Vytápění plynem

Topné systémy
Průmyslové systémy
Chladicí systémy
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Čisté, efektivní, spolehlivé – hospodárné
vytápění plynem
Ke komfortní výrobě tepla pomocí zemního plynu nabízí Viessmann různé technologie, které
vyhovují nejrůznějším potřebám. Například k použití v novostavbě nebo při modernizaci, pro
byt v soukromém vlastnictví, rodinný dům nebo pro velké projekty v bytovém hospodářství.
Kondenzační technika chrání ovzduší a životní prostředí
Všechny kotle splňují požadavky na efektivní kondenzační techniku. 98 % a více použité
energie se přeměňuje na teplo. S tímto nepřekonatelným stupněm účinnosti každý provozovatel plynového kondenzačního kotle aktivně přispívá k ochraně ovzduší a životního prostředí.
Inovativní technika jako nové adsorpční plynové zařízení snižuje spotřebu plynu oproti běžné
kondenzační technice přibližně o 25 %. To šetří palivo, snižuje dále emise a vytápění plynem
je ještě efektivnější.
Progresivní topná technika šetří primární zdroje
Viessmann do svých plynových kondenzačních kotlů již zabudoval budoucnost. Díky regulaci
spalování se plynové kondenzační kotle automaticky nastavují na různé druhy plynu – včetně
příměsi bioplynu. Tím topné systémy trvale splňují požadavky po topných technologiích,
které chrání primární zdroje.
Výhodou plynového vytápění je i to, že není třeba skladovat a zásobovat palivo. Kompaktní
zařízení šetří místo v technické místnosti domu nebo sklepě pro jiné využití.
Solární technika využívá bezplatnou energii ze slunce
Každé nové vytápění by se dnes mělo kombinovat se slunečními kolektory k využití bezplatné energie ze slunce. Všechny kotle Viessmann jsou k tomu již navrženy.
Systémová technika Viessmann zabezpečuje optimální souhru všech komponentů až po
komfortní regulaci – i přes aplikaci přes internet, která splní každý požadavek.
Tato brožura informuje o aktuálních zařízeních a obsahuje mnoho dalších užitečných informací o příslušenství, servisu.

Úvod

Efektivnější, úspornější, s nižším obsahem emisí
– moderní plynová kondenzační technika od společnosti Viessmann

2%

+8%
90 %

98 %

Tak funguje kondenzační technika:
Plynové kotle Viessmann s kondenzační technikou přeměňují
použitou energii na teplo až z 98 %. Spalinám se kondenzací
obsažené vodní páry ještě dodatečně odebírá teplo a to se
přivádí znovu do topného systému. To zvyšuje efektivitu,
snižuje náklady na vytápění a zatížení životního prostředí.

U ﬁrmy Viessmann se plynule pracuje na nových řešeních,
která vyhovují životnímu prostředí. Výsledkem jsou ekologické, úsporné a efektivní topné systémy.
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Milníky
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Viessmann udává měřítka s velmi ekologickou
a úspornou technikou
Ve své téměř stoleté historii ﬁrmy udávala ﬁrma Viessmann pravidelně nová měřítka
ve vývoji nejmodernější topné techniky.

Odjakživa je Viessmann jedna z předních ﬁrem
ve výrobě produktů topné techniky. Plynulými
inovacemi se stupeň účinnosti při přeměně
energie na teplo zvýšil až na hranici technické
proveditelnosti. Současně se u těchto kotlů
dokázala drasticky snížit spotřeba energie
a emise CO2.
Milník sálavý hořák MatriX
Plynový sálavý hořák MatriX je zárukou pro
vysokou energetickou efektivitu a vysoký
komfort tepla. V kombinaci s výměníkem tepla
Inox-Radial z ušlechtilé oceli šetří tato technika náklady na vytápění a nekompromisně
minimalizuje emise škodlivin.
Díky regulaci spalování Lambda Pro Control
jsou plynové kondenzační kotle progresivní
z hlediska budoucnosti. Nastavují se automaticky na nejrůznější druhy plynu a lze je provozovat s příměsí bioplynu nebo zkapalněného
plynu.

Výměníky tepla z ušlechtilé oceli
Všechny plynové kondenzační kotle Viessmann
mají výměníky tepla z ušlechtilé oceli. Tato
technika spoléhá na vysoký stupeň účinnosti
98 % a vyznačuje se dlouhou životností
a bezpečným a efektivním provozem.
Na výměníky tepla do 150 kW poskytuje
Viessmann desetiletou záruku na netěsnost
způsobenou korozí.
Prémiový design
Špičková technologie a příjemný design tvoří
u produktů Viessmann harmonický celek. Na
celém světě získala ﬁrma za své produkty
v posledních letech přes 40 významných
ocenění za design. Již 20krát byly kotle
Viessmann oceněny renomovanou cenou
za design Red Dot Design Award.
Certiﬁkované automatické hydraulické
vyrovnání
Hydraulické vyrovnání je předpokladem pro
efektivní provoz topného zařízení.
Vitoﬂow 300 od ﬁrmy Viessmann je automatizované hydraulické vyrovnání pro všechny
plynové kondenzační kotle do 150 kW. Po
dokončení metody s certiﬁkátem německé
zkušebny TÜV se přednastavené hodnoty pro
každý ventil topného tělesa, optimální počet
otáček čerpadla a topná charakteristika
zaprotokolují v jednom výtisku. Optimální
nastavení zařízení navíc vede k energetické
účinnosti vyšší o 15 %.

Milník topné techniky: sálavý hořák MatriX
– mimořádně šetrný k životnímu prostředí.

5 let záruka
10 let záruka

na kotle Vitodens do 35 kW

na výměníky tepla Inox-Radial

Prodloužená 5letá záruka na
kondenzační kotle ve spojení
s komplexními službami Viessmann
a 10letá záruka na výměník tepla
Inox-Radial.

Plynová kondenzační
technika

Milník inovační topné techniky: použití vysoce legované
ušlechtilé oceli. Zde u našeho výměníku tepla Inox-Radial.
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Dodávaný sortiment plynových kondenzačních kotlů

Vytápění

Vitocrossal 300
Stacionární plynový kondenzační
kotel
2,6 až 60 kW

Vitodens 200-W
Nástěnný plynový kondenzační
kotel
topný: 1,8 až 150 kW
kombinovaný: 1,8 až 35 kW
Vitodens 222-W
Kompaktní plynový kondenzační
kotel
1,8 až 35 kW

Vitodens 222-F
Kompaktní plynový kondenzační
kotel
1,8 až 35 kW

Vitodens 242-F
Kompaktní plynový kondenzační
kotel
1,9 až 26 kW

Vitodens 100-W
Plynový kondenzační
kombinovaný kotel
4,7 až 35 kW

Vitodens 111-W
Plynový kondenzační kotel
4,7 až 35 kW

Ohřev teplé vody:
Kombinovaný/
Integrovaný
zásobník

Integrovaný
zásobník se
solárním
napojením

5“
barevný
dotykový
displej

4,2”
černobílý
dotykový
displej
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Nerezový
zásobník


Smaltovaný
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Systémová
technika

Konektivita

Všechny závěsné nástěnné a stacionární plynové kondenzační kotle
Vitodens řady 200 jsou vybaveny
regulací Vitotronic a barevným
dotykovým ovladačem.
Pomocí asistenta uvedení do provozu se všechny
komponenty zařízení automaticky nakonﬁgurují.

Energetický cockpit vizualizuje spotřeby energie
(plyn/elektřina), solární zisky a vrstvení pitné
vody v systémových zásobnících.
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Úspora energie tak jde jednoduše od ruky
Užívejte si úsporu energie, komfort a bezpečnost.

Aplikace ViCare poskytuje nové možnosti
regulování topení přes internet. Jednoduché
graﬁcké rozhraní ViCare umožňuje zcela intuitivní obsluhu topení.
Automatická úspora energie
Systém je navržen pro regulaci topného okruhu.
Přes dotykovou funkci se zvolí požadovaná
teplota v místnosti a naťukáním se přepíná
mezi normálním a párty provozem („celkem
dlouho teplo“).
Při odjezdu z domu („na cesty“) stačí rovněž
příkaz, aby topné zařízení najelo na nižší teplotu a tím se ušetřila energie.
Kdo chce na každý den programovat různé
spínací časy, ocení funkci asistenta. Zvláštní
ikona na úsporné obrazovce navíc zobrazuje
tipy pro úsporu energie.

ﬁrmu. K tomu jsou jednoduše uloženy
kontaktní údaje na odbornou ﬁrmu. Nakonec
rozhodne samozřejmě provozovatel zařízení,
zda chce nechat sledovat své topení odbornou
ﬁrmou prostřednictvím speciálně vyvinuté
aplikace.
Vitoconnect 100 je rozhraní mezi kotlem
a ViCare. Připojuje se přímo přes kabel
k regulaci Vitotronic. Napájecí zdroj je součástí
dodávky. Adaptér o velikosti 10 x 10 cm je
určen k montáži na stěnu.

Vitoconnect 100 s přípojkami
pro zástrčkový napájecí zdroj (vlevo)
a k datovému okruhu.

Pomocí Plug & Play se modul snadno spojí
s internetem a registruje. K tomu stačí oskenování přiloženého QR kódu smartphonem.
Vitoconnect 100 je kompatibilní s koncovými zařízeními a operačními systémy od
iOS 8.0 a Android 4.4. Kontrolní LEDky
zobrazují datovou komunikaci mezi topným
zařízením a internetem.

Neustálý přehled o stavu zařízení
Uživatel vidí na první pohled, zda je při provozu zařízení všechno v zelené oblasti. Žluté
pole informuje o nevyřízeném servisu
a v případě červeného se automaticky
zobrazí kontakt na odbornou topenářskou

Bezpečnost

Úspora nákladů

Úplně bez starostí (v přípravě)

Teplo a pocit bezpečí

Jednoduché nastavení příjemné

Přímé spojení s odbornou topenář-



Na první pohled je vidět, zda je

teploty – v případě nepřítomnosti

skou ﬁ rmou – pro každý případ

všechno v zelené oblasti.

úspora nákladů z domu



Žlutá informuje o nevyřízeném






V případě červené se objeví adresa

Jednoduchá, pohodlná obsluha
topného zařízení.

servisu.


topenářských ﬁrem.


Uložení průběhu dne a automatická



Nastavení základních funkcí
stisknutím knoﬂíku na smartphonu.

Rychlá a účinná pomoc – odborná
topenářská ﬁrma má všechny

úspora nákladů.

uložené odborné ﬁrmy.

Jednoduché uložení odborných

důležité informace.


Komplexní balíček pro bezpečí
a údržbu.

Jednoduché stažení aplikace
ViCare na internetu.

Plynová kondenzační
technika

Vitocrossal 300
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VITOCROSSAL 300
Tento plynový kondenzační kotel splní i ty nejvyšší požadavky – zaujme mimořádnou
účinností a minimálními emisemi škodlivin.

Použití kondenzačního kotle je u novostaveb
již samozřejmostí, protože se zde dá ihned
optimálně sladit kotel a systém vytápění:
největší užitek přináší kondenzační kotel při
zabudování do systému vytápění s nízkými
teplotami topného systému. Dokonce už
během modernizace lze prostřednictvím
kondenzační techniky ušetřit až 30 % nákladů
na vytápění.

Vitocrossal 300 je špičkový produkt mezi
stacionárními plynovými kondenzačními
kotli. Kombinace plochy výměníku tepla
Inox-Crossal s plynovým sálavým hořákem
MatriX představuje milník v topné technice
Viessmann: mimořádná efektivita šetří náklady
na vytápění při současně minimálních emisích
škodlivin.

Štítek energetické efektivity pro
Vitocrossal 300, CU3A (54 kW).

Třída energetické efektivity: A
V kombinaci se
slunečními kolektory

A+

Využijte těchto výhod:











Kompaktní plynový kondenzační kotel.
Výkon: 2,6 až 60 kW.
Normovaný stupeň využití: až 98 % (Hs)/109 % (Hi).
Plochy výměníků tepla Inox-Crossal z ušlechtilé oceli pro efektivní využití kondenzačního účinku.
Samočisticí efekt díky hladkým plochám z ušlechtilé oceli.
Modulovaný plynový hořák s velkým rozsahem modulace až dolů na 20 % pro mimořádně tichý,
hospodárný a ekologický provoz.
Regulace spalování Lambda Pro Control pro všechny druhy plynu.
Dobrá regulovatelnost a bezpečný přenos tepla přes široké vodní stěny a velký objem vody.
Regulace Vitotronic 200 se snadnou obsluhou se srozumitelným textem a graﬁckým displejem.
Provoz nezávislý a závislý na vzduchu v místnosti.

Plynová kondenzační
technika

Vitocrossal 300
2,6 až 60 kW

1

2
3

5

Vitocrossal 300

4

1

2

7

6

3

4
5
6
7

Digitální regulace kotlového okruhu
Vitotronic 200
Vodou chlazená spalinová komora
z ušlechtilé oceli
Modulovaný sálavý plynový hořák MatriX
s regulací spalování Lambda Pro Control
Plochy výměníku tepla z ušlechtilé oceli
Vysoce účinná tepelná izolace
Sběrač spalin s odvodem kondenzátu
Vedení přívodního vzduchu pro provoz
nezávislý na vzduchu v místnosti
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Plynový kondenzační kotel Vitocrossal 300
je správným řešením pro každý případ použití
– i pro vytápění bytových domů a veřejných
a komerčních budov.
Vyspělá kondenzační technika
Výměník tepla Inox-Crossal z ušlechtilé oceli
poskytuje ideální předpoklady pro využití
kondenzačního účinku. Jeho hladká topná
plocha z ušlechtilé oceli umožňuje snadný
odtok vznikajícího kondenzátu směrem dolů
a zajišťuje tak neustálý samočisticí účinek.
Výhodou je konstantní stupeň účinnosti,
dlouhá životnost a nízké náklady na údržbu.
Intenzivní využití topných plynů
Svisle uspořádané plochy výměníku tepla
v zařízení Vitocrossal 300 velmi intenzivně
využívají kondenzační teplo topných plynů. Tak
se přeměňuje na teplo 98 % použité energie.
Komfortní regulace Vitotronic
Odborná ﬁrma a uživatelé využívají výhody
regulace Vitotronic se snadnou obsluhou:
ovládací menu má logické a srozumitelné
uspořádání, je podsvícené, kontrastní
a snadno čitelné. Funkce nápovědy informuje
v případě pochybností o dalším zadávacím
postupu. Graﬁcká obslužná jednotka ukazuje
i topné charakteristiky a solární zisk.
Inteligentní regulace spalování
Osvědčený sálavý plynový hořák MatriX
s regulací spalování Lambda Pro Control se
automaticky přizpůsobuje měnící se kvalitě
plynu. Technika zabezpečuje konstantně
vysoký normovaný stupeň využití 98 %
– i pro zemní a zkapalněný plyn.
Provoz nezávislý na vzduchu v místnosti
Provoz nezávislý na vzduchu v místnosti umožňuje ﬂexibilní instalaci zařízení Vitocrossal 300
v budově.

Plochy výměníku tepla Inox-Crossal z ušlechtilé oceli.

Regulace Vitotronic 200 s přehledným naváděním v menu.

Plynová kondenzační
technika
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VITODENS 200-W/222-W
VITODENS 222-F/242-F
Plynové kondenzační kotle řady Vitodens 200 představují účinné a cenově dostupné
řešení jak při velkém, tak při malém odběru tepla.

Rozhodnutí pro plynový kondenzační kotel
Vitodens 200 společnosti Viessmann je určitě
tím správným řešením. Toto zařízení je jako
všechny ostatní závěsné plynové kondenzační
kotle Viessmann vybaveno výměníkem tepla
Inox-Radial z nerezové ušlechtilé oceli. Je
spolehlivý a poskytuje trvale vysoké využití
kondenzačního účinku (spalného tepla).

Vitodens 222-F
Stacionární alternativa s integrovaným nabíjecím zásobníkem. Dostupné jsou typy pro
normální či tvrdou pitnou vodu.

Vitodens 200-W
Mimořádně kompaktní nástěnný kotel pro
instalaci do kuchyňské linky, technického
prostoru v domě či do koupelny.

Tato kondenzační plynová zařízení se vyznačují
mimořádně jednoduchou a časově nenáročnou
údržbou. Všechny komponenty jsou přístupné
a vyměnitelné z přední části.

Vitodens 242-F
Přímé zapojení solárního systému umožňuje
téměř bezplatný ohřev pitné vody.

Vitodens 222-W
Prostorově nenáročné řešení pro montáž na
stěnu s integrovaným nabíjecím zásobníkem
pro vysoký komfort přípravy teplé vody.

Výhody na první pohled











Příkladný poměr výkonu a ceny.
Normovaný stupeň využití až 98 % (Hs) / 109 % (Hi).
Rozsah modulace až do 1:19.
Dlouhá životnost a efektivnost díky výměníku tepla Inox-Radial z ušlechtilé oceli.
Modulovaný válcový sálavý hořák MatriX s vysokou životností díky síťce z nerezové ušlechtilé oceli
– odolný i při vysokém teplotním zatížení.
5ti palcový dotykový displej s asistentem uvedení do provozu a energetickým dispečinkem.
Vysoce účinné čerpadlo s nízkou spotřebou energie.
Regulace spalování Lambda Pro Control pro všechny druhy plynu.
Tichý provoz díky nízkému počtu otáček ventilátoru.
Možnost dálkového ovládání topného zařízení pomocí aplikace přes chytrý telefon nebo tablet.

Plynová kondenzační
technika

VITODENS 200-W
1,8 až 150 kW

Nástěnný plynový kondenzační kotel
Vitodens 200-W ﬁrmy Viessmann se vyznačuje vynikajícím poměrem výkon-cena,
vysokým komfortem vytápění a přípravy
teplé vody, kompaktními rozměry a skutečně
nadčasovým designem. Doporučuje se jak pro
novostavby, tak také pro modernizaci.
Účinnost až 98 procent
Použitá energie se přemění v teplo až z 98
procent. Tím se sníží Vaše náklady na vytápění a zároveň ekologická zátěž.
1
2

4

Vitodens 200-W
1

5
2

3
4
5

3

Výhřevná plocha z ušlechtilé nerezové
oceli Inox-Radial
Válcový hořák MatriX s regulací spalování
Lambda Pro Control Plus
Regulace Vitotronic
Expanzní nádoba
Deskový výměník tepla z ušlechtilé oceli
(u kombinovaného kotle)

Robustní hořák s dlouhou životností
Válcový sálavý hořák MatriX se díky síťce
z nerezové ušlechtilé oceli vyznačuje vysokou
životností. Integrovaná regulace spalování
Lambda Pro Control Plus automaticky
přizpůsobuje spalování proměnným kvalitám
zemního plynu. Tím je docíleno trvale stabilní
spalování při konstantně vysoké energetické
účinnosti a zaručena jistota na budoucím liberalizovaném trhu s plynem a příměsí bioplynu.
Jako topný kotel nebo kombinovaný systém
vytápění
Vitodens 200-W je dostupný volitelně jako topný
kotel se separátním přívodem teplé vody a výkonem do 35 kW, ale rovněž jako kombinovaný
systém vytápění s integrovaným ohřevem pitné
vody. Takto máme k dispozici vytápění a ohřev
vody při minimálních prostorových nárocích.
Možnost kaskádového zapojení více kotlů
až do výkonu 594 kW
Kondenzační plynový kotel Vitodens 200-W
určený pro montáž na stěnu je možné provozovat také ve formě vícekotlového zařízení
až s šesti kotly. Celkový výkon přitom může
dosáhnout až 594 kW.

VITODENS 222-W
1,8 až 35 kW
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V případě plynového kondenzačního kotle
Vitodens 222-W je třeba vyzdvihnout jeho
zabudovaný nabíjecí zásobník z ušlechtilé oceli
s objemem vody 46 litrů. Za provozu je toto
množství srovnatelné se 150litrovým zásobníkem teplé vody, který je postaven zvlášť.
U nabíjecího zásobníku plynule dobíhá voda
ohřátá na požadovanou teplotu ve výměníku
tepla (průtokovém ohřívači) a je ihned k dispozici.
1

Všechny komponenty kotle, jako je nabíjecí
zásobník, expanzní nádoba, čerpadla a pojistné
armatury, jsou namontovány již z výroby,
což zkracuje čas potřebný na instalaci přímo
u uživatele.

6
2

Vitodens 222-W
1

2

3
4
5
6

Výhřevná plocha z ušlechtilé
nerezové oceli Inox-Radial
Válcový hořák MatriX s regulací
spalování Lambda Pro Control
Plus
Regulace Vitotronic
Expanzní nádoba
Vysoce účinné čerpadlo
Nabíjecí zásobník z ušlechtilé
oceli

4

5

3

VITODENS 222-F
1,8 až 35 kW s nabíjecím zásobníkem
1,9 až 26 kW se zásobníkem teplé vody s vnitřním ohřevem

Plynová kondenzační
technika

Alternativa pro různé stupně tvrdosti
vody
Kotel Vitodens 222-F je nabízen pro různé
kvality vody: pro použití v oblastech s normální
vodou (< 20 °dH) je k dispozici s nabíjecím
zásobníkem (s objemem na 100 resp. 130 litrů),
pro použití v oblastech s tvrdou vodou
(> 20° dH) se zásobníkovým ohřívačem
vody s vnitřním ohřevem (o objemu 130 litrů).

1
2

4

3
5

Vitodens 222-F
1
2

3

7

4
5
6

7

Výměník tepla Inox-Radial
Válcový hořák MatriX s regulací
spalování Lambda Pro Control
Plus
Regulace Vitotronic
Expanzní nádoba
Vysoce účinné čerpadlo
Nabíjecí zásobník z ušlechtilé
oceli
Smaltovaný zásobník teplé vody
s výměníkem ve tvaru do spirály
stočené trubky

VITODENS 242-F
1,9 až 26 kW
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1

Pro moderní vytápění kondenzační a solární technikou v rodinném domě je kotel Vitodens 242-F
mimořádně energeticky úsporný, ekologický
a progresivní topný systém.

2
4

Se základní plochou pouze 0,4 m² zabírá tato
kompaktní jednotka velmi málo místa a vejde
se do každého rohu. Vysoký komfort přípravy
teplé vody zabezpečuje bivalentní nabíjecí
zásobník s objemem 170 litrů a solární výměník
tepla.
Perspektiva díky integraci solární energie
Pro okamžitou nebo pozdější kombinaci se
slunečními kolektory Vitosol (nebo s již existujícím systémem) je Vitodens 242-F již z výrobního závodu připraven pro jejich připojení.
Modul regulace k ovládání solárního systému
je již integrován a solární zisk se graﬁcky
zobrazuje na displeji přístroje. Všechny funkce
jsou vzájemně sladěny a odzkoušeny již ve
výrobním závodě.

3

5

Vitodens 242-F
1
2

3
4
5

6

Více než 50 procent energie potřebné pro
ohřev pitné vody je tak možno získat bezplatně využitím energie ze slunce.

7

Výměník tepla Inox-Radial
Válcový hořák MatriX
s regulací spalování
Lambda Pro Control Plus
Regulace Vitotronic
Expanzní nádoba
Čerpadlo topného
a solárního okruhu
Smaltovaný nabíjecí
zásobník
Plnící armatura – solární
okruh

7

6

Plynová kondenzační
technika
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VITODENS 100-W/111-W
Vitodens 100-W a Vitodens 111-W lze díky malým rozměrům, nízké hmotnosti a minimální
hlučnosti provozu snadno integrovat do obytných místností.

Díky svým kompaktním rozměrům, nízké hmotnosti a minimální hlučnosti během provozu
je možno cenově atraktivní nástěnné kotle
Vitodens 100-W a Vitodens 111-W snadno integrovat v obytných místnostech. Vitodens 111-W
má navíc nabíjecí zásobník z ušlechtilé nerezavějící oceli o objemu 46 litrů.

Rozsah modulace u tohoto zařízení v celém
výkonnostním rozsahu představuje až 1:6.
Tento poměr odpovídá především použití
v menších bytech a v dobře zateplených
budovách. Výhodou pro uživatele je méně
časté spouštění kotle a tím pádem i nižší provozní hluk a náklady. Menší namáhání současně prodlužuje aktivní životnost komponentů.

Výhody na první pohled













Nástěnný plynový kondenzační kotel 4,7 až 35,0 kW.
Kompaktní rozměry umožňují prostorově nenáročnou montáž v obytných prostorách.
Normovaný stupeň využití: až 98 % (Hs)/109 % (Hi).
Kotel je ideální při modernizaci jako výměna za staré zařízení díky nízké instalační výšce a bez
potřeby montážního odstupu pro adaptaci na přípojky starého kotle.
Výměník tepla Inox-Radial z nerezové ušlechtilé oceli.
Nízká hlučnost provozu vlivem rozšířené modulace.
Rozsah modulace: až 1:6.
Válcový hořák Matrix z nerezové ušlechtilé oceli.
Jednoduchá obsluha přes podsvícený dotykový LCD displej (volitelně přes prostorové termostaty).
Nabíjecí zásobník o objemu 46 litrů (Vitodens 111-W).
Jednoduchý přístup zepředu bez nutnosti bočních servisních odstupů.
Schváleno i pro vícenásobné zapojení kotlů do společného odkouření.

Podsvícený dotykový LCD displej.

VITODENS 100-W
4,7 až 35 kW

Plynová kondenzační
technika

Více kotlů na jeden komín
Modernizace decentrální topné techniky
v bytovém hospodářství vyžaduje většinou
nákladné sanační práce. Plynové kondenzační
kotle Vitodens ﬁrmy Viessmann umožňují
rychlou a jednoduchou výměnu dosavadních
již zastaralých kotlů. Přitom dochází k výměně
všech stávajících klasických nekondenzačních
kotlů do jedné spalinové cesty moderními
kondenzačními jednotkami.
1

Vitodens 100-W
(zobrazený kombinovaný
plynový kondenzační kotel)

2

3

1

2

4

3
4

5

6

5
6

7

7

Výměník tepla Inox-Radial
z nerezové ušlechtilé oceli
Válcový hořák MatriX
Integrovaná expanzní nádoba
Ventilátor spalovacího vzduchu
s regulovatelnými otáčkami pro
tichý a úsporný provoz
Vysoce účinné čerpadlo
Deskový výměník tepla pro
komfortní ohřev pitné vody
(u kombinovaného kotle)
Podsvícený dotykový LCD displej

Vysoký komfort dodávky teplé vody
Kombinovaný kotel dosahuje vysoký odběrný
výkon a vysoké konstantní hodnoty teplé vody
díky elektronické regulaci teploty.

VITODENS 111-W
4,7 až 35 kW

Kompaktní a komfortní
Nástěnný plynový kondenzační kotel
Vitodens 111-W disponuje zásobníkem
z ušlechtilé nerezavějící oceli o objemu
46 litrů. Takto je, co se týká odběru teplé
vody, srovnatelný se 150litrovým zásobníkem
teplé vody s vnitřním ohřevem. U nabíjecího
zásobníku kontinuálně obíhá voda v teplonosných plochách průtokového ohřívače, dosáhne
požadovanou teplotu a je okamžitě k dispozici
při dalším odběru. Snímače teploty se starají
o to, aby byla dosažena požadovaná teplota.
V případě potřeby se u zařízení Vitodens 111-W
automaticky sepne cylindrický hořák MatriX
a kontroluje požadovanou teplotu vody. Tento
princip se využívá zejména při naplnění vany
nebo při dlouhém sprchování.
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Vitodens 111-W
1
1

2
3

4
5

6
7

8
9

Výměník tepla Inox-Radial
z nerezové ušlechtilé oceli
Válcový hořák MatriX
Nabíjecí zásobník z ušlechtilé
oceli o objemu 46 litrů
(u Vitodens 111-W)
Integrovaná expanzní nádoba
Ventilátor spalovacího vzduchu
s regulovatelnými otáčkami pro
tichý a úsporný provoz
Vysoce účinné čerpadlo
Deskový výměník tepla pro
komfortní ohřev pitné vody
Podsvícený dotykový LCD displej
Integrovaná expanzní nádoba na
straně pitné vody

3
9
2

5

4

6

8

Technické údaje

Plynová kondenzační
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Plynový kondenzační kotel Vitocrossal 300

Vitocrossal 300, typ CU3A.

Jmenovitý tepelný výkon
50/30 °C
80/60 °C

kW
kW

2,6–13,0
2,3–11,8

2,6–19,0
2,3–17,2

5,2–26,0
4,7–23,7

Rozměry
délka
šířka
výška

mm
mm
mm

684
660
1562

684
660
1562

684
660
1562

684
660
1562

801
660
1562

801
660
1562

Hmotnost

kg

119

119

122

125

155

160

Objem kotlové vody

l

53

53

51

49

71

71

A

A

A

A

A

A

Třída energetické účinnosti

7,0–35,0 12,0–45,0 12,0–60,0
6,3–31,7 10,9–40,8 10,9–54,3
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Plynový kondenzační kotel Vitodens 200-W
Typ

Kombinovaný kotel Topný kotel

Jmenovitý tepelný výkon
50/30 °C
80/60 °C

kW
kW

2,6–26,0
2,4–24,1

1,8–35,0
1,6–32,5

1,9–13,0
1,7–12,1

1,9–19,0
1,7–17,6

2,6–26,0
2,4–24,1

1,8–35,0
1,6–32,5

Rozměry
délka
šířka
výška

mm
mm
mm

360
450
850

360
450
850

360
450
850

360
450
850

360
450
850

360
450
850

Hmotnost

kg

46

48

41

41

43

47

Objem kotlové vody

l

2,4

2,8

1,8

1,8

2,4

2,8

Výkon při ohřevu pitné vody

kW

29,3

33,5

17,2

17,2

23,7

31,7

A
A

A
A

A
–

A
–

A
–

A
–

Třída energetické účinnosti
– vytápění
– ohřev pitné vody, odběrný proﬁl XL

Typ

Topný kotel

Jmenovitý tepelný výkon
50/30 °C
80/60 °C

kW
kW

Rozměry
délka
šířka
výška

mm
mm
mm

Hmotnost

kg

Objem kotlové vody

l

Třída energetické účinnosti

12,0–49,0 12,0–60,0 20,0–80,0 20,0–99,0 32,0–120,0 32,0–150,0
10,9–45,0 10,9–55,2 18,2–74,1 18,2–90,9 29,1–109,9 29,1–136,0
380
480
850

380
480
850

530
480
850

530
480
850

690
600
900

690
600
900

65

65

83

83

130

130

7

7

12,8

12,8

15

15

A

A

–

–

–

–

Technické údaje
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Plynový kondenzační kotel Vitodens 222-W
Jmenovitý tepelný výkon
50/30 °C
80/60 °C

kW
kW

1,9–13,0
1,7–12,1

1,9–19,0
1,7–17,6

2,6–26,0
2,4–24,1

1,8–35,0
1,6–32,5

Rozměry
délka
šířka
výška

mm
mm
mm

480
600
900

480
600
900

480
600
900

480
600
900

Hmotnost

kg

60

60

63

67

Objem kotlové vody

l

1,8

1,8

2,4

2,8

Objem nabíjecího zás. pitné vody

l

46

46

46

46

Výkon při ohřevu pitné vody

kW

17,2

17,2

29,3

33,5

A
A

A
A

A
A

A
A

Třída energetické účinnosti
– vytápění
– ohřev pitné vody, odběrný proﬁl XL

Plynový kondenzační kotel Vitodens 222-F
Typ

B2TB

Jmenovitý tepelný výkon
50/30 °C
80/60 °C

kW
kW

Rozměry
délka
šířka
výška

mm
mm
mm

Hmotnost
Objem kotlové vody

B2TB

B2TB

B2TB

B2SB

B2SB

B2SB

1,9–13,0 1,9–19,0 2,9–26,0 1,8–35,0 1,9–13,0 1,9–19,0 1,8–26,0
1,7–12,1

1,7–17,6 2,4–24,1 1,6–32,5

1,7–12,1

1,7–17,6 2,4–24,1

595
600
1425

595
600
1425

595
600
1425

595
600
1625

595
600
1625

595
600
1625

595
600
1625

kg

129

129

132

141

139

139

142

l

1,8

1,8

2,4

2,8

1,8

1,8

2,4

Objem nabíjecího zás. pitné vody

l

100

100

100

130

–

–

–

Smaltovaný zás. s topnou spirálou

l

–

–

–

–

130

130

130

Výkon při ohřevu pitné vody

kW

17,2

17,2

29,3

33,5

17,2

17,2

23,7

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

Třída energetické účinnosti
– vytápění
– ohřev pitné vody, odběrný proﬁl XL

Plynový kondenzační kotel Vitodens 242-F
Jmenovitý tepelný výkon
50/30 °C
80/60 °C

kW
kW

1,9– 13,0
1,7–12,1

1,9–19,0
1,7–17,6

2,6–26,0
2,4–24,1

Rozměry
délka
šířka
výška

mm
mm
mm

595
600
1875

595
600
1875

595
600
1875

Hmotnost

kg

161

161

165

Smaltovaný nabíjecí zásobník
se solárním výměníkem tepla

l

170

170

170

Výkon při ohřevu pitné vody

kW

17,2

17,2

29,3

A
A

A
A

A
A

Třída energetické účinnosti
– vytápění
– ohřev pitné vody, odběrný proﬁl XL
* V kombinaci se solárními kolektory je ErP štítek lepší.
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Plynový kondenzační kotel Vitodens 100-W
Typ

Kombinovaný kotel

Topný kotel

Jmenovitý tepelný výkon
50/30 °C
80/60 °C

kW
kW

4,7–26,0
4,3–23,8

5,9–34,9
5,4–32,1

4,7–19,0
4,3–17,4

4,7–26,0
4,3–23,8

5,9–34,9
5,4–32,1

Rozměry
délka
šířka
výška

mm
mm
mm

350
400
700

350
400
700

350
400
700

350
400
700

350
400
700

Hmotnost

kg

36

38

35

36

37

Objem kotlové vody

l

2,2

2,8

2,2

2,2

2,8

Výkon při ohřevu pitné vody

kW

29,3

33,5

17,4

23,8

32,1

A
A

A
A

A
–

A
–

A
–

Třída energetické účinnosti
– vytápění
– ohřev pitné vody, odběrný proﬁl XL

Plynový kondenzační kotel Vitodens 111-W
Typ

B1LD

B1LD

B1LD

Jmenovitý tepelný výkon
50/30 °C
80/60 °C

kW
kW

4,7–19,0
4,3–17,4

4,7–26,0
4,3–23,8

5,9–34,9
5,3–32,1

Rozměry
délka
šířka
výška

mm
mm
mm

480
600
900

480
600
900

480
600
900

Hmotnost

kg

62

62

64

Objem kotlové vody

l

2,2

2,2

2,8

Objem nabíjecího zás. pitné vody

l

Výkon při ohřevu pitné vody

kW

Třída energetické účinnosti
– vytápění
– ohřev pitné vody, odběrný proﬁl XL

46

46

46

23,7

29,3

33,5

A
A

A
A

A
B

Systémová technika

Všechno od jednoho dodavatele

3

1

1
2

2

3

Nástěnný plynový kondenzační
kotel Vitodens 200-W
Multivalentní kombinovaný
zásobník pro ohřev pitné vody
a podporu vytápění Vitocell
360-M s přimontovaným
rozdělovačem Solar-Divicon
Ploché kolektory Vitosol 200-FM

Třída energetické efektivity: A
V kombinaci se
slunečními kolektory

A+
Systémová technika zabezpečuje spolehlivý
a hospodárný provoz
Komfortní regulace a dokonale vzájemně sladěné systémové komponenty od ﬁrmy
Viessmann poskytují maximální spolehlivost, ﬂexibilitu a efektivitu.

„Celek je víc než souhrn jeho částí.“ Podle
této ﬁlozoﬁe nabízí Viessmann nejen jednotlivé komponenty topných zařízení, které
splňují vysoké standardy kvality, spolehlivost
a účinnosti Viessmann. Všechny výrobky jsou
součástí odpovídající celkové koncepce, kde
se všechny komponenty vzájemně doplňují.
Neboť pouze perfektní souhra systémově
integrovaných komponentů vytváří kompletní
výkonový potenciál špičkové inovativní
techniky.

Systémová technika Viessmann zahrnuje
vše, co spolehlivé a hospodárné vytápění
znamená. Regulace Vitotronic s bezdrátovým
dálkovým ovládání, silné zásobníky teplé vody
Vitocell pro nejlepší komfort teplé vody až po
kvalitní solární systémy pro úsporné vytápění.
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Komfortní obsluha
Přehledná, komfortní, inteligentní:
Vitotronic poskytuje perfektní funkce
pro rychlou a přesnou regulaci každého
topného systému.

Konektivita
Se zařízením Vitoconnect a smartphonem je
obsluha topných zařízení Viessmann hračka.
S aplikací ViCare App (strana 10/11) lze ovládat
topná zařízení. Všechny aplikace se dodávají
pro mobilní koncová zařízení s operačními
systémy iOS nebo Android.

Solární termické systémy a fotovoltaika
Energie ze slunce je zdarma: solární systémy
dodávají teplou vodu k ohřevu pitné vody
a podpoře vytápění. S instalací fotovoltaického
zařízení se může z každého majitele stát
výrobce vlastní elektřiny a takto získanou
elektřinu může sám spotřebovat.

Zásobník teplé vody
Komfort teplé vody pro každý požadavek:
zásobníky teplé vody Vitocell představují
komfortní řešení k zásobování domácnosti
teplou vodou – perfektní doplnění pro každý
nový plynový kondenzační kotel.
Naskenujte QR-kód
a získáte další informace
o zásobníku Vitocell.

Systémové příslušenství
Otopná tělesa, expanzní nádoby, potrubní
systémy, čerpadla, ﬁltry a ventily – program
Vitoset nabízí kompletní příslušenství pro
topné systémy Viessmann.

Naskenujte QR-kód
a dozvíte se vše o programu topných těles
Viessmann.

Systémová technika

Zásobníky TV

Komfort přípravy teplé vody pro každou potřebu
Zásobníky teplé vody Vitocell představují komfortní řešení pro zásobování vaší
domácnosti teplou vodou – je to perfektní doplnění vašeho nového plynového kotle.

Ve spotřebě teplé vody má každá domácnost
rozdílné nároky a to podle počtu obyvatel a kvůli
rozdílným zvyklostem při koupání a sprchování.
Jeden příklad: pokud jdou ráno najednou do
práce nebo do školy tři členové rodiny, musí
být během krátké doby k dispozici dostatek
teplé vody na sprchování.
Ten, kdo se rád pravidelně koupe, si také přeje
dostatek teplé vody k naplnění vany. Zásobník
pro ohřev teplé vody by měl dodávat dostatek
vody i v bytových domech, kde je teplá voda
potřeba najednou na více místech v domě.

Zásobníkové ohřívače vody Vitocell splňují
tento požadavek dokonale. V každém případě
se doporučuje instalace solárního systému
k úspoře energie k téměř bezplatnému ohřevu
vody.
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Vhodný zásobník pro ohřev TV pro každou
potřebu
V nabídce zásobníků Vitocell najdete vhodný
zásobníkový ohřívač splňující jakékoliv požadavky. Podle spotřeby teplé vody a možnosti
instalace si můžete zvolit volně stojící, nebo
podstavný zásobník.
Hygienické zásobování teplou vodou
Vnitřní plochy zásobníkového ohřívače vody
podstatně rozhodují o hygieně ohřevu teplé
vody. Viessmann proto spoléhá na dva
koncepty kvality: na smalt Ceraprotect pro
bezpečnou trvalou ochranu proti korozi v celé
produktové řadě Vitocell 100 a na ušlechtilou
ocel pro nejvyšší hygienické nároky v produktové řadě Vitocell 300.
Vitocell 100 se smaltem Ceraprotect
Zásobníky Vitocell 100 se smaltem Ceraprotect splňují požadavky na komfortní a hospodárný ohřev pitné vody a v oblasti smaltovaných zásobníkových ohřívačů vody zaujímají
přední postavení. Smalt Ceraprotect chrání
zásobník pro ohřev TV spolehlivě a trvale proti
korozi.

Topné plochy zásobíků Vitocell jsou vedeny
mimořádně hluboko až na dno zásobníku.
Vyhřívají tak celý objem vody a velmi efektivně využívají celý objem zásobníku.
Výhody na první pohled

Vitocell 300 z ušlechtilé oceli
Zásobníkové ohřívače Vitocell 300 z ušlechtilé
nerezové oceli splňují i ty nejvyšší hygienické
nároky. Ne nadarmo se ušlechtilá ocel používá
také v kuchyních, laboratořích, nemocnicích
i v potravinářském průmyslu. Homogenní
povrch ušlechtilé oceli zůstává i po delším
používání hygienicky dokonale nezávadný.

1

 Vitocell 300 z ušlechtilé oceli,
objem: 130 až 500 litrů.
 Bivalentní a multivalentní zásobníkový
ohřívač pro ohřev pitné vody a podporu
vytápění.
 Vitocell 100 se smaltem Ceraprotect,
objem: 120 až 1 000 litrů.
 Topné plochy tažené ke dnu zásobníku
zabezpečují rovnoměrný ohřev celého
objemu vody.
 Malé tepelné ztráty díky vysoce účinné
tepelné izolaci.
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Vitocell 100-W
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Těleso zásobníku a topná spirála z oceli se
smaltem Ceraprotect
Hořčíková anoda nebo anoda s externím
napájením
Solární set se solárním regulačním modulem
SM1 nebo Vitosolic 100, čerpadlem pro
solární okruh, odvzdušňovačem
Horní topná spirála – pro dohřev kotlem
Dolní topná spirála – napojení na solární
kolektory
Vysoce účinná tepelná izolace z tvrdé polyuretanové pěny

Nástěnný plynový kondenzační kotel
Vitodens 300-W s vedle postaveným
zásobníkovým ohřívačem vody
Vitocell 300-W .

Podnikání
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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
hodnotu 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 topenářské branži
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
tak poskytuje obchodním partnerům technická
vzdělávací zařízení a obsáhlý školicí a vzdělávací program.
S novými digitálními službami poskytuje
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 Efﬁ ciency 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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