Olie-/gasverwarmingsketels
voor middelhoge en hoge vermogens
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Toekomstgerichte en efficiënte
verwarmingstechniek voor alle toepassingen
In de westerse industrielanden heeft warmteproductie voor woon- en bedrijfsgebouwen
het grootste aandeel in het energieverbruik - en biedt dit dus ook het grootste besparings
potentieel. Moderne en energiezuinige verwarmingssystemen van Viessmann vindt
men wereldwijd niet enkel in talloze gezinswoningen, maar ook in vele internationale
grote projecten. Daar leveren zij een belangrijke bijdrage voor het vrijwaren van de
energievoorraden.
Daarbij gaat Viessmann met innovatieve oplossingen steeds weer met succes de meest
uiteenlopende uitdagingen aan op het vlak van moderne verwarmingstechniek – van
historisch monument over krachtige industriële installatie tot groot woon- en bedrijfsgebouw.
Het complete aanbod voor middelgrote en grote ketels omvat naast de producten
van Viessmann ook de warmtebronnen en klimaatregelingsinstallaties van de tot de
Viessmann Group behorende dochterondernemingen Köb, KWT, ESS, BIOFerm en
Schmack. Sterke merken die voldoen aan alle eisen inzake een krachtige en betrouwbare
verwarmingstechniek voor het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

Inhoud
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De brochure in een notendop
Viessmann biedt innovatieve verwarmingssystemen voor woningen, overheidsgebouwen,
industrie en bedrijf. Hier vindt u een overzicht van de talloze mogelijkheden.
Inleiding
vanaf pagina 6
Energie besparen en klimaat beschermen. Daarvoor biedt Viessmann
innovatieve oplossingen, want hoogefficiënte verwarmingstechniek
bespaart niet alleen energiekosten, maar is ook een actieve
milieuverbetering.

Producten

vanaf pagina 8

Zeer efficiënt en toekomstgericht: Hier vindt u uitgebreide informatie
over krachtige en toekomstgerichte verwarmingssystemen met een
vermogen tot 20 000 kW.

Systeemtechniek

vanaf pagina 42

Alles onder één dak. Perfect op elkaar afgestemde systeemtechniek
van Viessmann biedt optimale betrouwbaarheid, flexibiliteit en efficiëntie.

Sterk aanbod voor onze handelspartners

vanaf pagina 54

Lees meer over onze planningshulpen, ons opleidingsaanbod,
onze klantendienst en onze onlinesystemen.

Het volledige assortiment van Viessmann

vanaf pagina 57

Een overzicht van het complete assortiment: toekomstgerichte
verwarmingssystemen voor olie, gas, biomassa en natuurlijke warmte,
alsook zonne-installaties voor warmwaterbereiding en
verwarmingsondersteuning – alles onder één dak.

De onderneming
De kracht van innovatie: Het familiebedrijf Viessmann biedt reeds
de derde generatie spitstechnologie.

vanaf pagina 61

Inleiding
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Energie besparen en klimaat beschermen
Viessmann is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid voor een duurzame bescherming
van het milieu. Daarop stemmen wij onze bedrijfsfilosofie en onze producten af.

Viessmann biedt efficiënte

“Niets is zo goed dat het niet kan worden verbeterd.” Dit grondbeginsel is ook in de ondernemingsprincipes van Viessmann verankerd.
Als leider op kwaliteits- en technologisch vlak
hebben wij binnen onze sector de taak en het
doel steeds opnieuw de grenzen te verleggen.
Dat geldt in het bijzonder voor ons product
aanbod, dat er steeds op gericht is het
verbruik van fossiele brandstoffen beduidend
te verlagen en geleidelijk door hernieuwbare
energiebronnen te vervangen.
De 'verwarmingsmarkt' heeft met ongeveer
40 procent namelijk het grootste aandeel in
het energieverbruik. 'transport', 'verkeer' en
'stroom' nemen de rest voor hun rekening
met telkens 20 procent. Deze waarden zijn bij
benadering ook naar andere industrielanden
overdraagbaar. Op basis van de stijgende
energiekosten komt het er dus op aan het
verbruik van fossiele energiebronnen zo
snel mogelijk te reduceren.

Condensatietechniek biedt hoogste
rendement
Rekening houdend met de totale investering
is bij de huidige energieprijzen de
condensatietechniek de voordeligste optie.
Condensatieketels van Viessmann zetten de
toegevoerde energie voor 98 procent (Hs) om
in warmte. Bovendien is de condensatietechniek dankzij de mogelijkheid van toevoeging
van biogene brandstoffen reeds klaar voor de
toekomst.
Met een investering in moderne condensatietechniek zijn aanzienlijke besparingen
mogelijk, die vooral in de begrotingen van
bedrijven en lokale overheden een gunstig
effect hebben op de krappe budgetten.
Bovendien levert de exploitant een effectieve
bijdrage aan de duurzame bescherming van
het klimaat door onnodige CO2-uitstoot te
vermijden.
Met zijn compleet assortiment middelgrote
en grote ketels alsook krachtige regeneratieve verwarmingssystemen, met name voor
biomassa, biedt Viessmann steeds de juiste
oplossing!

en energiebesparende
verwarmingssystemen voor
olie en gas in het middelgrote
en grote ketelsegment.
Regeneratieve systemen
voor zonne-energie, biomassa
en natuurlijke warmte
vervolledigen het complete
assortiment.

Olie-/gascondensatieketels

Olie-/gascondensatieketels
101 tot 335 kW
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VITORADIAL 300-T: uniek in de markt
Condensatietechniek met beproefde Inox-Radial-warmtewisselaar
garandeert efficiënte verwarming.
Compacte olie-/gascondensatieketel
Vitoradial 300-T
De oliecondensatieketel Vitoradial 300-T
is buitengewoon compact en wordt als
unit geleverd met een nageschakelde
rookgas/water-warmtewisselaar en de
nieuwe Vitoflame 100 ventilatorbrander.

Vitoradial 300-T
Makkelijk naar binnen
te brengen en geringe
montagehoogte door
compacte constructie –
een belangrijk aspect bij
renovatie.

Hoge efficiëntie met tweetraps
warmtewinning
De condensatieketel Vitoradial 300-T
is een innovatieve combinatie van de
lagetemperatuurketel Vitoplex 300 met
een rechtstreeks op de ketel aangebrachte
Inox-Radial-warmtewisselaar voor de
condensatiebenutting.
De beproefde meerwandige convectie
verwarmingsvlakken in combinatie met de
nageschakelde corrosievaste Inox-Radialwarmtewisselaar, zorgen voor een zeer
efficiënte tweetraps warmtewinning.
De Vitoradial 300-T is geschikt voor alle
gangbare soorten extra lichte stookolie of
aardgas.

De Inox-Radial-warmtewisselaar
garandeert een maximale efficiëntie
en lange gebruiksduur.

Olie-/gascondensatieketels

Vitoradial 300-T
101 tot 335 kW

Compact en krachtig
Door zijn compacte constructie en geringe
montagehoogte is de Vitoradial 300-T perfect
geschikt voor renovatie van de verwarmingscentrale. Hij wordt als Unit geleverd met een
nageschakelde rookgas/water-warmtewisselaar en de Vitoflame 100 ventilatorbrander.
2,5-maal groter verwarmingsoppervlak door Triplex-buizen
De meerwandige convectieverwarmings
vlakken van de Vitoradial 300-T bestaan
uit in elkaar geschoven stalen buizen die
thermisch geleidend worden samengeperste.
De binnenste buis vormt met zijn aangeplooide lengteribben een 2,5-maal groter
verwarmingsoppervlak dan gladde buizen.
De warmtegeleiding is met name door de
verschillende afstanden tussen de samengeperste verbindingen zodanig gedoseerd dat
het achterste gedeelte van de Triplex-buizen,
dat wordt doorstroomd door niet meer zo
hete verbrandingsgassen, minder warmte
afgeeft aan het ketelwater. Zo blijft de opper
vlaktetemperatuur boven de dauwpunttempe
ratuur, wordt oppervlaktecondensvorming
tegengegaan en corrosieschade voorkomen.

Meerwandig
convectieverwarmingsoppervlak

1

Condensatiebenutting met Inox-Radialwarmtewisselaar
De nageschakelde Inox-Radial-warmtewisselaar zorgt ervoor dat de hoogefficiënte
condensatietechniek ook bij middelgrote ketel
installaties zoals de Vitoradial 300-T kan worden
gebruikt. Het rendement wordt met acht
procentpunten verhoogd tot 97 % (Hs).
Bij dit principe vinden de verbranding en
de condensatie ruimtelijk gescheiden plaats,
zodat de verbrandingsgassen aanslagvrij
condenseren. In de praktijk zorgt dit voor
normale onderhoudsintervallen voor de
reiniging van de verbrandingskamer,
en lage onderhoudskosten.
De nieuwe Vitoradial 300-T is verkrijgbaar
voor een vermogensbereik tot 335 kW.
De Inox-Radial-warmtewisselaar in roestvast
staal is buitengewoon efficiënt. Zo bestaat
er geen gevaar voor corrosie door zuur
condenswater.

5
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Vitoradial 300-T
	Inox-Radial-warmtewisselaar
	Meerwandig convectieverwarmingsoppervlak
3 Tweede verwarmingsgastrek
4 Verbrandingsruimte (eerste trek)
5 	Vitotronic-regeling
6 	V itoflame 100 unit ventilatorbrander
7 	Bijzonder efficiënte isolatie
1
2
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Vitoradial 300-T, 101 tot 335 kW

De voordelen op een rij
	Olie-/gascondensatieketels, 101 tot 335 kW
Rendement bij werking met stookolie: 97 % (Hs)
Inox-Radial-warmtewisselaar voor het condenseren van
verwarmingsgassen, afgestemd op compacte olie-/gasketels
	Compleet met warmtewisselaarbuizen en pomp,
afgestemd op het betreffende ketelvermogen

Inox-Radial-warmtewisselaar garandeert een
maximale efficiëntie en lange gebruiksduur

Nieuwe olie-ventilatorbrander Vitoflame 100
Lange branderlooptijden en lagere schakelfrequentie door
grote waterinhoud sparen het milieu
Zuinige en betrouwbare werking van de verwarmingsinstallatie dankzij de digitale Vitotronic regeling die met een communicatiesysteem kan worden verbonden
Geïntegreerde startschakeling Therm-Control voor eenvoudige hydraulische integratie – zowel een bijmengpomp als
retourtemperatuurverhoging worden hierdoor overbodig
Geen beveiliging tegen watergebrek nodig; dit spaart nog
meer kosten
Makkelijk naar binnen te brengen en geringe montagehoogte
door compacte constructie – belangrijk bij renovatie
Technische gegevens zie pagina 20

Lagetemperatuurketel
op olie of gas.

90 tot 2000 kW
110 tot 2000 kW
125 tot 1080 kW
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VITOPLEX
VITOROND
Beproefde Viessmann kwaliteit tot 2 000 kW voor olie en gas
en hoog rendement.
Het volledige Viessmann assortiment
voldoet aan alle eisen inzake innovatieve
verwarmingstechniek. Hier vindt ieder de
geknipte oplossing voor zijn vraag. Zowel op
het vlak van de gebouwtechnische eisen, het
gewenste comfort alsook wat het budget
betreft.
Het uitgebreide Vitoplex assortiment,
technisch en in prijs opgedeeld in de niveaus
300 en 200, zorgt ervoor dat voor elke vraag
en voor elk budget de passende oplossing
beschikbaar is. Eén ding hebben ze alle
gemeen: de topkwaliteit waarvoor Viessmann
bekend is.
De Vitorond 200 komt in beeld wanneer de
ketel bij moeilijke montage-omstandigheden
in losse delen ter plaatse moet worden
gebracht.

Vitoplex 300
Hoogwaardige drietreks
ketel voor bijzonder zuinige,
schone en betrouwbare
werking.

Vitoplex 200
Tot een vermogen van
350 kW gaat de compacte
Vitoplex 200 door elke
standaarddeur van 80 cm
breed.

Vitorond 200
Bij moeilijke montageomstandigheden is de
Vitorond 200 de juiste
keuze. De segmenten
kunnen afzonderlijk in
de stookruimte worden
gebracht.

Lagetemperatuurketel
op olie of gas.

Vitoplex 300
90 tot 2 000 kW

Drietreksketel met geïntegreerde
startschakeling
De Vitoplex 300 biedt als drietreksketel
met zijn beproefde meerwandige convectie
verwarmingsoppervlakken een bijzonder
zuinige, schone en betrouwbare werking.
De geïntegreerde startschakeling ThermControl maakt een aparte retourtemperatuurverhoging overbodig.
Meerwandige convectieverwarmingsoppervlakken uit Triplex-buizen
De meerwandige convectieverwarmingsvlakken van de Vitoplex 300 bestaan uit in elkaar
geschoven stalen buizen die thermisch geleidend worden samengeperste. De binnenste
buis vormt met zijn aangeplooide lengteribben
een 2,5-maal groter verwarmingsoppervlak
dan gladde buizen.
De warmtegeleiding is met name door
verschillende afstanden van de samengeperste verbindingen zodanig gedoseerd dat
het achterste gedeelte van de Triplex-buizen,
dat wordt doorstroomd door niet meer zo
hete verbrandingsgassen, minder warmte
afgeeft aan het ketelwater.

Zo blijft de oppervlaktetemperatuur boven de
dauwpunttemperatuur, wordt oppervlakte
condensvorming tegengegaan en corrosieschade voorkomen.
Comfortabele en doeltreffende
regelingen
De zuinige en betrouwbare werking van de
verwarmingsinstallatie wordt gegarandeerd
door het digitale regelsysteem Vitotronic,
dat met een communicatiesysteem kan
worden verbonden.
Bijzonder krachtig is de Vitotronic 300-K voor
de bediening van meerketelinstallaties met
maximaal vier verwarmingsketels en traploos
verlaagde ketelwatertemperatuur. Hiermee
kunnen verwarmingsinstallaties met één en
twee verwarmingskringen met optionele
mengklep worden geregeld.
Bijzonder comfortabel is het geïntegreerde
diagnosesysteem en de bedieningseenheid
met tekstondersteuning en verlicht display.
Externe apparatuur wordt eenvoudig via
systeemstekkers aangesloten.
Een gestandaardiseerd LON maakt de volledige integratie in domoticasystemen mogelijk.
Afstandsbewaking is altijd mogelijk via Internet TeleControl, met Vitocom en Vitodata.
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Vitoplex 300, 90 tot 500 kW
1
2
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5
6
7

Ketel- en verwarmingskringregeling
Derde verwarmingsgastrek (als meerwandig
convectieverwarmingsoppervlak)
Tweede verwarmingsgastrek
Brede waterwanden
Verbrandingsruimte (eerste trek)
Bijzonder efficiënte isolatie
Vitoflame 100, unit olie-ventilatorbrander
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Vitoplex 300 lagetemperatuurketels
overtuigen door hun constructie en
kwaliteit.

De voordelen op een rij

De Triplex-buizen hebben in vergelijking met normale buizen
een 2,5-maal groter verwarmingsoppervlak.

Meerwandige convectieverwarmingsoppervlakken
voor hoge bedrijfszekerheid en lange gebruiksduur
Rendement met stookolie: 90 % (Hs)
Tot 300 kW geen beveiliging tegen watergebrek nodig
Optimale verbranding en lage emissie van schadelijke stoffen
door speciale olie-/gas-ventilatorbrander tot 2 000 kW
Eenvoudige en snelle montage met verwarmingskringverdeling
Divicon tot 300 kW en kleinverdeler tot 180 kW
Makkelijk naar binnen te brengen en geringe montagehoogte
door compacte constructie – belangrijk bij renovatie
Lange branderlooptijden en lagere schakelfrequentie door
grote waterinhoud sparen het milieu
Vanaf 620 kW met beloopbare ketelafdekking – vergemakkelijkt montage en onderhoud
Technische gegevens zie pagina 20

Lagetemperatuurketel
op olie of gas.

Vitoplex 200
90 tot 1 950 kW

Flexibel voor veel branders
De compacte stalen verwarmingsketel
Vitoplex 200 is verkrijgbaar van 90 tot
1 950 kW. In het volledige vermogensbereik
garandeert de drietreksketel een milieu
vriendelijke en emissiearme verbranding.
De ketel kan zonder problemen worden
gecombineerd met een brede waaier van
branders. De Vitoplex 200 is een echte
drietreksketel met lage vuurhaard-belasting
en daardoor een schone verbranding met
zeer lage uitstoot van stikstofoxide.

Comfortabele en doeltreffende
regelingen
De zuinige en betrouwbare werking van de
verwarmingsinstallatie wordt gegarandeerd
door het digitale regelsysteem Vitotronic,
dat met een communicatiesysteem kan
worden verbonden. Bijzonder krachtig is
de Vitotronic 300-K voor de bediening van
meerketelinstallaties met maximaal vier
verwarmingsketels en traploos verlaagde
ketelwatertemperatuur. Hiermee kunnen
verwarmingsinstallaties met één en twee
verwarmingskringen met optionelemengklep
worden geregeld.

Optimale verbranding en lage
emissies van schadelijke stoffen
De tweetraps olie-ventilatorbrander Vitoflame
100 tot 270 kW en de tweetraps gas-ventilator
brander Vitoflame 100 tot 200 kW worden
reeds in de fabriek op het ketelvermogen
afgesteld en warm getest. Daardoor wordt
een optimale verbranding met lage emissies
gewaarborgd. Voor het vermogensbereik
van 270 tot 1 950 kW zijn olie-/gas-ventilator
branders van Elco en Weishaupt reeds
afgestelden stekkerklaar bekabeld.

Een gestandaardiseerd LON maakt de volledige integratie in domoticasystemen mogelijk.
Afstandsbewaking is altijd mogelijk via Internet
TeleControl, met Vitocom en Vitodata.

Thermo-Control spaart montagetijd
en kosten
Dankzij de brede waterwanden is er geen
minimaal verwarmingswaterdebiet vereist.
Dit vergemakkelijkt de hydraulische integratie.
In het vermogensbereik van 90 tot 560 kW
maakt Therm-Control zelfs een retour
temperatuurverhoging overbodig.
Dit bespaart montagetijd en extra kosten.

Weet ook met krappe
montage-omstandigheden raad
De Vitoplex 200 drietreksketel is makkelijk
naar binnen te brengen, spaart ruimte en de
beloopbare ketelafdekking (vanaf 700 kW)
vergemakkelijktde montage en het onderhoud. De compacte drietreksketel gaat tot
350 kW door elke standaarddeur (80 cm) en
vergemakkelijkt de plaatsing dus aanzienlijk.

Bijzonder comfortabel is het geïntegreerde
diagnosesysteem en de bedieningseenheid
met tekstondersteuning en verlicht display.
Externe apparatuur wordt eenvoudig via
systeemstekkers aangesloten.
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Vitoplex 200
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Derde verwarmingsgastrek
Tweede verwarmingsgastrek (weerszijden)
Verbrandingsruimte (eerste trek)
Bijzonder efficiënte isolatie
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Verwarmingscentrale met twee
Vitoplex 200 voor een vermogen tot
1 950 kW

De voordelen op een rij

Vitoplex 200: 90 tot 1 950 kW

Zuinig en milieuvriendelijk door traploos verlaagde ketelwatertemperatuur
Rendement met stookolie: 88 % (Hs)
Optionele roestvaststalen rookgas/water-warmtewisselaar
voor hoger rendement door condensatiebenutting
Drietreksketel met lage vuurhaardbelasting, daardoor schone
verbranding met lage emissies
Brede waterwanden en grote waterinhoud zorgen voor
goede eigencirculatie en betrouwbare warmteoverdracht
Tijdbesparing bij de montage van de ketelbekleding en
regeling door Fastfix-systeem voor middelgrote en grote
ketels
Vanaf 700 kW met beloopbare ketelafdekking –
vergemakkelijktmontage en onderhoud
Lange branderlooptijden en lagere schakelfrequentie door
grote waterinhoud sparen het milieu
Technische gegevens zie pagina 21

Lagetemperatuurketel
op olie of gas.

Vitorond 200
125 tot 1 080 kW

Kan door elke deur: Vitorond 200
Vooral in oudere gebouwen treft men vaak
krappe en dus moeilijke doorgangen aan.
Bij de gietijzeren segmentketel Vitorond
200 kunnen de segmenten afzonderlijk naar
binnen worden gebracht en ter plaatse met
een perswerktuig makkelijk en probleemloos
worden gemonteerd.
Eutectoplex-verwarmingsoppervlakken
voor hoge bedrijfszekerheid en lange
gebruiksduur
De gietijzeren segmenten van de Vitorond
200 bestaan uit een eutektisch speciaal
grijs gietijzer met homogene structuur. De
fijne vorming van de grafietlamellen en de
hoge materiaalzuiverheid van het fosforarme
speciale grijze gietijzer verhogen de elasticiteit. Materiaal, vorm en geometrie van de
gietijzeren segmenten garanderen tijdens de
productie een gelijkmatige afkoeling in de
vorm. Daardoor worden vanaf het begin spanningen in de structuur voorkomen. Resultaat:
hoge bedrijfszekerheid en lange gebruiksduur.
Emissiearme drietreksketel
Aan het einde van de verbrandingsruimte
stromende verbrandingsgassen door vier
symmetrisch in de verbrandingskamer geplaatste verwarmingsgastrekken naar voren
en komen dan via het voorste segment in de
vier verzamelaars van de derde verwarmingsgastrek terecht. Aan de achterzijde van de
ketel worden de vier afgekoelde verwarmingsgasstromen via de rookgasaansluiting naar

1

de schoorsteen geleid. Door de drietreks
constructie wordt de verblijftijd van de
verwarmingsgassen in het gedeelte met hoge
reactietemperatuur verkort. En zodoende
wordt de uitstoot van stikstofoxide verminderd.
Thermo-Control spaart montagetijd
en kosten
In het vermogensbereik van 125 tot 270 kW
maakt Therm-Control een retourtemperatuurverhoging overbodig. Dit vergemakkelijkt de
hydraulische integratie, spaart montagetijd en
kosten.
Comfortabele en doeltreffende regelingen
De zuinige en betrouwbare werking van de
verwarmingsinstallatie wordt gegarandeerd
door het digitale regelsysteem Vitotronic, dat
met een communicatiesysteem kan worden
verbonden.
Bijzonder krachtig is de Vitotronic 300-K regeling voor de bediening van meerketelinstallaties met maximaal vier verwarmingsketels
en traploos verlaagde ketelwatertemperatuur.
Hiermee kunnen verwarmingsinstallaties met
één en twee verwarmingskringen met optionele mengklep worden geregeld.
Het geïntegreerde diagnosesysteem en de
bedieningseenheid met tekstondersteuning
en verlicht display zijn bijzonder comfortabel.
Externe apparatuur wordt eenvoudig via
systeemstekkers aangesloten.
Een gestandaardiseerd LON maakt de volledige integratie in domoticasystemen mogelijk.
Afstandsbewaking is altijd mogelijk via Internet
TeleControl, met Vitocom en Vitodata.
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Vitorond 200, 125 tot 270 kW
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Ketel- en verwarmingskringregeling
Derde verwarmingsgastrek
Tweede verwarmingsgastrek
Verbrandingsruimte (eerste trek)
Bijzonder efficiënte isolatie
Vitoflame 100, unit olie-ventilatorbrander
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Vitorond 200, 125 tot 270 kW

De voordelen op een rij

Gietijzeren segment van de Vitorond 200, 320 tot 1 080 kW

Zuinig en milieuvriendelijk door traploos verlaagde ketelwatertemperatuur
Rendement met stookolie: 88 % (Hs)
Verhoging van het rendement met 12 % door condensatie
benutting met roestvaststalen rookgas/water-warmtewisselaar Vitotrans 300
Therm-Control in het vermogenssegment van 125 tot 270 kW
Eenvoudige en snelle montage van de losse gietijzeren segmenten door dubbelgroefsysteem met elastische dichtingskoord voor duurzame afdichting aan verwarmingsgaszijde
Door afzwenken van de branderdeur zijn verbrandingskamer en verwarmingsgastrekken via de voorzijde makkelijk
toegankelijkvoor reiniging
Een gestandaardiseerd LON-BUS maakt de volledige
integratie in domoticasystemen mogelijk
Afstandsbewaking via internet met Vitocom en Vitodata
Technische gegevens zie pagina 21

Technische gegevens

Oliecondensatieketels VITORADIAL 300-T
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Nominaal vermogen 50/30 °C		

kW				101

129

157

201

263

335

Nominaal vermogen 80/60 °C		

kW				 94

120

146

188

245

313

Afmetingen
(totaal)

Lengte mm				 2 145 2 345 2 335 2 680 2 900 2 900
Breedte mm				755 755
825 825 905 905
Hoogte mm				 1 315 1 315 1 350 1 350 1 460 1 460

Gewicht (met warmte-isolatie, 		
brander en ketelkringregeling)

kg				 510

545

610

680

870

970

Inhoud ketelwater		

l				185

225

265

310

490

450

180

235

300

390

500

Olie-/gasverwarmingsketels VITOPLEX 300
Pagina 14/15

Nominaal vermogen		
Afmetingen*
(totaal)

kW		 90

115

140

Lengte mm		 1 700 1 905 1 910 2 110 1 905 2 330 2 330 2 070
Breedte mm		 755 755 825 825 905 905 1 040 1 040
Hoogte mm		 1 315 1 315 1 350 1 350 1 460 1 460 1 625 1 625

Gewicht (met warmte-isolatie, 		
brander en ketelkringregeling)

kg		 440

475

540

600

790

890 1 085 1 200

Inhoud ketelwater		

l		 170

210

250

290

470

430

620

780 1 000 1 250 1 600 2 000

600

650

*) Waarden zonder brander en kap bij 390 en 500 kW

Olie-/gasverwarmingsketels VITOPLEX 300
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Nominaal vermogen		
Afmetingen*
(totaal)

kW				

Lengte mm				 2 320 2 320 2 570 2 570 3 220 3 220
Breedte mm (met regeling)			 1 460 1 460 1 555 1 555 1 660 1 660
Hoogte mm				 1 695 1 695 1 955 1 955 2 145 2 140

Gewicht (met warmte-isolatie		
en ketelkringregeling)

kg				 1 800 1 900 2 645 2 815 3 780 4 080

Inhoud ketelwater		

l				

*) Waarden zonder brander en kap

965

900 1 510 1 440 2 475 2 315
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Olie-/gasverwarmingsketels VITOPLEX 200
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Nominaal vermogen		
Afmetingen*
(totaal)

kW		 90

120

150

200

270

310

440

560

Lengte mm		 1 660 1 860 1 865 2 060 2 085 1 875 1 895 2 040
Breedte mm		 755 755 825 825 905 905 1 040 1 040
Hoogte mm		 1 315 1 315 1 350 1 350 1 460 1 460 1 625 1 625

Gewicht** (met warmte-isolatie, 		
brander en ketelkringregeling)

kg		

375

420

485

535

710

760

990 1 095

Inhoud ketelwater		

l		 180

210

255

300

400

445

600

635

*) Waarden voor 310 tot 560 kW zonder brander **) Waarden voor 310 tot 560 kW zonder brander en kap

Olie-/gasverwarmingsketels VITOPLEX 200
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Nominaal vermogen		
Afmetingen*
(totaal)

kW				

700

900 1 100 1 300 1 600 1 950

Lengte mm				 2 310 2 610 1 560 1 780 3 203 3 205
Breedte mm				 1 460 1 460 1 555 1 555 1 660 1 660
Hoogte mm				 1 690 1 690 1 920 1 920 2 140 2 140

Gewicht (met warmte-isolatie, 		
brander en ketelkringregeling)

kg				 1 640 1 780 2 285 2 475 3 065 3 410

Inhoud ketelwater		

l				

935 1 325 1 525 1 690 3 210 3 370

*) Waarden zonder brander en kap

Gietijzeren olie-/gasverwarmingsketels VITOROND 200
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Nominaal vermogen		
Afmetingen*
(totaal)

kW					
125

160

195

230

270

Lengte mm					 1 325 1 475 1 660 1 830 1 900
Breedte mm					860 860 860 860 860
Hoogte mm					 1 210 1 210 1 210 1 210 1 210

Gewicht (met warmte-isolatie, 		
brander en ketelkringregeling)

kg					
575

685

790

880

995

Inhoud ketelwater		

l					
122

154

186

217

249

Nominaal vermogen		

kW				320

440

500

560

630

Afmetingen*
(totaal)

380

Lengte mm				 1 490 1 620 1 750 1 880 2 010 2 140
Breedte mm				 1 090 1 090 1 090 1 090 1 090 1 090
Hoogte mm				 1 480 1 480 1 480 1 480 1 480 1 480

Gewicht (met warmte-isolatie, 		
brander en ketelkringregeling)

kg				 1 780 1 950 2 110 2 260 2 430 2 580

Inhoud ketelwater		

l				247

275

303

331

359

Nominaal vermogen		

kW					
700

780

860

950 1 080

Afmetingen*
(totaal)

387

Lengte mm					 2 270 2 400 2 530 2 660 2 790
Breedte mm					 1 090 1 090 1 090 1 090 1 090
Hoogte mm					 1 480 1 480 1 480 1 480 1 480

Gewicht (met warmte-isolatie, 		
brander en ketelkringregeling)

kg					 2 740 2 910 3 070 3 220 3 380

Inhoud ketelwater		

liter					
415

*) Waarden voor 350 tot 560 kW zonder brander en kap

443

471

499

527

Gascondensatieketels

Vitocrossal 300
Vitocrossal 200
87 tot 1400kW

22/23

VITOCROSSAL
Beproefde condensatietechniek maakt van de Vitocrossal een zuinige verwarmingsketel voor talloze toepassingen.
Het Vitocrossal assortiment van 87 tot 1400
kW biedt voor elke toepassing de juiste oplossing – voor de verwarming van appartementsgebouwen, openbare en bedrijfsgebouwen
alsook voor de warmteproductie van buurt
verwarmingsnetten.
Beproefde condensatietechniek
Het Inox-Crossal-verwarmingsoppervlak
uit roestvast staal is ideaal voor de condensatiebenutting. Het gladde roestvaststalen
verwarmingsoppervlak laat het condenswater
dat tijdens de condensatiebenutting ontstaat,
gewoon naar beneden wegvloeien. Dat zorgt
in combinatie met het gladde rvs-oppervlak
voor een permanent zelfreinigend effect – dit
garandeert de hoge condensatiebenutting op
lange termjn, verhoogt de gebruiksduur en
vermindert de onderhoudskosten.
De Vitocrossal 300 verwarmingsketels zijn
verkrijgbaar met ingebouwde MatriX-stralingsbrander of voorzien voor montage van een
Elco of Weishaupt gas-ventilatorbrander.
De zeer efficiënte warmteoverdracht en de
intensieve condensatie maken een rendement
mogelijk tot 98 % (Hs). Dit hoge rendement
wordt bereikt door het tegenstroomprincipe
van verwarmingsgas en
ketelwater en de intensieve werveling van de
verwarmingsgassen door het verwarmings
oppervlak.

Vitocrossal 300
Het topproduct onder de
staande condensatieketels
van 87 tot 142 kW.

Vitocrossal 300
Condensatietechniek van
topklasse tot 635 kW;
tot 314 kW met InoxCrossal-verwarmings
oppervlakken en MatriXbrander.

Vitocrossal 300
Condensatieketel van
787 en 1400 kW voor
Elco of Weishaupt
gasventilatorbrander.

Vitocrossal 200
Hoogwaardige condensatietechniek van 87 tot
311 kW, als tweeketel
installatie tot 622 kW.

Vitocrossal 200
Condensatieketel van
404 tot 628 kW, met
MatriX-cilinderbrander,
als tweeketelinstallatie tot
1 256 kW.

Gascondensatieketels

Vitocrossal 300
87 tot 1400 kW

Vitocrossal 300 – het vlaggenschip
De Vitocrossal 300 is een topproduct onder de staande gascondensatieketels in het
vermogenssegment van 87 tot 1400 kW. Door
zijn constructie benut hij de condensatiewarmte
van zijn verwarmingsgassen bijzonder intensief.

De beproefde Vitocrossal 300-serie (type
CT3) is uitgebreid met twee vermogens
niveaus (187 en 314 kW). Tot 314 kW is de
Vitocrossal 300 als Unit met MatriX-stralingsbrander verkrijgbaar. Tot slot is er nog type
CR3 met vermogens van 787 en 1400 kW.

Het Inox-Crossal-verwarmingsoppervlak in
de Vitocrossal 300 werd gecombineerd met
een andere mijlpaal van de Viessmann verwarmingstechniek: de MatriX-stralingsbrander.
Dit bespaart verwarmingskosten en garandeert lagere emissiewaarden.

Daarmee biedt Viessmann voor elke behoefte
de juiste oplossing - zowel voor appartements
gebouwen als voor buurtverwarmingsnetten
en openbare of bedrijfsgebouwen.

5

1

Comfortabele en doeltreffende regelingen
De zuinige en betrouwbare werking van de
verwarmingsinstallatie wordt gegarandeerd
door het digitale regelsysteem Vitotronic, dat
met een communicatiesysteem kan worden
verbonden.

2

De Vitotronic 300-K regeling is bijzonder
doeltreffend voor de bediening van meerketelinstallaties met maximaal vier verwarmingsketels en traploos verlaagde ketelwatertemperatuur. Hiermee kunnen verwarmingsinstallaties met één en twee verwarmingskringen
met optionele mengklep worden geregeld.

3
4

Vitocrossal 300, 87 tot 142 kW

2
1
4
5

Hoogefficiënte warmteoverdracht door
Inox-Crossal-verwarmingsoppervlakken
Door de constructie van de Inox-Crossalverwarmingsoppervlakkenbenutten de
Vitocrossal condensatieketels de condensatiewarmte van hun verwarmingsgassen
bijzonder intensief. Bij de Vitocrossal 300 is
door de tweede retouraansluiting een aankoppeling mogelijk die bijzonder gunstig is voor
de condensatiebenutting.

Bijzonder comfortabel is het geïntegreerde
diagnosesysteem en de bedieningseenheid
met tekstondersteuning en verlicht display.
Externe apparatuur wordt eenvoudig via
systeemstekkers aangesloten.
Een gestandaardiseerd LON maakt de volledige integratie in domoticasystemen mogelijk.
Afstandsbewaking is altijd mogelijk via Internet
TeleControl, met Vitocom en Vitodata.

Vitocrossal 300, 87 tot 142 kW
Vitocrossal 300, 187 tot 635 kW

3

1
2
3

Vitocrossal 300, 187 tot 635 kW

4
5

Verbrandingsruimte in roestvast staal
MatriX-stralingsbrander (tot 314 kW)
Inox-Crossal-verwarmingsoppervlak
Bijzonder efficiënte isolatie
Twee retouraansluitingen
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Vitocrossal 300, 787 en 1400 kW

De voordelen op een rij
Compact ketellichaam met grote waterinhoud en 		
Inox-Crossal-warmtewisselaaroppervlakken uit roestvast
staal voor efficiënte condensatiebenutting
Zelfreinigend effect door gladde roestvaststalen oppervlakken

5
1

MatriX-stralingsbrander voor bijzonder stille en milieuvriendelijke werking, met groot modulatiebereik (tot 314 kW)
Rendement: tot 98 % (Hs)
Tweede retouraansluiting voor lage retourtemperatuur en
daardoor bijzonder intensieve condensatiebenutting
Technische gegevens zie pagina 28

3

Vitocrossal 300

4
2

Verbrandingskamer uit roestvast
staal
Inox-Crossal-verwarmingsoppervlakken uit roestvast staal
Twee retouraansluitingen
Zeer efficiënte warmte-isolatie

Gascondensatieketels

Vitocrossal 200
87 tot 628 kW

Met de Vitocrossal 200 biedt Viessmann
hoogwaardige condensatietechniek van 87 tot
628 kW met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
De Vitocrossal 200 bestaat uit beproefde
componenten van de Viessmann condensatietechniek en beschikt net als de Vitocrossal
300 ook over het Inox-Crossal-verwarmingsoppervlak met de MatriX-stralingsbrander.
De Vitocrossal 200 is over het hele vermogens
bereik geschikt voor zowel open als gesloten
werking.

Tweeketelinstallatie tot 1 256 kW
Reeds voor vermogens vanaf 87 kW kunnen
regeltechnisch en aan rookgaszijde ook twee
Vitocrossal 200 in cascade worden geschakeld.
Viessmann levert voor tweeketelinstallaties
speciale rookgasverzamelleidingen in roestvast
staal en de hydraulische systeemleidingen.
Comfortabele en doeltreffende
regelingen
De zuinige en betrouwbare werking van de
verwarmingsinstallatie wordt gegarandeerd
door het digitale regelsysteem Vitotronic,
dat met een communicatiesysteem kan
worden verbonden.
De Vitotronic 300-K regeling is bijzonder
doeltreffend voor de bediening van meerketelinstallaties met maximaal vier verwarmingsketels en traploos verlaagde ketelwatertemperatuur. Hiermee kunnen verwarmingsinstallaties
met één en twee verwarmingskringen met
optionele mengklep worden geregeld.
Bijzonder comfortabel is het geïntegreerde
diagnosesysteem en de bedieningseenheid
met tekstondersteuning en verlicht display.
Externe apparatuur wordt eenvoudig via
systeemstekkers aangesloten.
Een gestandaardiseerd LON maakt de volledige integratie in domoticasystemen mogelijk.
Afstandsbewaking is altijd mogelijk via Internet TeleControl, met Vitocom en Vitodata.

Tweeketelinstallatie met
Vitocrossal 200 tot 622 kW

1

5
3

2
Vitocrossal 200, type CM2

4
1
2
3
4
5

Vitotronic-regeling
MatriX-stralingsbrander
Inox-Crossal-verwarmingsoppervlak
Bijzonder efficiënte isolatie
Brede waterwanden met
goede eigencirculatie
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Vitocrossal 200
404 tot 628 kW

De voordelen op een rij
Compacte ketels met een grote waterinhoud en roestvaststalen oppervlakken van de Inox-Crossal-warmtewisselaar voor
een efficiënte condensatiebenutting
Zelfreinigend effect door gladde roestvaststalen oppervlakken
MatriX-stralingsbrander resp. MatriX-gasbrander voor een
bijzonder stille en milieuvriendelijke werking, met groot modulatiebereik
Rendement, type CM2: tot 97 % (Hs)Rendement, type CT2:
tot 98 % (Hs)
Naar keuze open en gesloten werking
Alle hydraulische aansluitingen langs de bovenkant

2

1

3

Technische gegevens zie pagina 29

4

Vitocrossal 200, type CT2
1
2
3
4

Vitotronic-regeling
MatriX-gasbrander
Inox-Crossal-verwarmingsoppervlak
Bijzonder efficiënte warmte-isolatie

Gascondensatie- en
lagetemperatuurketel

Technische gegevens

Gascondensatieketel VITOCROSSAL 300, type CM3
Pagina 24

Nominaal vermogen 50/30 °C		

kW

29–87 38–115 47–142

Nominaal vermogen 80/60 °C		

kW

27–80 35–105 43–130

Afmetingen (totaal)

Lengte mm
Breedte mm
Hoogte mm

1 025
690
1 865

1 025
690
1 865

1 025
690
1 865

Gewicht (met warmte-isolatie, 		
brander en ketelkringregeling)

kg

253

258

26

Inhoud ketelwater		

l

116

113

110

Gascondensatieketel VITOCROSSAL 300, type CT3
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Nominaal vermogen 50/30 °C		

kW							
187

248

314

Nominaal vermogen 80/60 °C		

kW							
170

225

285

Afmetingen (totaal)

Lengte mm							 1 840 1 915 1 995
Breedte mm							 1 012 1 012 1 012
Hoogte mm							 1 959 2 009 2 032

Gewicht (met warmte-isolatie, 		
brander en ketelkringregeling		

kg							
601

658

705

Inhoud ketelwater		

l							
270

296

330

Nominaal vermogen 50/30 °C		

kW				187

248

314

408

508

635

Nominaal vermogen 80/60 °C		

kW				 170

225

285

370

460

575

Afmetingen*

Lengte mm				 1 636 1 714 1 795 1 871 1 949 2 105
Breedte mm				 1 012 1 012 1 012 1 128 1 128 1 128
Hoogte mm				 1 959 2 009 2 032 2 290 2 290 2 290

Gewicht (met warmte-isolatie		
en ketelkringregeling)

kg				

557

613

660

890

936 1 053

Inhoud ketelwater		

l				270

296

330

490

533

570

*) Waarden zonder brander en kap

Gascondensatieketel VITOCROSSAL 300, type CR3B
Pagina 25
Nominaal warmtevermogen
(50/30 °C)
Nominaal warmtevermogen
(80/60 °C)

kW

787

978

1100

1400

kW

720

895

1006

1280

mm
mm
mm
mm

3021
1114
1281
1550

3221
1114
1281
1550

3338
1296
1463
1550

3688
1296
1463
1550

Totaal gewicht
Verwarmingsketel incl. warmteisolatie en ketelregeling

kg

1553

1635

1980

2185

Ketelinhoud

liter

1407

1552

1558

1833

Totale afmetingen
Lengte
Breedte incl. warmte-isolatie
Breedte incl. regeling
Hoogte
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Gascondensatieketel VITOCROSSAL 200, type CM2
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Nominaal vermogen 50/30 °C		

kW				 87

115

142

186

246

311

Nominaal vermogen 80/60 °C		

kW				 80

105

130

170

225

285

Afmetingen(totaal)

Lengte mm				1760 1760 1760 1790 1790 1790
Breedte mm				815 815
815 915 915 915
Hoogte mm				1350 1350 1350 1450 1450 1450

Gewicht (met warmte-isolatie, 		
brander en ketelkringregeling)

kg				

270

280

285

330

345

360

Inhoud ketelwater		

l				229

225

221

306

292

279

Gascondensatieketel VITOCROSSAL 200, type CT2
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Nominaal vermogen 50/30 °C		

kW				

135–404

168–503

209–628

Nominaal vermogen 80/60 °C		

kW				

123–370

153–460

192–575

1 820
1 200
1985

1 900
1 200
1 985

2 055
1 200
1 985

Afmetingen (totaal)

Lengte mm				
Breedte mm	 			
Hoogte mm				

Gewicht (met warmte-isolatie, 		
brander en ketelkringregeling)

kg				

736

790

928

Inhoud ketelwater		

l				

260

324

405

Grote warmwaterketels

Grote stalen warmwaterketels
0,5 tot 20 MW.
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VITOMAX
Systeemoplossingen voor zuinige heetwaterproductie.

Een energiezuinige en emissiearme warmte
voorziening en hoge bedrijfszekerheid en
beschikbaarheid van de installaties zijn de
belangrijkste eisen die gesteld worden aan
verwarmingsinstallaties voor grote gebouwen
en bedrijfscomplexen. Dit vereist deskundig
advies, een uitgebreid dienstenaanbod en
warmtebronnen die op basis van hun uitvoeringskenmerken een zuinige en betrouwbare
warmteproductie mogelijk maken.
De grote Vitomax ketels zijn door hun constructie en uitrusting ideaal om te voldoen
aan individuele klanteneisen in een breed
spectrum van hun toepassingsgebieden.
Tallozeconstructieve uitvoeringsdetails van de
Vitomax ketels en de jarenlange ervaring met
de bouw van grote ketels garanderen de hoge
kwaliteit, bedrijfszekerheid en lange gebruiksduur. Het complete Viessmann assortiment
omvat warmwaterketels tot 20 MW.
Viessmann grootketeltechniek staat voor
perfect afgestemde systeemtechniek. Met
onder meer:

Vitomax 300-LT
Deze verwarmingsketel
onderscheidt zich door
een hoog rendement, lage
emissiewaarden en zijn
onderhoudsvriendelijkheid.

Vitomax 200-LW
Een lagedruk warmwaterketel op olie/gas voor
toegelaten aanvoertemperaturen tot 110/120 °C.

Vitomax 200-WS
Deze lagedruk warmwaterketel op olie/gas
werd speciaal ontwikkeld
voor de eisen van tuinbouwbedrijven.

stuur-/controle-inrichtingen
meet- en regeltechniek
pompen en armaturen
stookinstallaties met brandstofvoorziening
drukhoudsystemen
waterbehandeling
buisleidingsystemen en rookgasinstallaties

Vitomax 200-HW
Een typische oververhit
waterketel voor gebruik in
centrales voor afstandsverwarming en industriële
bedrijven.

Vitomax 100-LW
Lagedruk warmwaterketel
op olie/gas voor
toegelaten aanvoertemperaturen tot 110 °C,
met drietreks-omkeer
verbrandingskamer.

Grote stalen
warmwaterketels

Vitomax 300-LT
1,86 tot 5,9 MW

Toonaangevend: Vitomax 300-LT
De Vitomax 300-LT is toonaangevend in dit
vermogenssegment: een lagetemperatuurdrietreksketel met meerwandige convectieverwarmingsoppervlakken in duplex-buizen en
lage vuurhaardbelasting. Deze verwarmings
ketel onderscheidt zich door een hoog
rendement, lage emissiewaarden en zijn
onderhoudsvriendelijkheid.
Een typische toepassing is bijvoorbeeld het
gebruik in appartementsgebouwen waarvan
de installatie traploos wordt gestuurd op basis
van de buitentemperatuur.

Verfijnde techniek
De ketel vereist geen minimaal verwarmingswaterdebiet - brede waterwanden en een
grote waterinhoud zorgen voor een goede
eigencirculatie en een betrouwbare warmte
afvoer. Dit vereenvoudigt de hydraulische
integratie van de ketel.
Een extra aanvoer-tussenstuk is evenmin
nodig, aangezien de nodige aansluitingen voor
de uitrusting voor een veiligheidstemperatuur
van 110 °C aanwezig zijn op de ketel.
Overige kenmerken van de verfijnde techniek
van de ketel zijn de lage weerstand aan
verwarmingsgaszijde door convectieverwarmingsvlakken met groot gedimensioneerde
verwarmingsgasbuizen, geringe stralings
verliezen door een 120 mm dikke samengestelde isolatie en de watergekoelde voorste
en achterste keerkamer.

Duplex-buis als meerwandig convectieverwarmingsoppervlak voor een hoge
bedrijfszekerheid en lange gebruiksduur

1

2
Vitomax 300 LT

4

5
3

1
2

3

4

5

Verwarmingsketel met belastbare afdekking
Duplex-buis met meerwandig
convectieverwarmingsoppervlak
Watergekoelde voorste verwarmingsgasomkeerkamer
Groot gedimensioneerde vlampijp voor schone
verbranding
Brede waterwanden voor een goede eigencirculatie en geringe thermische belasting
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Vitomax 300-LT, lagetemperatuurheetwatergenerator

De voordelen op een rij
Rendement: 96 % (Hi)
Verhoging van het rendement tot 10 % door condensatiebenutting met roestvaststalen rookgas/water-warmtewisselaar
Vitotrans 300
	Zuinig energieverbruik door traploos verlaagde ketelwatertemperatuur
Lage minimale retourtemperatuur van 38 °C bij olieketels en
45 °C bij gasketels
Zeer onderhoudsvriendelijk door grote reinigingsdeur
	Belastbare afdekking op de bovenzijde van de verwarmingsketel wordt standaard meegeleverd – dit vergemakkelijkt de
montage en het onderhoud en beschermt de isolatie tegen
beschadiging
	Zuinige en betrouwbare werking van de verwarmingsinstallatie
door digitaal regelsysteem dat kan worden verbonden met
een communicatiesysteem Vitotronic
Technische gegevens zie pagina 38

Grote stalen
warmwaterketels

Vitomax 200-LW, -WS, -HW
0,52 tot 20 MW

Vitomax 200-LW
De Vitomax 200-LW is een heetwater-generator
voor toegelaten aanvoertemperaturen tot
120 °C, een toegelaten werkdruk van 6, 10 en
16 bar en een nominaal vermogen van 2,3 tot
20 MW.
Voor de tuinbouwsector:
Vitomax 200-WS
De Vitomax 200-WS werd als drietreksketel
met lage vuurhaardbelasting (< 1,0 MW/m³)
speciaal ontwikkeld voor tuinbouwbedrijven.
De lagedruk warmwaterketel werkt volgens
TRD 702 voor een toegelaten aanvoertemperatuur tot 110 °C en een maximale werkoverdruk van 3,0 bar. Met een rendement van 94
procent is dit een zuinige en efficiënte ketel.
Een extra circulatieleiding in het onderste
ketelgedeelte dient voor de interne circulatie
van het ketelwater en daardoor voor de
optimale warmteverdeling in de ketel.
Bij beide ketels bevinden alle aansluitingen
voor de uitrusting voor een veiligheidstemperatuur van 110 °C zich op de ketel. Daardoor is
er geen extra aanvoer-tussenstuk vereist.
Onderhoudsvriendelijk en belastbaar
De Vitomax 200-WS onderscheidt zich door
een hoge bedrijfszekerheid en lange levensduur. Daarvoor zorgen de brede waterwanden
en een zeer grote waterinhoud met goede
eigencirculatie voor een betrouwbare warmte
overdracht. Een extra circulatieleiding in het
onderste ketelgedeelte (shuntbuis) dient voor de
interne circulatie van het ketelwater en daardoor
voor de optimale warmteverdeling in de ketel.

1

En bij continubedrijf in grote tuinbouw
bedrijven munt de heetwatergenerator uit
met zijn hoge onderhoudsvriendelijkheid
door watergekoelde omkeerleidingen zonder
bemetselingen.
Tot slot draagt de grote reinigingsdeur bij tot
lage onderhoudskosten. De belastbare afdekking op de bovenzijde van de verwarmingsketel wordt standaard meegeleverd – deze
vereenvoudigt de montage en het onderhoud
en beschermt de isolatie tegen beschadiging.
Vitomax 200-HW
De Vitomax 200-HW is een oververhit
warmwaterketel op olie/gas voor toegelaten
aanvoertemperaturen tot 205 °C en een
toegelaten werkdruk van 6 tot 25 bar – een
typische ketel voor gebruik in centrales voor
afstandsverwarming en industriële bedrijven.
Betrouwbare techniek
Voor de Vitomax is er geen minimaal
verwarmingswaterdebiet vereist: brede
waterwanden en grote waterinhoud
zorgen voor een goede eigencirculatie
en betrouwbare warmteoverdracht – dit
vergemakkelijkt de hydraulische integratie.
Tot slot heeft de Vitomax een lage
weerstand aan verwarmingsgaszijde door
convectieverwarmingsvlakken met groot
gedimensioneerde verwarmingsgasbuizen.
Snelle inbedrijfstelling door
voorgemonteerde containeroplossingen
Tijd is geld – dat geldt met name voor
industriële en commerciële bedrijven, waar
nieuwe verwarmingscentrales vaak in de
kortste tijd bedrijfsklaar moeten zijn om
tijdig warmte te kunnen leveren voor de
productie. Voor een tijdbesparende montage
en inbedrijfstelling biedt Viessmann ook
complete Vitomax heetwaterinstallaties aan
als voorgemonteerde containeroplossingen,
die compact en makkelijk vervoerbaar zijn.

Vitomax 200
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2
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3
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Verwarmingsketel met belastbare afdekking
Duplex-buis met meerwandig
convectieverwarmingsoppervlak
Watergekoelde branderdoorvoer voor
lage uitstoot van stikstofoxide
Grote en lichte reinigingsdeuren
Brede waterwanden voor een goede eigencirculatie en geringe thermische belasting
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Vitomax 200-HW

Tijdbesparing tijdens de montage
Naast de Vitomax warmtegeneratoren,
bestaan installaties van deze grootteorde
nog uit een reeks andere belangrijke
componenten, zoals inrichtingen voor de
analyse en behandeling van het ketelwater,
voor de warmteverdeling, drukhoudsystemen
en een centrale. De verschillende deel
systemen worden telkens op maat van de
klantspecifieke eisen toegesneden.

De voordelen op een rij

Schone verbranding met lage uitstoot van stikstofoxide
Geen minimaal verwarmingswaterdebiet vereist – brede
waterwanden en een grote waterinhoud zorgen voor een
goede eigencirculatie en een betrouwbare warmteafvoer –
makkelijke hydraulische integratie
Geen extra aanvoer-tussenstuk nodig, de nodige aansluitingen voor de uitrusting voor een veiligheidstemperatuur van
110 °C bevinden zich op de ketel.
Lage weerstand aan verwarmingsgaszijde door convectie
verwarmingsvlakken met groot gedimensioneerde
verwarmingsgasbuizen
Geringe stralingsverliezen door ruim bemeten samengestelde
isolatie
Vitocontrol schakelkast zorgt voor de aansturing van alle
ketelspecifieke regel- en stuurinrichtingen
Toelating volgens Europese richtlijn drukapparatuur 97/23/EG
of richtlijn gastoestellen 90/396/EEG
Technische gegevens zie pagina 39

Grote stalen
warmwaterketels

Vitomax 100-LW
0,65 tot 6 MW

Goed geïsoleerd: Vitomax 100-LW
De Vitomax 100-LW is een warmwaterketel
voor toegelaten aanvoertemperaturen tot 110 °C
en voor werking met verhoogde ketelwatertemperatuur. De toegelaten werkdruk gaat
van 6 tot 10 bar, het nominale vermogen bedraagt 0,65 tot 6 MW. De ketel onderscheidt
zich door zijn robuuste constructie.
Voordelen bij montage en onderhoud
De belastbare afdekking op de bovenzijde
van de verwarmingsketel wordt standaard
meegeleverd. Deze vergemakkelijkt de
montage en het onderhoud en beschermt
de isolatie tegen beschadiging.
Vitomax 100-LW,
lagedruk warmwaterketel

Een grote en lichte inspectiedeur met scharnieren links of rechts vergemakkelijkt het
reinigen van de ketel.
Systeempakket Vitomax 100-LW
Een systeem is altijd maar zo goed als
zijn componenten. Dat is het motto dat bij
Viessmann geleid heeft tot de keuze van
de aangeboden systeemcomponenten.
Naast de strengste eisen inzake kwaliteit
en flexibiliteit is de onderlinge afstemming
van de componenten van groot belang.
Het systeempakket Vitomax 100-LW
(type M148) voldoet volledig aan deze eisen.
Het valt op door een uniforme buitenkant in
de Viessmann-look.
Met slechts één bestelnummer wordt het
systeem eenvoudig besteld en kan het
makkelijk worden uitgebreid met bijbehorende
opties. Onder andere een warmtewisselaar,
rookgasafsluiter en rookgasgeluiddemper.
Tot slot zijn de afmetingen van het systeem
pakket aangepast aan het wegtransport.
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Vitomax 100-LW

4
1
2

3
5

3

4
5

Verwarmingsketel met belastbare afdekking
Brede waterwanden voor goede eigen
circulatie en geringe thermische belasting
Groot gedimensioneerde omkeer
verbrandingsruimte
Lichte keteldeur met aanslag aan weerszijden
Stabiel grondframe met langsdragers
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Vitomax 100-LW, type M148

De voordelen op een rij
Zuinig met energieverbruik – Ketelrendement: 91,5 %
Verwarmingsketel met omkeerverbrandingsruimte en lage
vuurhaardbelasting (≤ 1,2 MW/m3) – schone verbranding met
lage uitstoot van stikstofoxide
Geen minimaal verwarmingswaterdebiet vereist – brede waterwanden en een grote waterinhoud zorgen voor een goede
eigencirculatie en een betrouwbare warmteafvoer – makkelijke hydraulische integratie

Brander in Viessmann-look (merk Elco) op Vitomax 100-LW

Geen extra aanvoer-tussenstuk nodig, de nodige aansluitingen voor de uitrusting voor een veiligheidstemperatuur van
110 °C bevinden zich op de ketel.
Lage weerstand aan verwarmingsgaszijde door convectieverwarmingsvlakken met groot gedimensioneerde verwarmingsgasbuizen
Zeer gebruiksvriendelijk door watergekoelde achterste omkeerleidingen zonder bemetselingen en grote reinigingsdeur
Vitocontrol schakelkast zorgt voor de aansturing van alle
ketelspecifieke regel- en stuurinrichtingen
Toelating volgens Europese richtlijn drukapparatuur 97/23/EG
of richtlijn gastoestellen 90/396/EEG
Technische gegevens zie pagina 39

Technische gegevens

Vitomax

Warmwater lagetemperatuurketel VITOMAX 300-LT
Pagina 32

Keteltype M343		

Grootte			1

3

4

5

Nominaal vermogen		

MW			1,86 2,30 2,90

2

3,50

4,10

6

7

4,70 5,90

Lengte m			 3,9
Breedte m			 2,1
Hoogte m			2,4

4,1
2,2
2,5

4,4
2,3
2,6

4,6
2,4
2,7

4,9
2,5
2,8

5,1
2,6
2,9

5,6
2,8
3,1

Gewicht		
t			 5,3
met isolatie

6 ,3

7 ,3

8,2

9,6

10,6

13,3

Inhoud ketelwater		m3			 5,0

5,5

6,4

8,2

9,3

10,5

13,0

Afmetingen
(totaal)

Warmwaterketel VITOMAX 200-LW
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Keteltype M62		

Grootte					1

2

3

4

5

Nominaal vermogen		

MW					
2,3

2,8

3,5

4,5

6,0

Lengte m					4,2
Breedte m					
2,0
Hoogte m					2,3

4,5
2,0
2,3

4,9
2,2
2,5

5,3
2,3
2,5

5,9
2,4
2,8
9,8
11,6
14,0

Afmetingen
(totaal)

Gewicht met warmte-isolatie
toegelaten werkdruk: 6 bar		
toegelaten werkdruk: 10 bar		
toegelaten werkdruk: 16 bar		

t					
t					
t					

4,9
5,6
6,7

5,6
6,4
7,6

6,6
7,6
9,1

8,0
9,2
11,0

Inhoud ketelwater		m3				 4,9

5,6

7,0

8,7

10,5

Keteltype M64		

Grootte				1

2

3

4

5

6

Nominaal vermogen		

MW				 8,0

10,0

12,0

14,2

16,5

20,0

Lengte m				 6,6
Breedte m				 2,7
Hoogte m				 3,1

7,1
2,9
3,3

7,7
3,0
3,5

8,2
3,3
3,7

8,7
3,5
4,0

9,5
3,7
4,2

Afmetingen
(totaal)

Gewicht met warmte-isolatie
toegelaten werkdruk: 6 bar		
toegelaten werkdruk: 10 bar		
toegelaten werkdruk: 16 bar		

t				 15,1
t				 17,7
t				 20,5

19,2
22,7
26,0

22,8 27,8 35,8 40,1
24,8 31,4 39,8 48,0
30,2 38,4 46,4 56,3

Inhoud ketelwater		m3				15,3

18,7

22,2

26,6 33,8

39,8

Lagedruk warmwaterketel VITOMAX 200-WS
Pagina 34
Keteltype M250		

Grootte

Nominaal vermogen		

MW

Afmetingen
(totaal)

Lengte m
Breedte m
Hoogte m

Gewicht		
t
met isolatie
Inhoud ketelwater		

m3

1

2

1,75

2,33

3

4

4,6
2,0
2,4

4,6
2,2
2,6

4,6
2,4
2,8

5,4
2,5
2,9

5,6
2,7
3,1

6,1
2,9
3,3

6,3
3,1
3,5

7,1
3,2
3,6

7,2
3,3
3,7

7,3
3,7
4,1

5,1

5,7

6,8

8,6

10,7

12,5

16,4

18,9

22,0

27,2

6,1

7,6

8,7

11,1

14,0

15,9

18,7

22,5

25,5

31,4

2,91 3,49

6

7

4,65 5,82

5

6,98

8

9

A

8,14 9,30 11,63

38/39

Oververhit warmwaterketel VITOMAX 200-HW
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Keteltype M236		
Grootte		 1
Stookvermogen		

MW		 0,52

2

4

5

6

1,04

1,30

1,70

7

8

2,16 2,84

2,9
1,6
1,9

3,2
1,7
2,0

3,2
1,8
2,1

3,4
1,9
2,1

3,7
2,0
2,3

4,0
2,1
2,4

4,4
2,3
2,6

2,1
2,2
2,3
2,4
2,7
3,0
3,4
3,8
4,2

2,3
2,4
2,5
2,6
2,8
3,2
3,6
4,0
4,5

2,6
2,7
3,0
3,2
3,5
3,7
4,0
4,4
5,0

3,0
3,5
3,7
3,8
4,1
4,4
5,0
5,5
6,0

3,5
3,7
3,9
4,5
4,9
5,1
6,0
6,5
7,0

4,3
5,0
5,2
5,4
5,9
6,2
7,0
7,5

5,3
5,5
6,2
6,5
7,2
7,5
8,0

6,9
7,0
7,5
8,5
9,0
9,0

Inhoud ketelwater		m3		 1,7

2,0

2,5

2,9

3,4

4,6

5,5

7,3

Keteltype M238		
Grootte		 1

2

3

4

5

6

7

8

Afmetingen
(totaal)

Lengte m		 2,7
Breedte m		 1,6
Hoogte m		 1,8

3

0,67 0,85

Gewicht met warmte-isolatie
toegelaten werkdruk: 6 bar		
toegelaten werkdruk: 8 bar		
toegelaten werkdruk: 10 bar		
toegelaten werkdruk: 13 bar		
toegelaten werkdruk: 16 bar		
toegelaten werkdruk: 18 bar		
toegelaten werkdruk: 20 bar		
toegelaten werkdruk: 22 bar		
toegelaten werkdruk: 25 bar		

t		
t		
t		
t		
t		
t		
t		
t		
t		

Stookvermogen
met aardgas		
MW		 4,00
met stookolie EL		
MW		 4,00
Afmetingen
(totaal)

Lengte m		 5,2
Breedte m		 2,6
Hoogte m		 2,9

Gewicht met warmte-isolatie
toegelaten werkdruk: 6 bar		
toegelaten werkdruk: 8 bar		
toegelaten werkdruk: 10 bar		
toegelaten werkdruk: 13 bar		
toegelaten werkdruk: 16 bar		
toegelaten werkdruk: 18 bar		
toegelaten werkdruk: 20 bar		
toegelaten werkdruk: 22 bar		
toegelaten werkdruk: 25 bar		

t		
t		
t		
t		
t		
t		
t		
t		
t		

5,10 6,80 9,05 11,30 13,55 15,75 18,20
5,10 6,80 8,90 9,80 11,00 12,80 14,00
5,7
2,7
3,1

6,4
2,8
3,2

7,2
3,1
3,5

7,7
3,3
3,6

8,3
3,4
3,8

8,8
3,6
4,0

9,3
3,8
4,2

9,1
10,2
11,2
12,2
13,2
14,2
15,2
16,2
17,3

11,1
12,3
13,5
14,8
16,0
17,2
18,5
19,7
20,9

14,0 19,1
15,6 21,2
17,1 23,3
18,7 25,4
20,2 27,5
21,8 29,7
23,4 31,8
24,9 33,9
26,5 36,0

22,8 28,1 32,0 38,0
25,3 31,3 35,6 42,2
27,9 34,4 39,2 46,4
30,4 37,5 42,7 50,6
32,9 40,6 46,3 54,9
35,5 43,8 49,8 59,1
38,0 46,9 53,4
40,5 50,0

Inhoud ketelwater		m3		 10,5

12,8

16,0

26,0

22,0

30,0

35,0

40,0

Warmwaterketel VITOMAX 100-LW
Pagina 36
Keteltype M148		
Grootte					
1

2

3

4

5

MW					
0,65

0,85

1,1

1,4

1,8

Lengte m					
2,3
Breedte m					
1,4
Hoogte m					
1,65

2,5
1,5
1,6

2,7
1,6
1,75

2,9
1,7
1,8

3,1
1,8
1,95

1,5
1,7

1,8
2,0

2,1
2,4

2,6
3,0

3,2
3,8

1,1
Inhoud ketelwater		m3					

1,3

1,5

1,8

2,2

Nominaal vermogen		
Afmetingen
(totaal)

Gewicht met warmte-isolatie
toegelaten werkdruk: 6 bar		
toegelaten werkdruk: 10 bar		

t					
t					

Keteltype M148		
Grootte				 6

7

8

9

A

B

MW				2,3

2,9

3,5

4,2

5,0

6,0

Lengte m				 3,4
Breedte m				 1,9
Hoogte m				 2,1

3,6
2,0
2,2

3,9
2,1
2,3

4,4
2,3
2,4

4,5
2,4
2,5

4,9
2,5
2,6

3,7
4,4

4,3
5,3

5,3
6,2

6,4
7,8

7,3
8,9

8,6
10,4

Inhoud ketelwater		m3				2,3

2,9

3,4

4,5

4,9

5,6

Nominaal vermogen		
Afmetingen
(totaal)

Gewicht met warmte-isolatie
toegelaten werkdruk: 6 bar		
toegelaten werkdruk: 10 bar		

t				
t				

Systeemtechniek

Systeemtechniek

Nageschakelde Vitotrans warmtewisselaar op een Vitomax ketel

Viessmann systeemtechniek garandeert
de hoogste bedrijfszekerheid en efficiëntie
Alle componenten voor een krachtige verwarmingsinstallatie vindt u bij Viessmann
onder één dak en zijn perfect op elkaar afgestemd.
Middelgrote en grote ketels vergen niet alleen
geavanceerde techniek, maar ook betrouwbaarheid, installatiespecifieke systeem
oplossingen, optimale instellingen en milieuvriendelijkheid van allerhande diensten met
betrekking tot de ketelwerking.
Viessmann systeemtechniek en toebehoren
zorgen ervoor dat alles perfect bij elkaar past.

Alle componenten van onze verwarmings
techniek garanderen een feilloze werking van
de hele verwarmingsinstallatie – van ketel
over brander, regeling en warmwaterboiler
tot de aansluitingen en radiatoren. Op elkaar
afgestemde systeemoplossingen garanderen
de hoogste bedrijfszekerheid en een optimaal
rendement voor elke verwarmingsinstallatie.
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Warmwaterboilers
De Vitocell boilers vullen de warmtegeneratoren perfect aan. Een voordeel bij de montage,
maar vooral ook met het oog op het verwarmings- en warmwatercomfort. Door het ruime
aanbod van warmwaterboilers en bufferboilers
voldoet Viessmann inzake sanitair waterverwarming en verwarmingsondersteuning
aan elke behoefte en comforteis.
Condensatietechniek voor middelgrote en grote ketels
De warmtewisselaar Vitotrans 300 biedt ook
bij middelgrote en grote ketels de mogelijkheid de voordelen van de condensatietechniek
efficiënt te benutten.
Regeltechniek
Alle Viessmann verwarmingsketels worden
geregeld door een Vitotronic – een digitaal
regelsysteem dat kan worden verbonden met
een communicatiesysteem. Dit betekent:
dezelfdeonderdelen voor het hele ketel
assortiment, uniforme montage en weinig
universele reserveonderdelen. Montage,
bediening, onderhoud en service worden
zo aanzienlijk vergemakkelijkt.
TeleControl datacommunicatie,
service, domotica
Zowel voor nutsgebouwen als grote wooncomplexen biedt het Viessmann TeleControl
programma intelligente oplossingen voor
de datacommunicatie met verwarmingssystemen en domotica. Met Vitohome is
een draadloos woningautomatisatiesysteem
beschikbaar dat meer comfort biedt en ook
nog energie bespaart.

Systeemgeïntegreerde toebehoren
Met Vitoset wordt het volledig vermogenspotentieel van innovatieve verwarmings
techniek benut: de perfecte combinatie van
systeemgeïntegreerde componenten.
Zonnewarmte en fotovoltaïsche systemen
Elke verwarmingsketel kan worden gecombineerd met een zonnesysteem en zodoende
waardevolle energie besparen. Voor industriële
toepassingen biedt Viessmann aangepaste
systemen om gratis warmte en stroom op te
wekken uit zonne-energie.

Warmwaterboilers

Vitotrans warmtewisselaars

Sturen en regelen

Zonnewarmte

Systeemtechniek

Vitotrans 300
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VITOTRANS 300
Condensatiebenutting voor middelgrote en grote ketels door nageschakelde
warmtewisselaars draagt bij tot lagere bedrijfskosten.
De stijgende brandstofprijzen zijn vooral voor
gebruikers van middelgrote en grote ketel
installaties een belangrijke kwestie. Het
gebruik van condensatietechniek heeft bij
middelgrote en grote ketelinstallaties een
groot effect op de werkingskosten. Daarom
wint de energiebesparende condensatietechniek op dit terrein steeds meer aan belang.
Voor grotere installaties – of wanneer uitbreiding van bestaande installaties mogelijk
is – worden aparte rookgas/water-warmte
wisselaars ingezet. Daar worden de rookgassen
verder afgekoeld, zodat de waterdamp condenseert. De gewonnen condensatiewarmte
en de lage rookgastemperaturen zorgen voor
een duidelijke verhoging van het rendement.
Vitotrans 300
De Vitotrans 300 is een rookgas/water-warmtewisselaar voor condensatiebenutting voor
verwarmingsketels in het vermogenssegment
van 80 tot 6 600 kW. Daardoor kan het rendement bij een aardgasketel met twaalf en bij
een stookolieketel met zeven procent worden
verhoogd.

Vitotrans 300

1
1
2
3

2

4
5

Grote rookgasinlaat
Hoogwaardige isolatie
Rookgasuitlaat
Plaatstalen bekleding in Vitosilber
Inox-Crossal-verwarmingsoppervlak

5
1

4
3

2

5

4

3

De voordelen op een rij

Hoge bedrijfszekerheid en lange gebruiksduur dankzij corrosiebestendig roestvast staal. Roestvast staal 1.4571 is geschikt voor werking op gas en kortstondige werking op stookolie EL, roestvast staal 1.4539 voor permanente werking
op stookolie EL
Compacte constructie – plaatsbesparend vlak achter de verwarmingsketel te
plaatsen
Eenvoudige hydraulische integratie – naar keuze kan het volledige debiet of, om
de condensatiebenutting te optimaliseren, slechts een deel van het water via de
Vitotrans 300 worden geleid
Vitotrans 300 rookgas/water-warmtewisslaar met
– Inox-Crossal-verwarmingsoppervlak voor verwarmingsketels van 80 tot 1 750
kW
– Inox-Tubal-verwarmingsoppervlak voor verwarmingsketels van 1 860 tot 6 600
kW
Verticaal geplaatste Inox-Crossal- en Inox-Tubal-verwarmingsoppervlakken voor
hoge bedrijfszekerheid en lange gebruiksduur
– Door verticaal geplaatste verwarmingsgastrekken kan het
condenswater ongehinderd verticaal naar beneden afvloeien. Daardoor geen concentratieverhoging door herverdamping van het condenswater
– Versterkt zelfreinigend effect door gladde roestvaststalen oppervlakken
– Zeer efficiënte warmteoverdracht en hoge
condensatiewaarden
Op Vitotrans 300 rookgas/water-warmtewisselaar
afgestemde neutraliseringsinrichtingen

Systeemtechniek

Zonnewarmte en
fotovoltaïsche systemen

Vacuümbuiscollectoren kunnen
plaatsonafhankelijk worden
gemonteerd en zijn bij nieuwbouw
ook zeer geschikt als architecturale
elementen.

Zonnewarmte – gratis zonne-energie
Alle middelgrote en grote ketelinstallaties kunnen met een passende zonnetechniek worden
gecombineerd. Met de gratis zonne-energie wordt dan het sanitair water verwarmd.
Een nieuwe verwarmingsinstallatie en een
zonnesysteem horen tegenwoordig gewoon
samen. Daar zijn goede redenen voor: in de
zomer kan een groot deel van de energiebehoefte voor de sanitair waterverwarming
via zonnecollectoren worden gewonnen.
Afhankelijk van het ontwerp kan het systeem
ook voor verwarmingsondersteuning worden
ingezet.
Over een jaar genomen kan alleen al voor de
sanitair waterverwarming 60 procent energie
worden bespaard. Want zonne-energie is

gratis en de collector zet het daglicht ook om in
warmte wanneer de zon niet recht op het dak
schijnt.
Vooral bij bedrijfsgebouwen bieden de gangbare
platte daken een ideale basis om collectorvelden
te installeren.
Het principe is eenvoudig
Natuurlijk komt er bij de benutting van zonneenergie innovatieve techniek en veel ervaring
kijken: zonnesystemen “vangen” de zonneenergie in de platte of buiscollectoren.
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Hier wordt een medium verwarmd door de
zonnestralen. Het medium wordt naar een
warmwaterboiler geleid, waar de warmte via
een warmtewisselaar wordt afgegeven aan
het sanitair water of de verwarmingskring.
De afgekoelde vloeistof wordt vervolgens
weer naar de collector geleid – en de cyclus
herbegint. Wanneer de zonnewarmte niet
volstaat, bv. in de winter, vindt een naver
warming plaats door de verwarmingsketel.
Het Vitosol-programma biedt zonnecollec
toren voor elke behoefte en elk budget.
De montage op het dak of tegen de gevel
biedt talloze ontwerpmogelijkheden.

De vlakke collector Vitosol 200-F is uitgevoerd met een
vorst- en hagelbestendig veiligheidsglas en corrosievaste
onderdelen in roestvast staal en aluminium. Op aanvraag
zijn de frames ook in alle RAL-kleuren verkrijgbaar.

Vlakke en buiscollectoren
De vlakke collector Vitosol 200-F overtuigt
door zijn hoge kwaliteit, duurzame bedrijfs
zekerheid en hoog rendement. De vlakke HRcollector Vitosol 300-F benut de zonnestraling
bijzonder efficiënt door een buitengewoon
lichtdoorlatende niet-reflecterende glasplaat en
een hoogwaardig gecoate koperen absorber.
De vacuümbuiscollector Vitosol 200-T onder
scheidt zich door zijn bijzonder efficiënte
warmte-isolatie en een hoog rendement
door de Sol-Titan-coating, en kan plaats
onafhankelijk worden gemonteerd.

De vacuümbuiscollectoren Vitosol 200-T en Vitosol 300-T
onderscheiden zich door hun hoge betrouwbaarheid en
lange gebruiksduur.

De Vitosol 300-T voldoet aan de strengste
eisen. Deze HR-collector uit de topklasse
werkt volgens het heatpipe-principe.
Wek uw eigen stroom op met
Vitovolt
De fotovoltaïsche module Vitovolt 200 wekt
direct in de zonnecel elektrische energie op,
die via een gelijkstroomomvormer rechtstreeks wordt afgegeven aan het openbare
net.
Vitovolt fotovoltaïsche modules van Viessmann leveren
ook bij gedeeltelijk beschaduwde oppervlakken nog een
hoge stroomopbrengst.

Systeemtechniek

Warmwaterboiler

Het gamma Vitocell van Viessmann
biedt de juiste warmwaterketel voor
elke behoefte.

Warmwatercomfort voor elk gebruik
Met de Vitocell-warmwaterketels biedt Viessmann de praktische oplossing voor warmwatervoorziening.
De nood aan warm en heet water is heel
verschillend. Enerzijds is ze afhankelijk van het
aantal kranen en anderzijds van het waterverbruik. Een voorbeeld: in een hotel of een groot
appartementsgebouw moet vooral 's morgens
op heel korte tijd veel warm douchewater ter
beschikking staan.

De warmwaterboiler moet ook voldoende
water kunnen leveren als bijvoorbeeld op verschillende plaatsen in het gebouw tegelijkertijd warm water afgetapt wordt.
De Vitocell-warmwaterboilers beantwoorden
in alle opzichten aan deze noden en voldoen
ook aan de hoge installatievereisten. In elk geval wordt de installatie van een zonnesysteem
aangeraden omwille van de energiebesparing
en de mogelijkheid tot gratis verwarmen van
water.
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De juiste warmwaterboiler voor elke
vereiste
Het gamma Vitocell-boilers voldoet aan allevereisten die aan warmwaterboilers gesteldworden. Voor gebruik in bedrijven zijn de staande
warmwaterboilers bijzonder geschikt.
Hygiënische sanitair watervoorziening
De binnenwanden van de warmwaterboiler
zijn doorslaggevend voor de hygiëne van de
sanitair waterverwarming. Viessmann doet
hiervoor beroep op twee kwaliteitsconcepten: Voor de productgroep Vitocell 100 op de
Ceraprotect-emaillering, die een blijvende
bescherming biedt tegen corrosie en voor de
productgroep Vitocell 300 op roestvast staal
dat beantwoordt aan de hoogste hygiënevereisten.

Vitocell 100 met Ceraprotect-emaillering
De Vitocell 100 met Ceraprotect-emaillering beantwoordt aan alle eisen die gesteld worden aan
een comfortabele, zuinige sanitair waterverwarming en staan aan de top van de geëmailleerde
warmwaterboilers. De Ceraprotect-emaillering
zorgt voor een veilige en permanente bescherming van de warmwaterboiler tegen corrosie.

De voordelen op een rij
Vitocell 300 uit roestvast staal, Inhoud: 130
tot 500 liter
Bivalente en multivalente warmwaterboiler
geschikt voor integratie van een zonnesysteem voor sanitair waterverwarming en als
verwarmingsondersteuning
Vitocell 100 met Ceraprotect-emaillering,
Inhoud: 80 tot 1 000 liter
Tot op de bodem doorlopende verwarmingsoppervlakken garanderen de verwarming van de volledige waterinhoud.
Beperkt warmteverlies door zeer efficiënte
warmte-isolatie

De verwarmingsoppervlakken van de Vitocellwarmwaterboiler lopen helemaal door tot op
de bodem van de boiler. Op die manier verwarmen ze de totale waterinhoud en werken
ze bijzonder zuinig.
Vitocell 300 van roestvast staal
De Vitocell 300-warmwaterboilers uit corrosiebestendig roestvast staal voldoen aan de
hoogste hygiënevereisten.
Roestvast staal wordt niet voor niets omwille
van zijn uitstekende hygiënische eigenschappen ook gebruikt in keukens, laboratoria,
ziekenhuizen en in de voedingsindustrie. De
homogene roestvaststalen oppervlakken blijven immers ook na vele jaren van gebruik nog
steeds onberispelijk hygiënisch.

1

2

Vitocell 300
1

3

2

3

Vitocell 300 uit roestvast staal, Inhoud: 130
tot 500 liter
Verwarmingsoppervlakken die doorlopen
tot op de bodem
Bijzonder efficiënte warmte-isolatie

Systeemtechniek

Datacommunicatie
TeleControl – Controle en bediening op afstand

Alles onder controle - ook op afstand
Viessmann Telecontrol zijn innovatieve systemen voor gegevensintegratie van verwarmingsinstallaties in alle gangbare communicatiesystemen: via de kabel, draadloos of via
een IP-netwerk.
Of het nu gaat om een groot wooncomplex,
een nutsgebouw of een vakantiehuis - het
TeleControl-gamma van Viessmann biedt
intelligente oplossingen voor datacommunicatie met verwarmingssystemen en gebouwentechniek en is optimaal afgestemd op de
verschillende vereisten die gebruikers, bedrijven en leveranciers aan een dergelijk systeem
stellen. En dat geldt voor alle beschikbare
verwarmingssystemen: olie- of gascondensatieketels, middelgrote en grote ketels op olie
of gas, thermische zonnesystemen, pelletketels en warmtepompen.

Daarnaast kunnen ook technische inrichtingen zoals pompen, verluchtingen, klimaatregelingsinstallaties of lekken gecontroleerd
worden via dit systeem.
In combinatie met de Vitocom of Vitodata
maakt de Viessmann TeleControl heel eenvoudig, betrouwbaar en voordelig gebruik van
infrastructuren die quasi overal aanwezig zijn:
afhankelijk van het soort bediening wordt de
installatie gecontroleerd en bediend via de
gsm, een pc of een smartphone. Communicatie is altijd en overal ter wereld mogelijk.
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Vitocom 300 met Vitodata 300
De internet-datacommunicatie Vitocom 300
met Vitodata 300 is het professionele
controlesysteem voor grote woonprojecten
of nutsgebouwen: het is ontworpen voor leveranciers, aannemers en gemeentebedrijven
die belang hechten aan een snelle en veilige
controle, onderhoud en optimalisatie van de
werking van een verwarmingsinstallatie.
De eenvoudige functies omvatten o.a.
het instellen van schakeltijden, werkingsen vakantieprogramma's, weergave van
streefwaarden (niveau/helling), opvragen van
werkingstoestanden en temperaturen en het
instellen van coderingen. Daarnaast kan ook
het energieverbruik weergegeven worden en
gebruikt worden voor de afrekening.

Privégebruikers

M obiele netwerken

Vitocom 100

Bedrijven, gebouwbeheerders

Internet

Vitocom 200
Vitodata 100

Industriële
bedrijven

Internet

Vitocom 300
Vitodata 300

Storingen worden naar keuze als sms, per fax
of via e-mail op basis van het geïntegreerde
werkschema's verstuurd naar de verantwoordelijke technieker.
Vitocom 300 LAN
De LAN-versie van de Vitocom 300 maakt
gegevensoverdracht via DSL/Ethernetnetwerken met een capaciteit tot 100 MB/s
mogelijk. De toegang via een VPN-verbinding
garandeert een maximale veiligheid van de
gegevensoverdracht.

TeleControl van Viessmann is de
ideale oplossing voor bewaking en
bediening van verwarmingsinstallaties op afstand - of het nu gaat om
eengezinswoningen, vakantiehuizen
of grote woonprojecten.

Vitocom 200 met Vitodata 100
De Vitocom 200 is een aantrekkelijk geprijsde oplossing voor privéwoningen, kleine
nutsgebouwen en openbare inrichtingen zoals
crèches of scholen.
Het geïntegreerde, webgebaseerde bedieningsoppervlak, Vitodata 100, zorgt voor een
praktische en gebruiksvriendelijke bediening.
De eenvoudige functies omvatten o.a. het
instellen van schakeltijden, werkings- en
vakantieprogramma's, weergave van streefwaarden (niveau/helling), opvragen van werkingstoestanden en temperaturen.Meldingen
worden via sms of e-mail rechtstreeks naar de
installateur gestuurd. Op die manier kunnen
de onderhoudswerkzaamheden heel efficiënt
uitgevoerd worden.

Vitocom 100
Vitocom 100 is de bewaking op afstand voor
een- en meergezinswoningen of voor nietpermanent bewoonde panden zoals vakantiewoningen. Ideaal voor alle huiseigenaars die
comfort en veiligheid willen combineren. Op
aanvraag kan de verwarmingsinstallatie ook
door de installateur bewaakt worden.
Meldingen worden via sms naar de gebruiker
of de installateur gestuurd.

Systeemtechniek

Vitotronic-regelingen en -schakelsystemen

Dankzij hun doordacht, elektronisch
beheer garanderen de Vitotronicregelingen een zuinige werking van
uw verwarmingsinstallatie.

Vitotronic - economisch energiebeheer voor installaties van om het even welke omvang
Van regelingen voor installaties met één ketel tot regelingen voor installaties met meerdere ketels en centrale schakelkastbediening: Viessmann levert oplossingen die perfect
op elkaar afgestemd zijn.
Het digitale Vitotronic-regelingssysteem met
communicatiemogelijkheden is het elektronische beheersysteem voor een zuinige en veilige werking van uw verwarmingsinstallatie.
Het is gemakkelijk te installeren en gebruiksen onderhoudsvriendelijk.
Dankzij de modulaire opbouw zijn de belangrijkste functies van de Vitotronic-regelingen
voor kleine ketels ook geschikt voor middelgrote en grote ketels. Hiervoor zijn alle
onderdelen geïntegreerd in een platform:

van de uniforme bediening tot de gemakkelijke installatie, ingebruikneming en het
eenvoudige onderhoud met Rast 5-stekkersysteem, plug-and-play-functie en Optolinklaptopinterface.
De Vitotronic-regeling voor middelgrote en
grote ketels biedt voldoende ruimte voor
een overzichtelijk en net kabelbeheer. Alle
Vitotronic-regelingen zijn in combinatie met de
Viessmann-verwarmingsketels VDE-getest.
De sanitair waterverwarming kan geregeld
worden via een boilertemperatuurregeling
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of alternatief ook via een boilerlaadsysteem
met een driewegklep.
Integratie in gebouwbeheersystemen
De Vitotronic 300 is een weersafhankelijke, digitale cascaderegeling voor het aansturen van
max. 4 verwarmingsketels met Vitotronic 100,
inclusief een regeling voor twee mengcircuits.
De communicatie binnen het regelsysteem
verloopt via LON. Dit zorgt voor een eenvoudige integratie in gebouwbeheersystemen zonder bijkomende interface. De Vitotronic 300
kan op de verwarmingsketel, tegen de muur
of in de Vitocontrol-schakelkast gemonteerd
worden en zorgt voor de centrale bediening
van de volledige installatie.
Praktische regeling van de cv-kringen
Als weersafhankelijke, digitale regeling is de
Vitotronic 200 geschikt voor installaties met
één ketel met installatiecircuit en branders
met modulerende werking of trapswerking.
In geval er meer dan twee cv-kringen zijn,
kunnen max. 32 Vitotronic 200-regelingen
aangesloten worden via de LON-communicatiemodule.
De Vitotronic 100 is een digitale ketelregeling
voor werking bij hogere keteltemperaturen
voor installaties met één ketel of voor de eerste vier ketels in een installatie met meerdere
ketels (in combinatie met de Vitotronic 300-Kcascaderegeling).
Stuur- en schakelinrichting Vitocontrol
Een essentieel onderdeel van de ketelinstallatie is de stuur- en schakelinrichting
Vitocontrol. De installatie wordt bediend en
geparametreerd via een bedienings- en weergavetoestel dat in de deur van de schakelkast
ingebouwd is. Voor gebruik in verschillende
landen worden deze toestellen in de respectievelijke landstaal uitgevoerd.
De schakelkast wordt getest volgens de landspecifieke normen en voorschriften. In onze
testomgeving wordt bovendien een testprotocol opgemaakt.

Vitocontrol-schakelkastinstallatie

De voordelen op een rij
Regeling van de brander voor gas, olie of
meerdere brandstoffen
Aansturing van de pompen: stooromschakeling, werking in cycli, cascadeschakeling
Regeling van de cv-kring, aansturing van
regelkleppen en pompen
Veiligheidsfuncties voldoen aan de landspecifieke vereisten
Weergave van werking en storingen
Ketelbeschermingsfuncties
Ketelregelingen
Cascadefunctie bij installaties met meerdere ketels
Bewaking op afstand, parametrering en
bediening van de regelingen via telefoon/
internet

Toebehoren voor verwarmingssystemen

Vitoset

Vitoset - alles van hetzelfde merk
Vitoset is ons uitgebreid gamma toebehoren. Nog een bewijs voor het vakmanschap van
Viessmann.
Met het Vitoset-gamma biedt Viessmann zijn
handelspartners alle componenten die nodig
zijn voor de warmtetechnische uitrusting van
een woning. Elk Vitoset-product beantwoordt
aan de hoogste kwaliteitsvereisten. Het volledige gamma is perfect afgestemd op alle
andere producten van Viessmann. Concreet
wil dit zeggen dat bij Viessmann alle componenten compatibel zijn en veilig, snel en
eenvoudig gemonteerd kunnen worden.

Ons systeem - uw voordelen
Onze handelspartners profiteren niet enkel van
de hoge kwaliteitsstandaard. Ook bij bestelling,
levering en onderhoud vergemakkelijkt Vitoset
het werk en spaart tijd en geld uit.
Volledige pakketten, bv. verwarmingsketels
op olie met op elkaar afgestemde systeemonderdelen zoals oliefilters, expansievaten, vulen ledigingskranen, kunnen bij ons onder één
referentienummer besteld worden.
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Alle onderdelen kunnen heel eenvoudig en
snel telefonisch, per fax of via het internet
besteld wordenen zijn bovendien allemaal van
hetzelfde merk. En dankzij ons uitgebreid netwerk van vestigingen worden alle goederen in
een handomdraai geleverd.
Met Vitoset biedt Viessmann een compleet
verwarmingsassortiment aan. Alles in één
systeem. Daarvan profiteert elke handelspartner.
Brandstofopslag
Stookolietanks, 620 tot 1 500 liter
Toebehoren voor stookolietanks
Oliefilters
Pelletsilo’s

Veilig en veelzijdig: Vitoset-stookolietanks. De tanks met een
inhoud van 750 tot 1 500 liter zijn verkrijgbaar in heel wat
verschillende uitvoeringen, afhankelijk van de toepassing.

Warmteproductie
Membraan-expansievat voor gesloten verwarmingsinstallaties, kleur vitozilver, vaten
van 25 tot 140 liter ook in zuiver wit (RAL
9010)
Afsluiters, veiligheidskleppen, verluchting
Kleine waterverzachter
Rookgassystemen van roestvast staal,
enkel- en dubbelwandig
Warmwaterbereiding
Sanitair waterfilter
Membraan-expansievat voor sanitair waterinstallaties
Circulatiepompen
Membraan-veiligheidskleppen voor gesloten warmwaterboilers
Verswatermodule voor warmwaterbereiding met doorstroomverwarming

Overdrachtstation voor woningen en buurtverwarmingsnetwerken

Warmteverdeling
Afsluiters, terugslagkleppen
Hydraulische evenwichtsflessen
Verwarmingsmengklep
Plaatwarmtewisselaar voor warmtepompinstallaties
Overdrachtstation voor woningen en buurtverwarmingsnetwerken
Warmteafgifte
Universele, vlakke en badkamerradiatoren
Toebehoren voor radiatoren
Vloerverwarmingssysteem,
PE-RT-veiligheidsbuis met 5 lagen

De voorgemonteerde aansluitingen uit het Vitoset-gamma
besparen tijd en kosten.

Diensten

Aantrekkelijke diensten voor onze
handelspartners

De nieuwe energiecentrale en de
Viessmann Academie in Allendorf

Partnerschap met sterke perspectieven
Het dienstenaanbod van Viessmann ter ondersteuning van de installateurs kent een lange
traditie.
Naast het volledige aanbod van innovatieve
en toekomstgerichte, kwalitatief hoogstaande
en betrouwbare verwarmingstechnieken is
voor Viessmann een nauw partnerschap met
installateurs en hun bedrijven de basis voor
het blijvende marktsucces.
Industrie en bedrijven moeten partnerschappen sluiten en de kansen die zich aanbieden
samen zo goed mogelijk benutten. Een
aantrekkelijk dienstenaanbod rondom het product wordt voor producenten en installateurs
steeds belangrijker.

Viessmann biedt een uitgebreid aanbod waar
de installateur van profiteert.
Techniek alleen is echter niet alles. Een
langdurige dienst-na-verkoop, duurzaam onderhoud en een gegarandeerde levering van
vervangingsonderdelen zijn van groot belang.
Hiervoor zorgt de klantendienst van Viessmann. Op aanvraag kunnen ook onderhoudscontracten afgesloten worden.

Viessmann Groep

Hernieuwbare energiesystemen
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Individuele oplossingen met efficiënte systemen
Het volledige aanbod van Viessmann voor alle energiedragers en toepassingsgebieden
biedt toptechnologie en zet de norm.
Met ESS, Köb, KWT en Mawera, de merken
van de Viessmann Groep, biedt het bedrijf het
volledige spectrum krachtige verwarmingssystemen. Hiertoe behoren biomassaketels,
warmtepompen en warmtekrachtkoppelingsmodules. Al deze systemen hebben één gemeenschappelijk kenmerk: ze maken gebruik
van hernieuwbare energiebronnen.
Enkel de warmtekrachtkoppelingsmodules
kunnen naast biogas ook met fossiel aardgas
aangedreven worden.
Voor heel wat bedrijfs- en industrietakken ligt
het gebruik van een biomassacentrale voor de
warmtevoorziening voor de hand. Bijvoorbeeld
in de houtverwerkende industrie, in de landschapsverzorging en in de woud- en bosbouw.
Een geschikte ketel dekt grotendeels de basisbehoefte. Daarnaast kunnen ook nog olie- of
gasketels ingezet worden die de spitsbelastingen opvangen en indien nodig een permanent
efficiënte warmtevoorziening garanderen.
De warmtekrachtkoppelingsmodules van ESS
voor werking met aardgas of biogas wekken
niet enkel warmte op, maar ook elektriciteit.
Die kan dienen voor eigen gebruik of op het
openbare net gezet worden.
De houtstookinstallaties tot 1 250 kW van Köb
verbranden alle soorten hout: pellets, spanen,
houtsnippers of gemengd hout. Ze zijn bijzonder geschikt voor commerciële en industriële
toepassingen.
Mawera biedt houtstookinstallaties tot 13 000
kW aan. Commerciële energieleveranciers
doen steeds vaker beroep op biomassa als
brandstof. Biomassa wordt gehaald uit regio's
die niet te lijden hebben onder de crisis en levert dankzij de duurzaamheid en CO2-neutrale
verbranding een belangrijke bijdrage tot de
besparing van fossiele brandstoffen.
De warmtepompen van KWT worden
aangepast aan elke afzonderlijke toepassing.
Afhankelijk van het beoogde gebruik zijn water/
water-, grond/water- of lucht/water-warmtepompen beschikbaar.

Vitobloc 200 – Warmtekrachtkoppelingsmodules van ESS

Biomassaketels van Mawera en Köb

Speciale warmtepompen voor
bedrijfstoepassingen van KWT

Het volledige gamma van Viessmann

56/57

Lagetemperatuurketels

Lagetemperatuurketels

Zonnewarmte en

en condensatieketels op olie

en condensatieketels op gas

fotovoltaïsche systemen

13 – 20 000 kW

4 – 20 000 kW

Eengezinswoningen

Appartementsgebouwen

Bedrijven / industrie

Buurtverwarmingsnetwerken

Individuele oplossingen met efficiënte systemen

Het volledige gamma van Viessmann
Het volledige gamma van Viessmann biedt
oplossingen op maat met efficiënte systemen
voor alle toepassingsgebieden en energiedragers. Als milieubewuste pionier levert de
onderneming al decennialang bijzonder efficiënte en schone verwarmingssystemen voor
stookolie en gas, zonnesystemen, verwarmingssystemen voor hernieuwbare grondstoffen en warmtepompen.
Het gamma van Viessmann biedt toptechnologie en zet de norm.

Individueel en energiezuinig
Viessmann heeft voor elke behoefte het
passende verwarmingssysteem, hangend of
staand, individueel combineerbaar, toekomstgericht en energiezuinig. Of het nu gaat om
systemen voor één- of meergezinswoningen,
grote appartementsgebouwen, commerciële
of industriële complexen, buurtverwarmingsnetwerken, renovatie of nieuwbouw: Viessmann heeft het in huis.

Houtstookinstallaties,

Warmtepompen voor

warmtekrachtkoppelingsmodules en

grond, water en lucht

Klimaatregelingstechniek

Systeemcomponenten

biogasproductie
4 – 13 000 kW

1,5 – 2 000 kW

Het volledige gamma van Viessmann: individuele oplossingen dankzij efficiënte systemen voor alle energiedragers en
toepassingsgebieden

De vermogensdragers
Viessmann Groep is de technologische
trendsetter in de verwarmingssector. Hiervoor
staat de naam Viessmann en hiervoor staan
binnen de groep de namen van alle dochterondernemingen die allemaal dezelfde pioniersgeest en dezelfde innovatiekracht bezitten.
Het vermogensspectrum omvat:
Condensatietechniek voor olie en gas
Zonnesystemen
Warmtepompen
Houtstookinstallaties
Warmtekrachtkoppelingsmodules
Biogasinstallaties
Diensten

Viessmann is topspecialist in al deze marktsegmenten en heeft in vergelijking met gespecialiseerde aanbieders één grootvoordeel:
Viessmann ziet verwarmingstechniek als
systematisch geheelen geeft objectief en neutraal advies over verschillende technologieën
en energiedragers. U krijgt gegarandeerd de
juiste oplossing voor elke toepassing.

Het volledige gamma van Viessmann
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Eengezinswoningen

Appartementsgebouwen

Bedrijven / industrie

Buurtverwarmingsnetwerken

Architectenhuis Bad Füssing,

Wooncomplex “Zi Wei Garden”

Ameco A380 hangar Peking, China

Europees Parlement Straatsburg,

Duitsland

Xi´an, China

Eengezinswoning Kevelaer,

Appartementsgebouw “Wohnoase”

Duitsland

Regensburg, Duitsland

Heliotrop Freiburg, Duitsland

HafenCity Hamburg, Duitsland

Lagetemperatuurketels
en condensatieketels
op olie
13 – 20 000 kW

Frankrijk

Lagetemperatuurketels
en condensatieketels
op gas
4 – 20 000 kW
Porsche Leipzig, Duitsland

Europees Parlement Brussel, België

City of tomorrow Malmö, Zweden

Palm Jumeirah,

Zonnewarmte en
fotovoltaïsche systemen

Dubai

Houtstookinstallaties,
warmtekrachtkoppelingsmodules en
biogasproductie
4 – 13 000 kW
Eengezinswoning Wiesloch,

Hotel Lagorai Cavalese,

Congrescentrum Brunstad,

Klooster St.-Ottilien,

Duitsland

Italië

Noorwegen

Duitsland

Loftcube tuinbeurs Neu-Ulm,

Atelierwoningen Brandenburg,

Universiteitsbibliotheek Bamberg,

Woonwijk Pfäffikon, Zwitserland

Duitsland

Duitsland

Duitsland

Warmtepompen voor
grond, water en lucht
1,5 – 2 000 kW

Het volledige gamma van Viessmann: individuele oplossingen dankzij efficiënte systemen voor alle energiedragers en toepassingsgebieden

Toekomstgerichte verwarmingstechniek die aan
alle vereisten beantwoordt

Het wereldwijde energieverbruik is sinds 1970
verdubbeld en zal in 2030 verdriedubbeld zijn
. Het gevolg: fossiele brandstoffen zoals
stookolie en aardgas raken uitgeput, de
energieprijzen stijgen en de hoge CO2 - uitstoot
beïnvloedt het klimaat. Energie-efficiëntie is
onvermijdelijk als we onze toekomst zeker
willen stellen.

Met zijn innovatieve oplossingen beantwoordt
Viessmann telkens weer aan de meest
uiteenlopende vereisten voor een efficiënte
verwarmingstechniek – van historische monumenten over moderne industriecomplexen tot
grootschalige woon- en werkgebieden.

In bijna alle industrielanden heeft de warmtevoorziening van woon- en industriegebieden
het grootste aandeel in het energieverbruik en
biedt dus ook het grootste potentieel voor
besparingen. De moderne, energie-efficiënte
verwarmingssystemen van Viessmann
worden wereldwijd niet enkel gebruikt in heel
wat huishoudens, maar ook in tal van grote
internationale projecten en dragen

City of tomorrow Malmö, Zweden

De onderneming
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Viessmann - climate of innovation

'Climate of innovation' drukt het potentieel
van de onderneming uit. Het is de centrale
merkboodschap en in combinatie met ons
handelsmerk een wereldwijd herkenningskenmerk. “Climate of innovation” is van toepassing op drie vlakken. Het is een getuigenis van
een cultuur van innovatie. Het is een belofte
van een nuttig product en tegelijk van een
verplichting om het klimaat te beschermen.
Volledig gamma voor alle energiedragers
Op internationaal vlak is Viessmann een van
de toonaangevende fabrikanten van verwarmingssystemen en biedt met zijn volledig
gamma individuele oplossingen en efficiënte
systemen voor alle toepassingsgebieden en
energiedragers. Als milieubewuste pionier
levert de onderneming al decennialang
bijzonder efficiënte en schone verwarmingssystemen.

Duurzaam ondernemen
Verantwoordelijkheid nemen betekent voor
Viessmann duurzaam ondernemen. Dit wil
zeggen: ecologie, economie en sociale aspecten zo op elkaar afstemmen dat de huidige
noden vervuld worden zonder de toekomst
van de volgende generaties te hypothekeren.
Efficiëntie Plus
Met het duurzaamheidsproject “Efficiëntie
Plus” bewijst Viessmann in zijn vestiging in
Allendorf dat de energie- en klimaatdoelstellingen van 2020 nu al gehaald kunnen worden.
Dit project staat voor:
Klimaatbescherming
Efficiënt gebruik van grondstoffen
en werkzekerheid
Als resultaat wordt bijna 40 % fossiele brandstoffen bespaard en daalt de CO2 -uitstoot met
een derde.

In 2009 werd Viessmann voor zijn
inzet op het vlak van milieubescherming en een efficiënte omgang met
grondstoffen onderscheiden met de
Duitse duurzaamheidsprijs.

Viessmann kreeg voor zijn bijzonder
efficiënte omgang met energie
door de warmteterugwincentrale in
zijn hoofdzetel in Allendorf/Eder de
Energy Efficiency Award 2010.

Viessmann Werke GmbH & Co. KG
Over Viessmann
Opgericht in: 1917
Aantal medewerkers: 9000
Omzet Viessmann Groep: 1,7 miljard

euro
Buitenlands aandeel: 50 procent
16 fabrieken in Duitsland, Frankrijk,

Canada, Polen, Hongarije, Oostenrijk,
Zwitserland en China
Verkooporganisaties in 37 landen
Wereldwijd 120 verkoopkantoren
3 servicebedrijven

Vermogensspectrum
Condensatietechniek voor olie en gas
Zonnesystemen
Warmtepompen
Houtstookinstallaties
Warmtekrachtkoppelingsmodules
Biogasinstallaties
Diensten

Viessmann België bvba
Hermesstraat 14
1930 Zaventem (Nossegem)
Tel.: 0800/999 40
Fax: 02/7251239
info@viessmann.be
www.viessmann.be
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