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Verwarmingssystemen
Industriesystemen
Koelsystemen

Totaalaanbod
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Het Viessmann totaalaanbod voor alle
energiedragers en alle toepassingsgebieden
Viessmann biedt toptechniek en zet maatstaven

Het totaalaanbod van Viessmann biedt voor
alle toepassingsgebieden en alle energiedra-

Individuele en efficiënte oplossingen
Viessmann heeft voor elke wens het pas-

gers individuele oplossingen met efficiënte
systemen. De hoge energie-efficiëntie draagt

sende verwarmingssysteem, aan de muur
hangend en op de vloer staand, individueel

ertoe bĳ om verwarmingskosten te sparen,
bovendien is het totaalaanbod van Viessmann

combineerbaar, duurzaam en economisch. Voor
ééngezinswoningen, gestapelde bouw, utiliteit,

ook op ecologisch vlak de juiste keuze.

gemeentes of voor lokale warmtenetten.
Hierbĳ speelt het geen rol of de installatie voor

De onderneming levert al decennialang bĳzonder efficiënte verwarmingssystemen met
lage uitstoot voor olie, gas en biomassa alsook
zonnesystemen en warmtepompen.

renovatie of voor de nieuwbouw bestemd is.

Alle producten van Viessmann voldoen in heel
Europa aan de geldende richtlĳnen m.b.t. het
vermĳden en verminderen van de milieuvervuiling door emissies. Viessmann zet zich
traditioneel in voor de best mogelĳk milieubescherming en het maximaal ontzien van de
energiebronnen. Hiervoor zet de onderneming
de beste beschikbare techniek voor de opwekking van warmte en stroom in.

Het aanbod omvat:
n
n
n
n
n
n

Ketels voor olie of gas
Warmtepompen
Houtverwarmingssystemen
Zonne-energie systemen
Fotovoltaïsche systemen
Accessoires

In deze marktsegmenten is Viessmann in
hoge mate gespecialiseerd. In vergelĳking met
gespecialiseerde aanbieders op de markt heeft
de onderneming een doorslaggevend voordeel:
Viessmann denkt in systemen en garandeert
technologie-onafhankelĳk en energiedragerneutraal advies op hoog niveau.

Inhoud

Connectiviteit

vanaf blz. 6

Houtverwarmingssystemen

vanaf blz. 16

Vitoguide Connect
Houtverwarmingssystemen
150 tot 1250 kW

HR- en laagtemperatuurtechniek voor olie en gas

vanaf blz. 8

Warmtepompen en ĳsbuffersystemen vanaf blz. 20
Brine/water-warmtepompen
5,6 tot 58,9 kW

HR-gasketels
1,8 tot 1400 kW

Ĳsbuffersysteem
6,0 tot 17,2 kW

laagtemperatuurolie-/gasketels
440 tot 1950 kW

“natural/active cooling”
Split lucht/water-warmtepomp
4 tot 10,1 kW

Warmwaterketels

vanaf blz. 12
Grote warmtepompen
27,2 tot 290 kW

Warmwaterketels
0,65 tot 20 MW
Rookgas-/waterwarmtewisselaars
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Thermische zonne-energie

vanaf blz. 28

Energiemanagement/
GBS-koppeling

vanaf blz. 42

Vlakke plaatcollectoren
Vitotronic 200 / energiecockpit
Pakket voor tapwaterverwarming
Vitoconnect 100
Vacuümbuiscollectoren
ViCare App
Vitogate 300 BACnet / Modbus

Fotovoltaïsche systemen

vanaf blz. 32

Fotovoltaïsche modules
Montagesysteem
Omvormer

Warmwaterboilers

vanaf blz. 36

Warmwaterboilers
Warmwaterboilers, bivalent

Services

vanaf blz. 48

Onderhoud en service
Viessmann Academie
Viessmann, uw partner voor onderhoud en service
Planningssoftware voor marktpartners

Boilers voor tapwaterverwarmingsinstallaties
in het boilerlaadsysteem
Verwarmingswaterbuffers

De onderneming
Viessmann – climate of innovation

vanaf blz. 54

Connectiviteit

ViCare App – energie sparen
van comfort en veiligheid genieten

ViCare en Vitoconnect 100 –
de onlineverbinding tussen vakpartner en gebruiker
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Vitoguide Connect –
de centrale voor innovatieve digitale services
Met de softwareoplossing Vitoguide Connect biedt Viessmann zĳn vakpartners de innovatieve oplossing voor de monitoring van verwarmingsinstallaties.

Met de softwareoplossing Vitoguide Connect

Alles uit één hand

biedt Viessmann zĳn vakpartners de innovatieve oplossing voor de monitoring van verwar-

Voorwaarde voor het gebruik van Vitoguide
Connect is de aansluiting van een Viessmann

mingsinstallaties. De gebruiker proﬁteert van
extra veiligheid, de installateur heeft altĳd een

verwarmingsinstallatie via de internetinterface
Vitoconnect 100.

overzicht van de energiesystemen van zĳn
klanten.

Met deze eenvoudige Plug & Play-oplossing

Meer veiligheid en comfort

kan de gebruiker van de installatie ook meteen
de ViCare App op zĳn smartphone laden – voor

Dankzĳ Vitoguide Connect kunnen mogelĳke
storingen vroegtĳdig herkend worden – nog
voor de gebruiker van de installatie zich meldt.
Ook kunnen instellingen, zoals bĳvoorbeeld de
stooklĳn van een verwarmingsketel nu comfortabel vanaf de computer geoptimaliseerd
worden – dit bespaart tĳd en reiskosten.

extra veiligheid, comfort en efficiëntie.

Voor verdere informatie
over Vitoguide Connect
www.vitoguide.info

In het startscherm van Vitoguide Connect is de actuele status
van de geregistreerde installaties onmiddellĳk zichtbaar.

Vitoguide Connect – functieoverzicht
n Eenvoudige aansluiting van de installatie met één klik
n Overzicht van de actuele status en de installatieparameters van alle aangesloten systemen
n Installatieoverzicht in lĳsten en kaartweergave
n
n
n
n

Toegang op afstand tot werkingsprogramma's, gewenste waarden en tĳdprogramma's
Weergeven en doorsturen van storingsmeldingen
Registratie van algemene projectgegevens en gebouwparameters
Selecteren en bestellen van reserveonderdelen door integratie van de app voor reserveonderdelen

n Eenvoudige login met toegang tot het onlinebestelsysteem
n Toegang voor alle bedrĳfsinterne gebruikers tot gesynchroniseerde gegevens
n Onlinefoutmanagement met berichtenservice
n Weergave van aanbevolen maatregelen en integratie van de app voor reserveonderdelen voor de
directe bestelling van onderdelen
n Graﬁsche weergave van de optimale stooklĳninstelling
n Logboek van de installatie

Vitoconnect 100, type OPTO1 met
aansluiting voor de stekkervoeding
(links) en de dataverbinding

HR- techniek voor gas
Laagtemperatuurtechniek voor olie en gas

Het compacte HR-gaswandtoestel
Vitodens 200-W.

HR- en laagtemperatuurtechniek voor olie en gas – de voordelen in een oogopslag
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Geringe investeringskosten en snelle amortisatie dankzĳ laag energieverbruik
Hoge energie-efficiëntie bĳ HR-techniek door hoog rendement tot 98 procent
Tot 30 procent minder energiekosten met een moderne HR-ketel
Verlaging van schadelĳke CO2-uitstoot
Duurzaam door mogelĳke bĳmenging van biogas
Warmtewisselaar van roestvast staal voor lange gebruiksduur en veilige werking
HR-verwarmingsketel: spaarzame, milieuvriendelĳke warmteopwekking met zeoliettechnologie
Duurzaam en efficiënt door Inox-Radial-warmtewisselaar van roestvast staal
Economische en betrouwbare werking van de verwarmingsinstallatie door communicatieve, digitale
regeling

n Compacte bouwwĳze voor een gemakkelĳke plaatsing in stookruimtes en lage opstelhoogtes –
voordelig bĳ modernisering
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Olie en gas efficiënt inzetten:
met verwarmingssystemen voor elke wens
Fossiele energiedragers zoals olie en gas zullen in de warmte- en energiemarkt nog voor
lange tĳd een belangrĳke rol spelen. Voor de spaarzame omgang met fossiele energiedragers is de efficiënte HR-techniek de beste oplossing – vandaag en in de toekomst.
Olie en gas zullen ook in de toekomst een

Inox-Radial/Inox-Crossal-warmtewisselaar

dragende rol in de warmtemarkt spelen.
Viessmann heeft de techniek om het potenti-

van corrosieresistent staal
Alle HR-ketels van Viessmann zĳn met de Inox-

eel van deze fossiele brandstoffen optimaal te
benutten.

Radial- of Inox-Crossal-warmtewisselaar van
roestvast staal uitgerust. Deze staan voor een

Mĳlpaal van de HR-gastechniek:

hoog rendement tot 98% en onderscheiden
zich door een lange gebruiksduur en een veilig

modulerende MatriX-brander
De Inox-Radial roestvaststalen warmtewisselaar in combinatie met de gasbrander van
hoogtemperatuurbestendig Matrix-gaas is de
garantie voor de hoge energie-efficiëntie en
het duurzaam hoge warmtecomfort. Bovendien verlaagt deze techniek de verwarmingskosten en wordt de uitstoot van schadelĳke
stoffen geminimaliseerd.
Nieuwe verbrandingsregeling Lambda Pro
Control Plus en automatische rookgaszĳdige aanpassing
Lambda Pro Control Plus is een consequente
verdere ontwikkeling van de beproefde verbrandingsregeling Lambda Pro Control voor de
HR-gaswand- en compacte toestellen van de
Vitodens 200-serie tot 35 kW. Om het even of
tussen aardgas LL, K of vloeibaar gas gewisseld wordt – de nieuwe verbrandingsregeling
stelt het HR-toestel automatisch erop in en
zorgt voor een gelĳkblĳvend hoog vermogen
en een gelĳkblĳvende hoge efficiëntie bĳ
verschillende gassoorten. Manuele aanpassing
en individuele regelingsinstelling bĳ installatie
en ingebruikneming ter plaatse zĳn hierdoor
overbodig.

en efficiënt gebruik. Daarom geeft Viessmann
voor alle roestvast stalen warmtewisselaars

10 jaar garantie*
op roestvaststalen warmtewisselaars
voor HR-gasketels tot 150 kW

* Voorwaarden en productoverzicht
op www.viessmann.nl

tot 150 kW 10 jaar garantie op lekkages door
corrosie.

MatriX-gasbrander

Inox-Radial-warmtewisselaars

HR-gasketel, 1,8 tot 1400 kW
Laagtemperatuur olie-/gasketel, 440 tot 1950 kW

HR-gasketel
VITODENS 100-W

HR-wandtoestel op gas
Type B1KC (combitoestel) 6,5 – 35 kW
Normrendement: 98 % (Hs)/109 % (Hi)
Energie-efficiëntieklasse:

VITODENS 200-W

A

A (tapproﬁel, type B1KC)

HR-wandtoestel op gas
Type B2HB (verwarmingstoestel)
1,8- 35 kW
Type B2KB (combitoestel)
2,6– 26 / 1,8 – 35 kW
Type B2HA
12 – 150 kW
Cascadeschakeling met zes wandtoestellen vanaf 49 tot 594 kW mogelĳk
Normrendement: tot 98% (Hs)/109% (Hi)
Energie-efficiëntieklasse:
A (tot 60 kW)
Energie-efficiëntieklasse:
A (tapproﬁel, type B2KB)

VITOCROSSAL 100

HR-ketel op gas
Type CI 1
80 - 318 kW
Cascadeschakeling tot 636 kW
Normrendement: tot 98% (Hs)/109 % (Hi)

VITOCROSSAL 200

HR-ketel op gas
Type CM2C
87 – 311 kW
Normrendement: tot 98% (Hs)/109 % (Hi)
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HR-gasketel
Laagtemperatuurverwarmingsketel op olie/gas

VITOCROSSAL 300

HR-ketel op gas
Type C3B
787 - 1400 kW
Normrendement tot 98% (Hs)/109% (Hi)

Laagtemperatuurverwarmingsketel op olie/gas
VITOPLEX 200

Laagtemperatuurverwarmingsketel op olie/gas type SX2A
Drietreksketel
440 -1950 kW
Normrendement voor het gebruik met stookolie: tot 90 % (Hs) / 96 % (Hi)

Warmwaterketels

Warmwaterketel Vitomax 200-LW

Warmwaterketel – de voordelen in een oogopslag
n Verbranding met lage uitstoot van stikstofoxide.
n Geen minimum ﬂow nodig – brede waterwanden en grote waterinhoud zorgen voor een goede
eigen circulatie en veilige overdracht van de warmte.
n Eenvoudige hydraulische integratie
n Lage rookgaszĳdige weerstand door convectieverwarmingsvlakken met ruim gedimensioneerde
rookgasgasbuizen
n Geringe stralingsverliezen dankzĳ in overlap aangebrachte isolatie
n De schakelkast Vitocontrol maakt aansturing van alle ketelspeciﬁeke regel- en stuurinrichtingen
mogelĳk.
n Toelating conform Europese Richtlĳn inzake Drukapparatuur 97/23/EG of Richtlĳn inzake Gastoestellen 2009/142/EG toegelaten.
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Systeemoplossingen voor zuinige
warmwateropwekking tot 20 MW
Vele constructieve details en de jarenlange ervaring bĳ de bouw van grote ketels staan borg
voor een hoge kwaliteit en zorgen voor een grote bedrĳfszekerheid en een lange levensduur

Aan verwarmingscentrales, die grote woon- en
kantoorgebouwen alsook bedrĳven van warmte

Vitocontrol kan met de gewone centrale
computer voor multivalente installaties tot het

voorzien, worden bĳzondere eisen gesteld.
Naast een energiebesparende terbeschikking-

complexe gekoppelde gebouwbeheersysteem
uitgebreid worden.

stelling van warmte en de lage uitstoot wordt
vooral een hoge bedrĳfsveiligheid en beschik-

Perfecte afgestelde systeemtechniek

baarheid verondersteld. Het totaalaanbod van
Viessmann omvat warmwaterketels, die op

De Viessmann-techniek voor grote ketels
omvat op aanvraag ook altĳd de bĳbehorende

basis van hun constructie en uitrusting de
beste voorwaarden bieden om aan individuele
klantwensen tegemoet te komen bĳ een groot
aantal toepassingen.

systeemcomponenten. Bĳvoorbeeld::

Hoge bedrĳfszekerheid en lange gebruiksduur
Voor Vitomax warmwaterketels is er geen
minimumﬂow vereist – brede waterwanden
en grote waterinhoud zorgen voor een goede
eigen circulatie en veilige overdracht van de
warmte. Dit vereenvoudigt de hydraulische
integratie van de ketel. Een bĳkomend aanvoertussenstuk is niet noodzakelĳk, omdat de
voor de uitrusting voor 110 °C beveiligingstemperatuur vereiste aansluitingen op de ketel zĳn
voorzien.
Rookgas-/waterwarmtewisselaar verbetert
het rendement
Als accessoires zĳn rookgas-/waterwarmtewisselaars van het type Vitotrans 300 verkrĳgbaar
die het rendement van de ketel door HRtechniek tot 95 procent t.a.v. stookwaarde
verbeteren.
Hĳ kan met olie- en gasbranders worden
gecombineerd.
Intelligent en ﬂexibel regelen met Vitocontrol 200-M
Vitocontrol is een krachtige systeemsturing
met graﬁsche interface. Hĳ geeft alle vermogens- en verbruiksgegevens van een energiesysteem weer en kan individueel worden
aangepast. Door de hoge ﬂexibiliteit wordt de
software op elke verwarmingscentrale afgesteld en kan deze via het internet onafhankelĳk
van de locatie geregeld worden.

n
n
n
n
n
n
n

Stuur-/bewakingsinstallaties Vitocontrol
Meet- en regelingstechniek
Pompen en armaturen
Stookinstallaties met brandstoftoevoer
Drukhoudsystemen
Waterbehandeling
Leidingsystemen en rookgasinstallaties

Services
De techniek voor grote ketels vereist naast
een hoog verwarmingsvermogen ook installatiespeciﬁeke systeemoplossingen en diensten.
Viessmann is een technologische trendsetter
voor efficiënte energiesystemen en biedt beide
uit één hand. Op elkaar afgestemde componenten en systemen worden individueel voor
de klant ontwikkeld en door een uitgebreid
dienstenaanbod aangevuld.

Overzichtelĳke weergave van alle
installatiecomponenten

Multivalente systeemsturing Vitocontrol 200-M

Warm / heetwaterketels , 2,1 MW tot 20 MW
Rookgas-/waterwarmtewisselaar

VITOMAX 200-LW

Laagtemperatuur warmwaterketel
Toegestane aanvoertemperatuur tot 110 °C (120 °C aparte typegoedkeuring)
Type M62C: 2,3 – 8,8 MW
Toegestane werkingsdruk: 6, 10, 16 bar
Type M64A: 10 – 20 MW
Toegestane werkingsdruk: 6, 10, 16 bar
Ketelrendement: 92 %

VITOMAX 300-LW

Laagtemperatuur warmwaterketel
Voor Low-NOx-werking
Toegestane aanvoertemperatuur tot 110 °C (120 °C aparte typegoedkeuring)
Type M82A: 2,1 – 6 MW
Type M84A: 8 – 20 MW
Toegestane werkingsdruk: 6, 10, 16 bar
Ketelrendement: 92 %
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Laagtemperatuurheetwatergenerator

Rookgas/water-warmtewisselaar
VITOTRANS 300

Rookgas/water-warmtewisselaar
van roestvast staal, voor HR-benutting
voor gas- en oliegestookte verwarmingsketels tot 6000 kW
90 – 6000 kW

Houtverwarmingssystemen

Vitoﬂex 300-UF
Verwarmingsketel met onderschuifsysteem voor automatische belading.

Verwarmingshoutketels – de voordelen in een oogopslag
n
n
n
n
n
n

Efficiënte warmteopwekking uit hout
Hoge voorzieningszekerheid door inheemse, steeds opnieuw groeiende grondstof
Tot 50 procent energiebesparing in vergelĳking met een verouderde verwarming
CO2-neutraal: er komt slechts zoveel koolstofdioxide vrĳ als de boom opgenomen heeft
Verwarmingsketels voor alle houtsoorten: kloofhout, pellets of snippers
Als aanvulling op een HR-gas- of olieketel of als complete verwarming

Houtverwarmingssystemen – de voordelen in een oogopslag
n Hoog rendement en lage emissies
n Eenvoudig onderhoud door volledig automatische ontassing, optioneel met pneumatisch reinigingssysteem en rookgasstoffilter
n Hoogontwikkelde veiligheidsinrichtingen voor een permanent betrouwbare werking

16/17

Duurzame energievoorziening met een steeds
opnieuw groeiende grondstof
Tot de uitgebreide biomassacompetentie van Viessmann behoren krachtige houtverwarmingsketels
en houtverwarmingssystemen voor alle houtsoorten.

Als voortrekker op het gebied van de biomassa biedt Viessmann een compleet gamma
voor het verwarmen met hout. Met zĳn hoge
rendement en uiterst spaarzaam verbruik zet
Viessmann maatstaven in de branche van de
verwarmingstechniek.
Van de altĳd bĳgroeiende inheemse grondstof
hout kan in de toekomst niet afgezien worden.
Vandaag al hebben houtverwarmingsketels en
-systemen een aandeel van 70 procent in de
regeneratieve warmtegeneratoren. Daarom
speelt deze natuurlĳke grondstof een centrale
rol in de energiemix. Brandstof is altĳd beschikbaar, verbrandt CO2-neutraal en zal op lange
termĳn op doorslaggevende wĳze tot een
verzekerde voorziening van energie in Europa
bĳdragen.
Verwarmingsketels voor alle houtsoorten
Het Viessmann totaalaanbod levert ﬂexibele
oplossingen voor verwarming en tapwateropwarming op basis van biomassa – zoals
bĳvoorbeeld als aanvulling op olie- of gasgestookte HR-ketels of als enkele warmtegenerator. Zowel voor kloofhout alsook voor pellets of
houtsnippers staan krachtige oplossingen ter
beschikking. Bĳ de verbranding van hout komt
exact zoveel CO2 vrĳ als de boom tĳdens zĳn
leven heeft opgenomen. Daarom werkt een
houtketel CO2-neutraal.
Schone verbranding
Moderne houtverwarmingssystemen bereiken
lage emissiewaarden die met de emissiewaarden van vergelĳkbare verwarmingsinstallaties
voor fossiele brandstoffen te vergelĳken zĳn.
Natuurlĳk voldoen alle Viessmann houtverwarminssystemen aan de strenge bepalingen van
de Europese emissiebeschermingswet.

Economisch en comfortabel
Moderne biomassa-installaties van Viessmann
werken volautomatisch en zĳn met regelingsen veiligheidsinrichtingen voor een betrouwbare, economische werking uitgerust.
Aangepaste accessoires
Tot de accessoires behoren opslag- en toevoersystemen voor houtpellets en houtsnippers
alsook warmteverdeling. Een intelligent buffermanagement voor de efficiënte stratiﬁcatie van
het verwarmingswater rondt het uitgebreide
accessoiregamma af.

Voorbeeld pelletsilo
(kunststof) – toevoer van de
pelletketel door vacuümzuigsysteem

Voorbeeld kelderopslag met
pelletvĳzel

Houtverwarmingssystemen, 150 tot 1250 kW

Houtverwarmingssystemen
VITOLFLEX 300-RF

Houtverwarmingsketel met rotatieverbrandingssysteem
Voor houtpellets, houtsnippers en houtspanen
Watergehalte: max. 35 %
150, 220, 300, 400, 540 kW
Toegestane aanvoertemperatuur: tot 100 °C
Toegestane werkingsdruk: 3 bar
Rendement: tot 94 %

VITOFLEX 300-UF

Verwarmingsketel met onderschuifsysteem voor
automatische belading
Voor houtpellets, houtsnippers en houtresten
Watergehalte: max. 50 %
390, 530, 720, 950, 1250 kW
Toegestane aanvoertemperatuur: tot 100 °C
Toegestane werkingsdruk: 6 bar
Rendement: tot 92 %
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Warmtepompen en
ijsbuffersysteem

Vitocal 222-S lucht/water-warmtepomp in modern design voor de
binnenopstelling

Warmtepompen – de voordelen in een oogopslag
n
n
n
n

Gratis warmte uit omgevingslucht, bodem of grondwater
Grotere onafhankelĳkheid van fossiele brandstoffen
Tot 50 procent energie- en CO2-besparing in vergelĳking met fossiele energiedragers
Ĳsbuffer als innovatieve energiebron voor brine/water-warmtepompen exclusief bĳ Viessmann

n Systemen op maat, bĳvoorbeeld voor het gebruik van productieafvalwarmte
n Koeling van het gebouw in de zomer door "natural" of "active cooling"
Deze grote warmtepomp gebruikt afvalwarmte en koelt het rekencentrum
alsook de toesteltestbanken op de
Viessmann-vestiging in Allendorf.
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Efficiënt verwarmen en koelen met warmte uit
omgevingslucht, bodem of grondwater
Het brede aanbod aan warmtepompen is aangepast aan alle bouwkundige en geologische
omstandigheden en benut het potentieel ervan optimaal.

Door het gebruik van lucht- of aardwarmte
wordt al een aanzienlĳke bĳdrage tot de reductie van de wereldwĳde CO2-uitstoot geleverd.
Het uitgebreide aanbod warmtepompen gaat
van compacte toestellen voor passieve woningen tot cascadeoplossingen met meerdere
honderden kilowatts. Als warmtebronnen
dienen omgevingslucht, bodem of grondwater.
Hoge efficiëntie dankzĳ moderne compressietechnologie
Doorslaggevend voor de efficiëntie van een
warmtepomp is het compressieproces.
Viessmann zet hiervoor de modernste
inverters in. Deze onderscheiden zich door
een stil, trillingsarm, onderhoudsvrĳ en uiterst
duurzaam gebruik.
Voor de warmteopwekking wordt aan de
omgevingslucht bĳvoorbeeld warmte onttrokken, en een koudemiddel met een
laagtemperatuur-kookpunt verdampt.Het gas
dat hierbĳ ontstaat, wordt door de compressor gecomprimeerd en hierdoor opgewarmd.
Het op deze wĳze opgewarmde gas geeft de
warmte in de condensor aan het verwarmingswater of voor de tapwaterverwarming af en
condenseert hierbĳ opnieuw. Tot slot wordt het
nog onder druk staande koudemiddel in een
expansieventiel ontspannen en de kringloop
begint opnieuw.
"Natural cooling" en "active cooling"
Brine/water-warmtepompen kunnen in de
zomer de lage bodemtemperaturen gebruiken
om te koelen ("natural cooling"). Met de AC-box
kan door externe omkering van het warmtepompproces zelfs actief worden gekoeld
("active cooling").
Bedrĳfstoepassingen
Voor bedrĳfstoepassingen tot 300 kW (als cascade tot 1,2 MW) zĳn Vitocal-warmtepompen
gestandaardiseerd.

Een ijsbuffer in de tuin, een
warmtepomp in de kelder en een
zonneluchtabsorber op het dak: het
complete systeem Vitofriocal voor de
milieuvriendelijke warmteopwekking.

Warmtepompen, 5,7 tot 42,8 kW

Brine/water- resp. water/water-warmtepompen
VITOCAL 333-G
VITOCAL 333-G-NC

Compact warmtepomptoestel (brine/water)
Type BWT 331.B en type BWT-NC 331.B: 5,7 / 7,6 / 10,4 kW
Boilerinhoud: 170 liter
Koelcircuit:
– Koudemiddel R410A, vulhoeveelheid 1,40 kg (5,7 kW), 1,95 kg (7,6 kW), 2,40 kg (10,4 kW),
– Broeikaspotentieel (GWP) 2088
– CO2-equivalent 2,92 t (5,7 kW), 4,07 t (7,6 kW), 5,01 t (10,4 kW)
Energie-efficiëntieklasse**:

VITOCAL 343-G

A++ / A++ ,

A (tapproﬁel XL)

Compact warmtepomptoestel (brine/water)
Type BWT 341.B: 5,7 / 7,6 / 10,4 kW
Boilerinhoud: 220 liter, met zonnefunctie
Koelcircuit:
– Koudemiddel R410A, vulhoeveelheid 1,40 kg (5,7 kW), 1,95 kg (7,6 kW), 2,40 kg (10,4 kW),
– Broeikaspotentieel (GWP) 2088
– CO2-equivalent 2,92 t (5,7 kW), 4,07 t (7,6 kW), 5,01 t (10,4 kW)
Energie-efficiëntieklasse**:
A++ / A++ ,
A (tapproﬁel XL)

VITOCAL 300-G

Eentraps warmtepomp (master)
Brine/water-warmtepomp: Type BW/BWC 301.B: 5,7 / 7,6 / 10,4 / 13,0 / 17,2 kW
Koelcircuit:
– Koudemiddel R410A
– Vulhoeveelheid 1,4 kg (5,7 kW), 1,95 kg (7,6 kW), 2,4 kg (10,4 kW), 2,25 kg (13,0 kW),
2,75 kg (17,2 kW)
– Broeikaspotentieel (GWP) 2088
– CO2-equivalent 2,92 t (5,7 kW), 4,07 t (7,6 kW), 5,01 t (10,4 kW), 4,70 t (13,0 kW),
5,74 kg (17,2 kW)
A++ / A++
Energie-efficiëntieklasse**:
Water/water-warmtepomp*: Type BW/BWC 301.B: 7,5 / 10,2 / 13,5 / 16,9 / 22,6 kW

VITOCAL 300-G

Tweetraps warmtepomp (master/slave)
Als 2e trap (slave), zonder eigen regeling
Brine/water-warmtepomp:
Type BWS 301.B 5,7 / 7,6 / 10,4 / 13,0 /17,2 kW
Koelcircuit:
– Koudemiddel R410A
– Vulhoeveelheid 1,40 kg (5,7 kW), 1,95 kg (7,6 kW), 2,40 kg (10,4 kW), 2,25 kg (13,0 kW),
2,75 kg (17,2 kW)
– Broeikaspotentieel (GWP) 2088
– CO2-equivalent 2,92 t (5,7 kW), 4,07 t (7,6 kW), 5,01 t (10,4 kW), 4,70 t (13,0 kW),
5,74 kg (17,2 kW)
A++ / A++
Energie-efficiëntieklasse**:
Water/water-warmtepomp*:
Type BWS 301.B: 7,5 / 10,2 / 13,5 / 16,9 / 22,6 kW

* Brine/water-warmtepomp met ombouwset (accessoire) omgebouwd naar water/water-warmtepomp
** Energie-efficiëntieklasse volgens EU-verordening nr. 811/2013 verwarmen, gemiddelde klimaatomstandigheden –
lage- (35 °C) / gemiddelde temperatuurtoepassing (55 °C)
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Warmtepompen

VITOCAL 300-G

Eentraps warmtepomp (master)
Brine/water-warmtepomp:
Type BW 301.A: 21,2 / 28,8 / 42,8 kW
Koelcircuit:
– Koudemiddel R410A
– Vulhoeveelheid 4,70 kg (21,2 kW), 6,20 kg (28,8 kW), 7,70 kg (42,8 kW)
– Broeikaspotentieel (GWP) 2088
– CO2-equivalent 9,81 t (21,2 kW), 12,96 t (28,8 kW), 16,08 t (42,8 kW)
Energie-efficiëntieklasse**:
A++ / A++
Water/water-warmtepomp*:
Type BW 301.A: 28,1 / 37,1 / 58,9 kW

VITOCAL 300-G

Tweetraps warmtepomp (master/slave)
Als 2e trap (slave), zonder eigen regeling
Brine/water-warmtepomp:
Type BWS 301.A: 21,2 / 28,8 / 42,8 kW
Koelcircuit:
– Koudemiddel R410A
– Vulhoeveelheid 4,70 kg (21,2 kW), 6,20 kg (28,8 kW), 7,70 kg (42,8 kW)
– Broeikaspotentieel (GWP) 2088
– CO2-equivalent 9,81 t (21,2 kW), 12,96 t (28,8 kW), 16,08 t (42,8 kW)
A++ / A++
Energie-efficiëntieklasse**:
Water/water-warmtepomp*:
Type BWS 301.A: 28,1 / 37,1 / 58,9 kW

VITOCAL 350-G

Eentraps warmtepomp (master)
Brine/water-warmtepomp:
Type BW 351.B: 20,5 / 28,7 / 32,7 / 42,3 kW
Koelcircuit:
– Koudemiddel R410A
– Vulhoeveelheid 5,50 kg (20,5 kW), 7,30 kg (28,7 kW), 9,00 kg (32,7 kW), 9,25 kg (42,3 kW)
– Broeikaspotentieel (GWP) 2088
– CO2-equivalent 11,48 t (20,5 kW), 15,24 t (28,7 kW), 18,79 t (32,7 kW),
19,31 t (42,3 kW)
Energie-efficiëntieklasse**:
A++ / A++
Water/water-warmtepomp*: Type BW 351.B: 25,4 / 34,7 / 42,2 / 52,3 kW

VITOCAL 350-G

Tweetraps warmtepomp (master/slave)
Als 2e trap (slave), zonder eigen regeling
Brine/water-warmtepomp: Type BWS 351.B: 20,5 / 28,7 / 32,7 / 42,3 kW
Koelcircuit:
– Koudemiddel R410A
– Vulhoeveelheid 5,50 kg (20,5 kW), 7,30 kg (28,7 kW), 9,00 kg (32,7 kW), 9,25 kg (42,3 kW)
– Broeikaspotentieel (GWP) 2088
– CO2-equivalent 11,48 t (20,5 kW), 15,24 t (28,7 kW), 18,79 t (32,7 kW),
19,31 t (42,3 kW)
Energie-efficiëntieklasse**:
A++ / A++
Water/water-warmtepomp*: Type BWS 351.B: 25,4 / 34,7 / 42,2 / 52,3 kW

* Brine/water-warmtepomp met ombouwset (accessoire) omgebouwd naar water/water-warmtepomp
** Energie-efficiëntieklasse volgens EU-verordening nr. 811/2013 verwarmen, gemiddelde klimaatomstandigheden –
lage- (35 °C) / gemiddelde temperatuurtoepassing (55 °C)

Vitofriocal ĳsbuffersysteem

Bĳzonder innovatief is het gebruik van een ĳsbuffer als
primaire energiebron voor de warmtepomp. Daarnaast
dé oplossing voor gebieden waar geen bronboring
voor een warmtepomp gedaan kan of mag worden,
maar duurzaamheid en prestaties hoog in het vaandel
staan. Het systeem maakt gebruik van een optimale
combinatie van verschillende natuurlĳke energiebronnen: omgevingslucht, zonne-energie, aardwarmte en
kristallisatie-energie. Het gaat hierbĳ om een reservoir
met ingebouwde warmtewisselaars die wordt ingegraven in de tuin en gevuld met gewoon leidingwater. Op
het dak van het huis worden speciale zonneluchtabsorbers gemonteerd die warmte uit lucht en zoninstraling
verzamelen en naar het reservoir voeren. Daarnaast
ontvangt de ĳsbuffer ook warmte vanuit de bodem.

Via de warmtepompregeling wordt afhankelĳk van het temperatuuraanbod bepaald of de warmtepomp de absorbers of de ĳsbuffer gebruikt als
primaire bron.
Wanneer de zonneluchtabsorbers onvoldoende energie ontvangen,
schakelt de warmtepomp over naar de in de ĳsbuffer opgeslagen energie.
(zie afb. 3) De warmte wordt stap voor stap via de warmtepomp aan het
reservoir onttrokken en het water wordt afgekoeld tot 0 °C. Als één liter
water met 1 Kelvin afgekoeld wordt, dan komt 1,163Wh/kgK energie vrĳ.
Daalt de temperatuur in de ĳsbuffer onder het vriespunt, dan wordt deze
faseovergang van water naar ĳs benut voor verdere energiewinning –
vandaar de naam ĳsbuffer. De temperatuur blĳft hierbĳ constant op 0 °C,
maar er komt 93,0 Wh/kg kristallisatie-energie vrĳ die door de warmtepomp gebruikt kan worden. Dit komt overeen met de energie die vrĳkomt
als water van 80 °C afgekoeld wordt tot 0 °C. Bĳ de overgang van water
naar ĳs komt evenveel kristallisatie energie als bĳ het omgekeerde proces
– het ontdooien – benodigd is. Door regeneratie met energie van zon en
lucht is deze energiebron nagenoeg oneindig beschikbaar. Een zinvolle
manier om het primaire bronnensysteem te optimaliseren is het gebruik
van de ĳsbuffer voor natuurlĳke koeling tĳdens de zomermaanden.

Ĳsvorming rond de warmtewisselaar in de ĳsbuffer.

Afb. 3
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Ĳsbuffer

IJsbuffersysteem
Ĳsbuffersysteem

VITOFRIOCAL

Compact pakket ĳsbuffer met zonneluchtabsorber
Voor brine/water-warmtepompen Vitocal 300-G, Vitocal 333-G en Vitocal 343-G
(buiten, in de bodem ingelaten)
6,0 / 8,0 / 10,4 / 13,0 / 17,2 kW

"natural/active cooling"
NC-box

"natural cooling"-box
Tot 5 kW koelvermogen

AC-box

"active cooling"-box
Het maximale koelvermogen is door de ingebouwde warmtepomp begrensd (voor Vitocal
300-G, type BW/ BWC 301.B).

Technische gegevens
Ĳsbuffer

kW

6

8

10

13

17

Afmetingen
Buitendoorsnede
Hoogte met deksel, 12,5 t
Hoogte met deksel, 1,5 t

mm
mm
mm

2700
3375
3330

2700
3375
3330

2700
3375
3330

2 x 2700
2 x 3375
2 x 3330

2 x 2700
2 x 3375
2 x 3330

Inhoud water/glycol-mengsel in
warmtewisselaar
– warmteonttrekkingswisselaar
– warmteregeneratiewisselaar

l
l

136
77

136
77

136
77

272
154

272
154

Gewicht
Ĳsbuffer (incl. conus en ww)
Conus

kg
kg

8605
1300

8605
1300

8605
1300

2 x 8605
2 x 1300

2 x 8605
2 x 1300

Zonneluchtabsorber

Type

SLK-S

Oppervlak
Bruto-oppervlak
Absorberoppervlak
Oppervlak warmtewisselaar

m2
m2
m2

2,61
2,34
9,1

Afmetingen
Breedte
Totale breedte met aansluitstukken
Hoogte
Diepte

mm
mm
mm
mm

1225
1278
2120
50

Gewicht
Leeggewicht
Gewicht gevuld

kg
kg

38 (19 per absorberlaag)
81

Warmtepompen, 1,7 tot 11,3 kW

Split lucht-/waterwarmtepompen
VITOCAL 200-S

Split lucht-/waterwarmtepomp
Type AWB/AWB-AC 201.D: 4,0 / 4,8 / 5,6 / 7,0 kW
Type AWB/AWB-AC 201.D: 7,6 / 8,5 / 10,1kW
Koelcircuit:
– Koudemiddel R410A
– Vulhoeveelheid 1,80 kg (4,0 kW), 1,80 kg (4,8 kW), 2,39 kg (5,6 kW), 3,60 kg (7,6 kW),
3,60 kg (7,6 kW), 3,60 kg (8,5 kW), 3,60 kg (10,1kW)
– Broeikaspotentieel (GWP) 2088
– CO2-equivalant 3,8 t (4,0 kW), 3,8 t (4,8 kW), 5,0 t (5,6 kW), 7,5 t (7,0 kW), 7,5 t (7,6 kW),
7,5 t (8,5 kW), 7,5 t (10,1 kW)
Energie-efficiëntieklasse*:
A++ / A+ (types AWB/AWB-AC D04),
A++ / A++ (types AWB/AWB-AC 201.D06-D16)

VITOCAL 222-S

Split lucht-/waterwarmtepompen compact toestel
Type AWT-AC 221.C: 4,0 / 4,8 / 5,6 / 7,0kW
Type AWT-AC 221.C: 7,6 / 8,5 / 10,1 kW
Boilerinhoud: 210 liter
Koelcircuit:
– Koudemiddel R410A
– Vulhoeveelheid 1,80 kg (4,0 kW), 1,80 kg (4,8 kW), 2,39 kg (5,6 kW), 3,60 kg (7,0kW),
3,60 kg (7,6 kW), 3,60 kg (8,5 kW), 3,60 kg (10,1 kW)
– Broeikaspotentieel (GWP) 2088
– CO2-equivalant 3,8 t (4,0 kW), 3,8 t (4,8 kW), 5,0 t (5,6 kW), 7,5 t (7,0 kW), 7,5 t (7,6 kW),
7,5 t (8,5 kW), 7,5 t (10,1 kW)
Energie-efficiëntieklasse*:
A++ / A+ (types AWT-AC 2C04), A++ / A++ (types AWT-AC 221.C06-C16)
A (tapproﬁel XL

* Energie-efficiëntieklasse volgens EU-verordening nr. 811/2013 verwarmen, gemiddelde klimaatomstandigheden –
lage- (35 °C) / gemiddelde temperatuurtoepassing (55 °C)
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Warmtepompen

Grote warmtepompen
VITOCAL 300-G PRO

Eén- en meertraps brine/water-warmtepomp
Met elektrische aandrĳving voor verwarming/koeling en tapwaterverwarming in monovalente of bivalente verwarmingsinstallaties
85 / 93 / 110 / 121 / 137 / 177 / 226 kW
Max. aanvoertemperatuur: tot 65 °C

VITOCAL 300-W PRO

Eén- en meertraps water/water-warmtepomp
Met elektrische aandrĳving voor verwarming/koeling en tapwaterverwarming in monovalente of bivalente verwarmingsinstallaties
112,1 / 116 / 140 / 145,1 / 186 / 240 / 290 kW
Max. aanvoertemperatuur: tot 65 °C

VITOCAL 350-G PRO

Twee- en drietraps brine/water-warmtepomp
Met elektrische aandrĳving voor verwarming/koeling en tapwaterverwarming in monovalente of bivalente verwarmingsinstallaties
Met startsysteem "Part-Winding" of "elektronische zachte aanloop"
27,2 / 34,3 / 56,1 / 76 / 96,9 / 114,2 / 131,9 / 155 / 170,2 / 197 kW
Max. aanvoertemperatuur: tot 73 °C
Energie-efficiëntieklasse: A++

Zonnethermie

Automatische collectoruitschakeling

ThermProtect

verhoogt de bedrĳfszekerheid.

Wereldprimeur

Zonnethermie – de voordelen in een oogopslag
n Hoogefficiënte, krachtige buis- en vlakkeplaatcollectoren voor elke toepassing
n Automatische collectoruitschakeling ThermProtect voor vereenvoudigde planning en hoge bedrĳfszekerheid door oververhittingsbeveiliging
n Besparing op verwarmingskosten door verwarmingsondersteuning en tapwaterverwarming met
zonne-energie
n Eenvoudige, veilige installatie door uniform afgestemd montage- en verbindingssysteem
n Meer dan 40 jaar ervaring in ontwikkeling en productie
Vitosol 200-T
vacuümbuiscollectoren
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Gratis energie voor verwarmingsondersteuning en
warmwaterbereiding: thermische zonne-energie
Vitosol 200-FM met automatische collectoruitschakeling ThermProtect –
verhoogt de veiligheid en vereenvoudigt de planning

Innovatieve zonnesystemen dragen de naam
Viessmann. Hier worden al meer dan 40 jaar

1

1

systemen ontwikkeld die bĳzonder efficiënt en
betrouwbaar werken. Zoals de nieuwe vlakkeplaatcollector Vitosol 200-FM met automatische temperatuuruitschakeling ThermProtect,
voor hoge bedrĳfszekerheid door overhittingsbeveiliging. Het innovatieve ontwikkelingswerk
2

en het brede toepassingsspectrum maken
van Viessmann één van de toonaangevende
Europese fabrikanten van zonnethermische
installaties.
ThermProtect – meer efficiëntie en veiligheid voor zonnesystemen
ThermProtect – een gepatenteerde eigen
ontwikkeling van Viessmann – past zich automatisch aan veranderingen van zonnestraling
en warmteontwikkeling aan en verhindert zo
op een betrouwbare manier de oververhitting
of dampvorming. Zo kunnen grote collectoroppervlakken voor een hogere benutting van de
zonne-energie en hierdoor voor hoge energiebesparingen worden geïnstalleerd.

4

2
3

3

1

Zonnecollector

Bĳ installaties met actieve Therm-

2

Verwarmingswaterbuffer/warmwaterboiler

Protect-werking (rechts) wordt

3

Expansievat

dampvorming op een betrouwbare

4

Stagnatiekoeler/

manier vermeden.

voorschakelvat

Eenvoudige montage op elk gebouw
Alle vlakkeplaat- en buiscollectoren worden
met een uniform systeem van hoogwaardige
ribbelbuissteekverbindingen gemonteerd.
Door verschillende montageposities kunnen
de collectoren optimaal in de desbetreffende
gebouwarchitectuur worden geïntegreerd.
Molecule onder de schakeltemperatuur

Molecule boven de schakeltemperatuur

De nieuwe absorberlaag bestaat uit meerdere niveaus. Vanaf 75°C verandert het oppervlak zĳn structuur en
functioneert deze als een overschaduwing.

Veerbelaste klemsteen voor de
snelle, veilige montage van vlakkeplaatcollectoren

Zonne-energie

Vacuümbuiscollectoren
VITOSOL 200-TM

Vacuümbuiscollector
Volgens het heatpipe-principe en
Voor de liggende montage op een plat dak
Type SPEA
Absorberoppervlakte: 1,63 m2 en 3,26 m2

VITOSOL 300-TM

Vacuümbuiscollector
Volgens het heatpipe-principe met antireﬂexlaag
Type SP3C
Absorberoppervlakte: 1,26 m2,, 1,51 m2 en 3,03 m2

Vlakke plaatcollectoren
VITOSOL 200-FM

Vlakke plaatcollector
Krachtige vlakke plaatcollector met automatische temperatuuruitschakeling ThermProtect voor een dampvrĳ en intrinsiek veilig zonnesysteem
Voor de liggende montage op een plat dak:
Type SV2F/SH2F
Absorberoppervlakte: 2,3 m2
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Zonne-energie

Zonnepakket voor de tapwateropwarming met zonne-energie
VITOSOL 141-FM

Compleet pakket voor het verwarmen van tapwater met zonne-energie, inclusief een bivalente boiler, een voorgemonteerde Solar-divicon
met regeling en overige zonnesysteemcomponenten.
Vitocell 100-B/-W, type CVBA
Warmwaterboiler van staal met Ceraprotect-emaillelaag inclusief voorgemonteerde Solar-Divicon met zonneregelingsmodule, type SM1 of Vitosolic
100, type SD!

Vitosol 100-FM, type SVKF/SVKG
Vlakke plaatcollector met thermprotect coating die oververhitting en
stoomvorming voorkomt.

Fotovoltaïsch systeem

Aantrekkelĳk qua design, efficiënt
in de werkwĳze: de fotovoltaïsche
modules van Viessmann overtuigen
in elk opzicht.

Fotovoltaïsch systeem – de voordelen in een oogopslag
n Kwalitatief hoogwaardige mono- en polykristallĳne fotovoltaïsche modules met aantrekkelĳk prĳs-/
prestatieverhouding
n Hoog modulerendement tot 17,5 procent
n Investeringszekerheid door uitgebreide productgarantie tot 10 en 25 jaar
n Vermogensgarantie tot minstens 80% van het nominale vermogen
n Snelle montage door eenvoudig aansluiten van de elektrische leidingen
n Afgestemd accupakket programma voor voordelige eigen stroomvoorziening
n Hoge rentabiliteit door voedingsvergunning, subsidie van de staat en hoge eigen verbruikswaarde
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Een stuk onafhankelijkheid:
zelf opgewekte stroom door fotovoltaïsch systeem
Voor het eigen verbruik of voor de voeding in het net – krachtige fotovoltäische modules van
Viessmann zetten zonlicht om in stroom.

De zon is niet alleen een onuitputtelĳke en
milieuvriendelĳke energiebron, ze schĳnt
ook gratis. Dit maakt de omzetting van gratis
zonne-energie in stroom ﬁnancieel interessant
– zowel voor het eigen verbruik alsook voor de
voeding in het net middels de salderingsregeling.
Met een fotovoltaïsche installatie van
Viessmann worden verbruikers stroomproducenten: ongeveer 10 vierkante meter oppervlakte volstaat om de gemiddelde stroombehoefte van een gemiddelde woning te dekken.
Dit draagt bĳ tot het verlagen van het verbruik
van fossiele brandstoffen en het reduceren van
de CO2-uitstoot.
Krachtcentrale zon
Naast de saldering van de teruggevoede
stroom loont vooral het eigen gebruik.

Bij moderne woonconcepten passen
innovatieve energiesystemen:
fotovoltaïsche module Vitovolt.

Fotovoltaïsch systeem

Fotovoltaïsche modules
VITOVOLT 200

Polykristallĳne fotovoltaïsche modules
Uitsluitend positieve vermogenstolerantie

VITOVOLT 300

Polykristallĳne fotovoltaïsche modules
Uitsluitend positieve vermogenstolerantie
Voor hoge sneeuw- en windlasten

VITOVOLT 300

Polykristallĳne fotovoltaïsche modules
Met zwart geanodiseerd frame en donkere tedlarfolie
Uitsluitend positieve vermogenstolerantie

Montagesysteem
Montagesysteem voor schuine daken, platte daken, indakoplossingen
en buitenopstelling
Voor hoge sneeuw- en windlasten
Met statisch bewĳs of bouwwettelĳke vergunning
Van aluminium en roestvast staal
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Fotovoltaïsch systeem

Omvormer
Omvormer (netvoedingsapparaten)
Voor de omzetting van de in de zonnecellen opgewekte gelĳkstroom in wisselstroom en voeding in het openbare stroomnet
n Maximale veiligheid door DC-/AD-veiligheidsinrichting en beschermingsklasse tot IP 65
n Robuuste behuizing van roestvast staal en aluminium
n Intelligente koelconcepten voor hoogste rendement
n Verschillende vermogensklassen voor maximale ﬂexibiliteit voor de individuele planning van de installatie

Warmwaterboiler

Kwaliteit van binnen uit:
het homogene oppervlak van
roestvast staal blĳft ook na jarenlang
gebruik perfect hygiënisch.

Warmwaterboilers – de voordelen in een oogopslag
n Bivalente warmwaterboilers van roestvast staal/met corrosiebestendige Ceraprotect-emaillelaag
voor verwarmingsondersteuning en tapwaterverwarming met zonne-energie.
n Multivalente combiboilers voor de gelĳktĳdige aansluiting van meerdere warmtegeneratoren, standaard met geïntegreerde zonnewarmtewisselaar alsook tapwaterribbelbuis van roestvast staal.
n Verwarmingswaterbuffers met geïntegreerde zonnewarmtewisselaar en optioneel verswaterstation
n Hoogste hygiënestandaards
n Uiterst efficiënte isolatie
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Warmwatercomfort op maat:
voor alle soorten en afmetingen van gebouwen
Vitocell warmwaterboiler: de ideale aanvulling voor de meest verschillende warmtegeneratoren, energiedragers en toepassingen

Er zĳn vele mogelĳkheden om voor het per-

Hygiënische tapwatervoorziening

fecte warmwatercomfort te zorgen.
Afhankelĳk van de behoefte en bouwkundige

Het binnenvlak van de warmwaterboiler is
doorslaggevend voor de hygiëne van de tapwa-

omstandigheden en afhankelĳk van verwarmingssysteem en budget kan de oplossing

terverwarming. Viessmann kiest daarom voor
twee kwaliteitsconcepten:

verschillend uitpakken. Het Vitocell-programma
met zĳn brede aanbod aan warmwaterboilers

voor roestvast staal voor de hoogste hygiënische eisen en voor Ceraprotect-emaillelaag

en verwarmingswaterbuffers levert precies de
passende oplossing voor elke wens.
Als eronder of ernaast geplaatste variant, voor
monovalente, bivalente of multivalente installaties.

voor een veilige, duurzame bescherming tegen
corrosie. Niet voor niets wordt roestvast staal
in ziekenhuizen, laboratoria, grootkeukens en
de levensmiddelenindustrie gebruikt.

Comfort en efficiëntie
Hoge tapwaarden, geringe stand-byverliezen
en hoog rendement garanderen warm water
niet alleen in de gewenste hoeveelheid en op
de gewenste temperatuur, maar ook bĳzonder
snel en energie-efficiënt. De verwarmingsoppervlakken van de Vitocell warmwaterboilers
zĳn bĳzonder diep aangebracht – tot aan de
boilerbodem. Ze verwarmen op deze manier
de volledige waterinhoud snel en gelĳkmatig
op en gebruiken het volledige reservoirvolume
bĳzonder efficiënt.
Het Vitocell-programma biedt voor
elke behoefte de passende warmwaterboiler – optimaal op de desbetreffende warmtegenerator afgestemd

Warmwaterboilers

Warmwaterboilers, monovalent
VITOCELL 100-V

Warmwaterboiler van staal met Ceraprotect-emaillelaag
Type CVAA-A
Boilerinhoud: 160, 200 liter
Energie-efficiëntieklasse A
Type CVAA
Boilerinhoud: 300, 750 en 950 liter
Energie-efficiëntieklasse B
Type CVA
Boilerinhoud: 160, 200 en 500 liter
Energie-efficiëntieklasse B
160, 200 en 300 liter ook in wit leverbaar

VITOCELL 100-V

Warmwaterboiler van staal met Ceraprotect-emaillelaag
Voor de tapwateropwarming met warmtepompen tot 16 kW
Type CVW
Boilerinhoud: 390 liter
Energie-efficiëntieklasse B
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Warmwaterboilers

Warmwaterboilers, bivalent
VITOCELL 100-B

Bivalente warmwaterboiler van staal met Ceraprotect-emaillelaag
Type CVBB
Boilerinhoud: 300 liter
Energie-efficiëntieklasse B
Type CVB
Boilerinhoud: 400, 500 liter
Energie-efficiëntieklasse B

Boiler voor tapwaterverwarmingsinstallaties in het boilerlaadsysteem
VITOCELL 100-L

Boiler voor tapwaterverwarmingsinstallaties in het boilerlaadsysteem
Type CVL
Boilerinhoud: 500, 750, 1000 liter
Energie-efficiëntieklasse B (500 liter)

40/41

Warmwaterboilers

Verwarmingswaterbuffers
VITOCELL 100-E

Verwarmingswaterbuffer in combinatie met warmtepompen tot 17 kW
Type SVPA
Boilerinhoud: 46 liter
Energie-efficiëntieklasse B
Ook in wit leverbaar

VITOCELL 100-E

Verwarmingswaterbuffer in combinatie met warmtepompen tot 17 kW
Type SVW
Boilerinhoud: 200 liter
Energie-efficiëntieklasse B
Ook in wit leverbaar

VITOCELL 100-E

Verwarmingswaterbuffer in combinatie met zonnesystemen, warmtepompen en vastebrandstofketels
Type SVPA (met Solar-Divicon)
Boilerinhoud: 400 liter
Energie-efficiëntieklasse B
Type SVPB
Boilerinhoud: 600, 750, 950, 1000 en 2000 liter

VITOCELL 140-E

Verwarmingswaterbuffer in combinatie met zonnesystemen, warmtepompen en vastebrandstofketels
Type SEIA (met Solar-Divicon)
Boilerinhoud: 400 liter
Energie-efficiëntieklasse B
Type SEIC
Boilerinhoud: 600, 750 en 950 liter

VITOCELL 160-E

Verwarmingswaterbuffer in combinatie met zonnesystemen, warmtepompen en vastebrandstofketels
Met laaglaadinrichting
Type SESB
Boilerinhoud: 750 en 950 liter

Energiemanagement
Netwerkkoppeling

Koppeling – de voordelen in een oogopslag
n
n
n
n
Energiecockpit

Meer comfort en efficiëntie door intelligent energiemanagement
Eenvoudige, intuïtieve bediening, altĳd en overal
Groot 5" kleurentouchdisplay
Energiecockpit voor de weergave van energiedragers en energieverbruikers

n Automatische servicemeldingen voor de installateur
n Showcase op www.vitotrol.info
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Meer comfort en efficiëntie door intelligent
energiemanagement
Innovatieve communicatieconcepten regelen en bewaken niet alleen de verwarmingsinstallatie, maar indien gewenst ook talrĳke andere toestellen in het huis.

Het gekoppelde verwarmingssysteem
Viessmann biedt zĳn klanten toekomstgerichte
oplossingen: van het kleurentouchdisplay, over
de mobiele bediening van de toestellen tot de
regeling van het volledige energiemanagement

Ook de Vitotrol Plus app biedt de gebruiker van
de installatie een eenvoudige, intuïtieve bediening van de verwarmingsinstallatie, altĳd en
overal. Met de Vitoconnect 100, type OPTO1

van een huis.

kan via WiFi de internetverbinding tot stand
worden gebracht.

Connectiviteit en koppeling vinden we in alle
Viessmann producten. De gebruikers proﬁte-

n Snel, eenvoudig opvragen van alle bedrĳfsen installatiegegevens

ren van een hoog comfort en van efficiënte,
spaarzame en toekomstgerichte energiesystemen met de modernste regelingstechniek.

n Comfortabele instelling van gewenste waarden, werkings- en tĳdprogramma
n Invoer van individuele verwarmingsproﬁelen voor de automatische besparing
van energiekosten
n Overzichtelĳke weergave van energieopbrengst en energieverbruik
n Weergave van servicemeldingen in tekstvorm
n Showcasefunctie voor de verklaring van de
bedieningsmogelĳkheden
n Gratis download uit de Apple App Store
(iOS) of Google Play Store (Android) alsook
permanente updates

ViCareApp
De ViCare App biedt de gebruiker van de
installatie een comfortabele bediening van de
verwarmingsinstallatie, altĳd en overal. Met
Vitoconnect 100, type OPTO1 kan via WiFi de
internetverbinding met de verwarmingsinstallatie tot stand worden gebracht.
n Status van de installatie in een oogopslag –
betrouwbaar en in real time
n Automatisch energiekosten sparen – met
de intelligente verwarmingstĳdassistent
n Automatische servicemeldingen via pushservice – met directe verbinding met de
installateur
n Intuïtief bedienbaar voor iOS en Android
n Alle functies in de demomodus – nu ViCare
App downloaden en zonder aanmelding
testen

Vitotrol Plus App

Vitoconnect 100/Vitotrol Plus App

Vitoconnect 100/ViCare App

Energiemanagement
Netwerkkoppeling

De geïntegreerde assistentfunctie
van de Vitotronic 200 vergemakkelĳkt
de ingebruikneming van het systeem.

Vitotronic 200 HO2B – de voordelen in een oogopslag
n Hoog bedieningscomfort door kleurentouchdisplay met tekstweergave en beeldondersteuning
n Voorselectie van een favorietenpagina voor hoofdbedieningsfuncties
n Energiecockpit voor de weergave van de zonneopbrengst alsook van het stroom- en gasverbruik
(voor verwarming en tapwaterverwarming) met histogrammen (dag, week, maand, jaar)
n Afstandsbediening in combinatie met Vitoconnect 100, type OPTO1 en met ViCare en Vitotrol Plus
App mogelĳk
n Geoptimaliseerde integratie van een zonnesysteem en weergave van de laadtoestand in combinatie
met intelligente systeemboiler
n Ingebruikneming en service door Viessmann-vakpartner
n Ingebruikname-assistent via installatieschema's en conﬁguratie in tekstvorm
n Bestaande accessoires via LON en KM-BUS aansluitbaar

44/45

Vitotronic 200 Regeling met
5" kleurentouchdisplay

De regeling Vitotronic 200 overtuigt niet alleen
door een buitengewoon hoog bedieningscomfort. De regeling biedt altĳd en overal een

Ingebruikname in vĳf stappen

compleet overzicht van het energieverbruik en
de zonnewarmteopbrengst over verschillende

Basisinstellingen
Ingebruiknamefuncties

periodes (histogrammen).
Energiecockpit maakt energieverbruik
transparant
De energiecockpit van de Vitotronic 200 regeling documenteert op het 5" grote kleurentouchdisplay overzichtelĳk de actuele energieopbrengst van het zonnesysteem en het
energieverbruik van de verwarmingsinstallatie.

n
n
n
n
n

Datum/tĳd
Taal
Huistype
Vullen
Ontluchten

Componentherkenning

n Toestellĳst met
herkende modules en sensoren

Opbouw
Installatieschema

n Schemaopbouw
op basis van de
herkende componenten

Fĳne conﬁguratie

n Conﬁguratie
verwarmingsketel,
verwarmingscircuits, warmwaterboiler etc. vanuit
het schema

Eindoverzicht

n Overzicht van de
componenten en
gewĳzigde instellingen

Het informeert over het gasverbruik voor verwarming, warm water en het stroomverbruik
van de warmtegenerator. Bĳ een aangesloten
zonnesysteem wordt de zonneopbrengst
weergegeven.
Ingebruikname-assistent voor de installateur
Een ideaal hulpmiddel voor de installateur is de
ingebruikname-assistent van de Vitotronic 200
met installatieschema.
De assistent herkent aan de hand van de
aangesloten componenten en sensoren een
basisschema dat indien nodig door de installateur wordt aangepast. Met enkele, makkelĳk
te begrĳpen stappen start hĳ de installatie. Alle
informatie wordt in tekstvorm en met beeldondersteuning in kleur weergegeven.
Alles onder controle – ook op afstand
In combinatie met Vitoconnect 100, type
OPTO1 kan met de ViCare of Vitotrol Plus App
altĳd en overal toegang worden verkregen tot
de regeling.
De HR-gasketel Vitodens 200-W beschikt al
over het intelligente energiemanagement van
de Vitotronic 200.

5" kleurentouchdisplay van de Vitotronic 200 (HO2B) voor Vitodens 300-W,
333-F, 343-F

Vitoguide Connect – meer veiligheid voor
uw klanten
Met Vitoguide hebt u altĳd een overzicht van
de door u gekoppelde installaties. Problemen
kunnen vroegtĳdig herkend en verholpen
worden – nog voor uw klant zich bĳ u meldt.
Tĳdrovende monteurinzet, bĳv. wegens veranderingen aan de stooklĳn kunnen vermeden worden omdat deze comfortabel aan de
computer kunnen worden uitgevoerd.
Meer informatie rondom het thema connectiviteit vindt u op de pagina's 6 en 7.

Vitoguide Connect – de centrale voor
innovatieve digitale services

Schemabrowser – directe toegang tot meer
dan 300 installatievoorbeelden
De Viessmann schemabrowser ondersteunt de
marktpartners bĳ de planning van
verwarmingsinstallaties. Zo stelt deze bĳ
elke toepassing een hele reeks gegevens ter
beschikking: hydraulische schema's, bedradingsschema's, stuklĳsten en functiebeschrĳvingen. Hierbĳ speelt de complexiteit van de te

3
4

1

2

conﬁgureren verwarmingsinstallatie geen rol.
De schemabrowser kan zowel monovalente
alsook bi- en multivalente installaties bedienen.
Thermische zonnesystemen worden door de
schemabrowser eveneens ondersteund.

5
6

Om de schemabrowser te kunnen gebruiken,
is geen installatie vereist.
De schemabrowser maakt de directe toegang
heel eenvoudig via de webbrowser aan de pc
of met een tablet mogelĳk.

Schemabrowser – de voordelen in een oogopslag
n Zonder installatie beschikbaar
n Onmiddellĳk inzetbaar op pc of tablet
n Directe toegang tot meer dan 300 Viessmann systemen
n Snelle selectie door eenvoudige keuze van de criteria
n Duidelĳke schema-identiﬁcatie door eenduidig ID-nummer
n Regelaarinstellingen voor de systemen van een schema

1

Criteria

2

Detailinformatie

3

Zoekfunctie

4

Weergave treffers/resultaten

5

Documenten

6

Versies
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Vitogate 300 BN/MB
De Viessmann Vitogate 300 BN/MB maakt gegevensuitwisseling met gebouwbeheersystemen mogelĳk. Zowel via BACnet IP resp.
BACnet MS/TP alsmede via Modbus TCP/IP en Modbus RS 485. Hierdoor kunnen één of meerdere Viessmann-warmtegeneratoren met
Vitotronic-regeling eenvoudig in een automatiseringssysteem geïntegreerd worden. De Vitogate 300 beschikt over een LON-interface
voor de communicatie met de Viessmann-warmtegeneratoren.
Het vastleggen van de over te brengen datapunten gebeurt eenvoudig en snel door uw regeltechnisch specialist via de conﬁguratietool
die via de geïntegreerde webserver bediend kan worden. Uitgebreide mogelĳkheden voor de ﬁltering en selectie van de gewenste datapunten verhoogt de transparantie tĳdens het vastleggen van de datapunten.
Ook de complete conﬁguratie van de BACnet- of Modbus-communicatieparameters is via de conﬁguratietool mogelĳk.
Via de conﬁguratietool en de USB-interface is het mogelĳk om de conﬁguratiegegevens van het toestel te importeren of te exporteren.
Bĳ het gebruik van de BACnet-interface worden door de Vitogate 300 de BACnet building controllerfuncties „Time Scheduling“ en „Trending“ mede ondersteund.
Voordelen:
- Toegang tot de verwarmingsinstallatie voor toezicht en onderhoud op afstand.
- Probleemloze koppeling, zodat alle componenten t.b.v. datacommunicatie centraal
geregeld kunnen worden.
- Eenvoudige installatie door geïntegreerde conﬁguratietool.
- Flexibel instelbaar door gestandaardiseerde overdrachtsprotocollen BACnet en Modbus.

Vitogate 300 systeemweergave in een Modbus of BACnet netwerk

BACnet operator werkstation
Modbus connectiviteit

BACnet operator werkstation
Modbus SCADA systeem

BAS management

BACnet
toepassing controller

Third partyBACnet
gebouwencontroller

Systeemintegratie

Modbus
communicatiecontroller

LON

Third party Modbus
communicatiecontroller

Vitogate 300

LON

LON

Systeem/toestel

Vitocrossal 200 CM2 met GW6B

Andere Viessmann ketels met
Vitodens 200 met of zonder MW2C

Vitotronic-regeling

Services

Onderhoud en service

Viessmann biedt de installateur een totaalaanbod aan diensten, want ons doel is uw succes:
perfect op elkaar afgestemde producten en
diensten uit één hand.
Het serviceconcept van Viessmann biedt een
totaalservice voor de installateur.
Om het even of het om modernisering of
nieuwbouw gaat.
Op basis van de gewenste energiebesparing
voert de installateur met Vitoguide een aan de
wensen van de klant aangepaste systeemselectie uit. Na orderplaatsing door de gebruiker
van de installatie wordt de gebruiker door de
technische dienst ondersteund: van de ingebruikname tot het onderhoud en de service beschikt hĳ over een reeks softwareprogramma's
en apps (zoals bĳvoorbeeld garantieservice of
app voor reserveonderdelen).

Viessmann-service: 24/7 beschikbaar
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Viessmann-service:
24/7 beschikbaar
Viessmann biedt de installateurs veelzĳdige
aftersalesdiensten aan. Daartoe behoren
ingebruikname, advies, reparatie en onderhoud
alsook een langdurige beschikbaarheid van
de reserveonderdelen. De technische dienst
ondersteunt verwarmingsﬁrma's en externe
dienstverleners bĳ de uitvoering van hun diensten en staat hierbĳ 24/7 ter beschikking.

25.000 artikelen direct toegankelĳk:
de gratis app voor reserveonderdelen
is nu nog toegankelĳker.

Reserveonderdelen met app bestellen
De app voor reserveonderdelen biedt de vakman snelle ondersteuning bĳ de service aan de
installatie ter plaatse. Andere voordelen zĳn:
n Barcodescan van het desbetreffende product en van de reserveonderdelen
n Beschikbaarheidscontrole van reserveonderdelen met kaartfunctie
n Bestelling van reserveonderdelen
n Ingebruikname en onderhoud

Tĳdbesparende app: zoeken van reserveonderdelen met
barcodescan

Services

Viessmann academie

Efficiënte bĳscholing - een succesfactor
Door de veranderende technologiën, normen
en wetten wordt permanente, efficiënte bĳscholing van de Viessmann Installateur steeds
belangrĳker.
Scholingsaanbod met gecertiﬁceerde
kwaliteit
De Viessmann academie ondersteunt de installateur met een uitgebreid aanbod aan kwaliteitsgekeurde scholingen in theorie en praktĳk.
Dit wordt door de branche goed ontvangen:
elk jaar tellen de scholingen van de Viessmann
academie (wereldwĳd) circa 90.000 deelnemers.
De scholingen in Nederland worden gegeven
op ons kantoor in Capelle aan den Ĳssel, waar
er de beschikking is over een theorieruimte en
een uitgebreide praktĳkruimte.
Gedurende 1 of 2 dagdelen wordt er uitgebreid lesgegeven, een lichte lunch verzorgd en
de dag afgesloten met de uitreiking van het
behaalde certiﬁcaat.
Op aanvraag is een scholing op locatie ook
mogelĳk.

Praktijkles
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De praktijkruimte in onze vestiging in Capelle aan den IJssel

Services

Viessmann, uw partner voor onderhoud en inspectie

Als fabrikant weten wĳ als geen ander welke onderhoudswerkzaamheden er aan onze producten moeten worden uitgevoerd en met welke frequentie deze dienen plaats te vinden.
Als u kiest voor Viessmann voor het uitvoeren van inspectie- en onderhoudswerkzaamheden aan de
Viessmann installaties dan kiest u voor zekerheid en kwaliteit.
Naast het uitvoeren van onderhoud en inspectie zorgen wĳ voor een optimale afstelling van brander en
regeling en een juiste rapportage. Hiermee kunt u aantonen dat de installatie op verantwoorde wĳze is
onderhouden en geïnspecteerd.

Voor stookinstallaties is dit van belang, omdat vanuit de
milieuwet een periodieke keuring van stookinstallaties verplicht wordt gesteld.
Door te kiezen voor Viessmann verzekert u zich ervan dat alle benodigde kennis beschikbaar is en eventuele noodzakelĳke reparaties direct kunnen worden uitgevoerd.

Scios gecertificeerd
De afkorting SCIOS staat voor Stichting Certiﬁcering Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties. Dit is de instantie die toezicht houdt op keuring van stookinstallaties.
Voor stookinstallaties met een totaal opgesteld nominaal vermogen vanaf 100 kW
gelden minimale eisen die zĳn vastgelegd in het activiteitenbesluit
stookinstallaties van het ministerie van infrastructuur en milieu.
Hierin is onder andere vastgelegd dat installatie-eigenaren de verplichting hebben hun stookinstallatie periodiek te laten
inspecteren door een SCIOS-gecertiﬁceerd bedrĳf. Omdat elke stookinstallatie zĳn eigen regelgeving kent
is er binnen de SCIOS een onderverdeling gemaakt in een 7-tal Scopes. Viessmann is voor een aantal van deze Scopes
gecertiﬁceerd, waardoor wĳ de verplichte rapportages en afmeldingen mogen doen.

Het Viessmann onderhoudscontract
Het Viessmann onderhoudscontract biedt u naast zekerheid en kwaliteit ook kostenbesparing en gemak. Ons geavanceerd automatiseringssysteem zorgt voor een tĳdige signalering van het moment van uitvoeren; wĳ benaderen u voor het maken van een afspraak en
verzorgen de rapportage en terugkoppeling. Kortom, kiezen voor een Viessmann onderhoudscontract is kiezen voor gemak.

Planningssoftware voor marktpartners

Navigator volledig programma (dvd)

Solstat-PV
De Vitodesk 100 software Solstat-PV ondersteunt de deskundige planning en conﬁguratie
van fotovoltaïsche installaties op schuine en
platte daken.
Solstatthermie voor schuin en plat dak
Vitodesk 100 Solstatthermie dient voor de staticaberekening voor wind- en sneeuwlasten op
thermische collectoren bĳ schuindakmontage.
Alle componenten op het dak worden graﬁsch
weergegeven en in een materiaal- en bestellĳst
weergegeven.
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De onderneming
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Viessmann – climate of innovation

Viessmann is één van de internationaal toon-

Belangrĳke doelen zĳn klimaatbescherming,

aangevende fabrikanten van intelligente, praktische en efficiënte systemen voor warmte,

ontzien van het milieu en efficiënt gebruik van
hulpbronnen in de volledige onderneming met

koude, en decentrale stroomvoorziening.

wereldwĳd 11.600 medewerkers.

Als familiebedrĳf in derde generatie levert
Viessmann al decennialang bĳzonder efficiënte

Best Practice voorbeeld
Met zĳn strategisch duurzaamheidsproject

verwarmingssystemen met geringe uitstoot.
Een sterk merk creëert vertrouwen
Samen met het handelsmerk is de centrale
merkboodschap een wereldwĳd kenmerk.
"climate of innovation" werkt in drie dimensies:
het getuigt van een innovatieve cultuur, het is
een belofte van duurzaamheid en tegelĳk een
verplichting tot milieubescherming.
Duurzaam handelen
Verantwoordelĳkheid nemen betekent voor
Viessmann duurzaam handelen.
Dat wil zeggen dat ecologische, economische
en sociale verantwoordelĳkheid zo op elkaar
worden afgestemd, dat in de huidige behoeften wordt voorzien zonder de toekomst van de
volgende generatie in gevaar te brengen.

"Efficiëntie Plus" heeft Viessmann op het
hoofdkantoor in Allendorf/Eder bewezen dat de
energie- en klimaatpolitieke doelstellingen van
de bondsregering voor 2050 vandaag al met de
op de markt beschikbare techniek kunnen
worden bereikt. De resultaten spreken voor
zich:

Onderneming
Oprichting: 1917
Medewerkers: 12000
Groepsomzet: 2,25 miljard euro
Aandeel buitenland: 54 procent.
23 productiemaatschappĳen in
12 landen
n 74 landen met verkoopmaatschappĳen en
vertegenwoordigingen
n 120 verkoopvestigingen wereldwĳd

Duitse duurzaamheidsprĳs voor
productie/merk/efficiënt gebruik van
hulpbronnen

n Uitbouw van de hernieuwbare energieën tot
een aandeel van 60 procent
n Vermindering van de CO2-uitstoot met 80
procent
Doel op de lange termĳn is om de warmteenergiebehoefte in de onderneming compleet
zelf duurzaam af te dekken.

Viessmann Group

n
n
n
n
n

2009/2011/2013:

Totaalaanbod van de Viessmann Group voor
alle energiedragers en vermogensbereiken
n Ketels voor olie of gas
n Warmte-krachtkoppeling
n Hybride apparaten
n Warmtepompen
n Houtstooktechniek
n Installaties voor de opwekking van biogas
n Biogasbehandelingsinstallaties
n Zonne-energie systemen
n Fotovoltaïsche systemen
n Accessoires
n Koelsystemen

Energy Efficiency Award 2010

Viessmann Nederland B.V.
Lisbaan 8
2908 LN Capelle a/d Ĳssel
Telefoon: 010-4584444
E-mail: info-nl@viessmann.nl
www.viessmann.nl
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