stavů a teplot.
Hlášení se přeposílají přímo příslušné odborné
firmě přes e-mail. Tak lze efektivně provést
servis nebo údržbu.

VITOSOFT 300

ServiceControl

VITOCOMFORT 200

Smart Home

Konektivita Viessmann – ideální řešení k dálkové kontrole
a řízení topných zařízení.

VITOGATE 200
Typ KNX

Building Automation

VITOGATE 300
Typ BN/MB

Služby

Atraktivní služby pro naše
obchodní partnery

Energetická centrála a akademie
Viessmann v Allendorfu.

Partnerství se silnými perspektivami
Nabídka služeb firmy Viessmann pro podporu odborných partnerů má tradici.

Kromě kompletní nabídky inovativní a perspektivní, velmi kvalitní a spolehlivé topné
techniky je pro firmu Viessmann základem
pro trvalý úspěch na trhu úzké partnerství
s odborným topenářským sektorem a jeho
organizacemi. Průmysl a řemeslo musí
spolupracovat jako partneři a společně využít
přicházející šance. Atraktivní služby kolem
celého produktu jsou pro výrobce a odborné
firmy stále důležitější.

Viessmann poskytuje obsáhlou nabídku, jejíž
výhody využívají odborné firmy. Technika
sama o sobě však není všechno. Dlouholetá
následná péče a údržba i garantované dodávky
náhradních dílů jsou velmi důležité. O to se
stará servis Viessmann. Na přání se servisní
smlouvou.
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Vše od jednoho dodavatele
Viessmann poskytuje všechny předpoklady
pro spolupráci zaměřenou na řešení:
 Poradenství – obsáhlé a kompletní.
 Výroba podle požadavků specifických pro
danou zemi s krátkými dodacími lhůtami.
 Vybavení – příslušenství pro bezpečnostní
techniku, hořáky, skříňové rozvaděče, kotlové podesty, výměníky tepla spaliny/voda,
úpravny vody.
Dodání kotle Vitomax na stavbu.

 Školení a instruktáž.
 Dopravení na místo určení.
 Uvedení do provozu na celém světě
provádějí odborní pracovníci.
 Servis provádí kvalifikovací servisní pracovníci.
 Zodpovědnost za životní prostředí –
Viessmann má certifikát podle eko-auditu
EN.
 ISO 14 001 a EMAS. Ten zahrnuje celý
proces od výroby až po likvidaci.
Všechny produkty Viessmann splňují vysoké ekologické
standardy a mají certifikát EMAS.

Viessmann Group
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Společnost

Viessmann je jedním z předních mezinárodních výrobců systémů topné, průmyslové
a chladicí techniky.
Jednání v souladu s udržitelným vývojem
Jako rodinný podnik klade Viessmann zvláštní
důraz na zodpovědné a dlouhodobě orientované jednání, udržitelnost je pevně ukotvena
již v podnikových zásadách. Udržitelnost,
kterou žijeme, znamená pro firmu Viessmann
uvést do souladu v celém podniku ekonomii,
ekologii a sociální zodpovědnost tak, aby
byly uspokojeny současné potřeby bez toho,
aniž by byly omezeny základní životní potřeby
nadcházejících generací.
Strategický projekt „Efektivita Plus“ v hlavním
sídle v Allendorfu (Eder) prokázal, že energetické a klimapolitické cíle pro rok 2050 mohou
být dosaženy již dnes, a to s použitím dostupné techniky.

Kompletní nabídka firmy Viessmann
Jako pionýr v oblasti životního prostředí
a technologický průkopník v topenářském
odvětví dodává firma Viessmann již po desetiletí efektivní systémy s nízkým obsahem
škodlivin pro výrobu tepla, chladu a decentrální dodávky elektřiny. Mnoho vývojových
produktů firmy Viessmann se považuje za
milníky topné techniky.

výrobu/značku/efektivitu využití

Partnerství
Ke kompletní nabídce firmy Viessmann patří
obsáhlá nabídka služeb. Akademie Viessmann
poskytuje obchodním partnerům technická
vzdělávací zařízení a obsáhlý školicí a vzdělávací program.
S novými digitálními službami dodává
Viessmann inovativní řešení, například pro
obsluhu a monitorování vytápěcích zařízení
přes smartphone. Provozovatel využívá
větší bezpečnosti a komfortu. A odborná
topenářská firma má přehled o zařízeních,
která má na starosti.

Viessmann Group
Informace o podnikání
 Rok založení: 1917
 Počet zaměstnanců: 12 000
 Obrat skupiny: 2,25 miliard eur
 Podíl exportu: 54 %
 23 výrobních společností v 11 zemích
 Prodejní organizace a zastoupení v 74
zemích
 120 prodejních poboček na celém světě

Německá cena za trvale udržitelnou

Kompletní nabídka společnosti Viessmann
Group pro všechny energetické nosiče
a výkonové rozsahy
 Kotle na olej nebo plyn
 Kombinovaná výroba elektřiny a tepla
 Hybridní zařízení
 Tepelná čerpadla
 Technika pro spalování dřeva
 Zařízení pro výrobu bioplynu
 Úpravny bioplynu
 Solární termické systémy
 Fotovoltaika
 Příslušenství
 Chladicí systémy

zdrojů.

Energy Efficiency Award.

Viessmann, spol. s r.o.
Plzeňská 189
252 19 Chrášťany
tel.: 257 090 900
fax: 257 950 306
www.viessmann.cz
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