Olejové a plynové kotly pre stredné a veľké výkony

Vykurovacie systémy
Priemyselné systémy
Chladiace systémy
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Progresívna a efektívna
vykurovacia technika pre všetky požiadavky

Vo väčšine priemyselných krajín má výroba tepla pre vykurovanie obydlí, kancelárskych
a priemyselných objektov podstatný podiel na spotrebe energie – a tak súčasne ponúka
najväčší potenciál pre úspory. Moderné a energeticky efektívne vykurovacie systémy
Viessmann sú v celosvetovom meradle osadené nielen v rodinných domoch, ale aj v nespočetnom množstve veľkých projektov. Tam zaisťujú dôležitý prínos k udržateľnému využívaniu
energetických rezerv.
Pritom Viessmann neustále úspešne prináša odpovede na aktuálne výzvy modernej vykurovacej techniky – od historických pamiatok cez výkonné priemyselné objekty až po veľké
obytné a kancelárske priestory.
Ku kompletnému programu stredných a veľkých kotlov patria okrem Viessmann produktov
aj zdroje tepla dcérskych spoločností patriacich do skupiny Viessmann: HKB, Köb, Mawera,
KWT, ESS, BIOFerm a Schmack. Silné značky, ktoré pokrývajú všetky požiadavky na výkonnú a spoľahlivú vykurovaciu techniku v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie.

Nízkoteplotný
olejový/plynový
vykurovací kotol

Vitoplex 405 až 2000 kW
Vitorond 440 až 1080 kW
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VITOPLEX
VITOROND
Osvedčená kvalita ﬁrmy Viessmann do výkonu 2000 kW
na vykurovací olej alebo plyn pre vysoký užívateľský komfort.

Kompletný program ﬁrmy Viessmann pokrýva
všetky nároky na inovatívnu vykurovaciu techniku. Tu nájde každý svoje ideálne riešenie
a to tak v zmysle stavebno-technických požiadaviek na budovu, požadovaného komfortu
ako aj čo do rozpočtu.
Rozmanitosť programu Vitoplex, ktorá je technicky ako aj cenovo diferencovaná zabezpečuje, že pre každú aplikáciu a každý rozpočet
je k dispozícii to správne riešenie. Jednu vec
však majú všetky spoločné: špičkovú kvalitu,
ktorou je ﬁrma Viessmann známa.
Vitorond 200 prichádza „na ťah“ vtedy, keď
z priestorových dôvodov je potrebné vykurovací kotol dopraviť na miesto inštalácie
v jednotlivých dieloch.

Vitoplex 300
Špičkový trojťahový kotol
pre mimoriadne hospodárnu, nízkoemisnú ako aj
spoľahlivú prevádzku.

Vitoplex 200
Mimoriadne kompaktný
trojťahový kotol pre
najširšie spektrum aplikácií.

Vitoplex 100
Štandardný kotol Vitoplex
100 v osvedčenej kvalite sa
vyznačuje spoľahlivosťou
prevádzky a priaznivým
pomerom cena/výkon.

Vitorond 200
Pri problematických priestorových pomeroch je kotol
Vitorond 200 tá správna
voľba: jeho segmenty
možno do kotolne preniesť
aj jednotlivo.

Nízkoteplotný
olejový/plynový
vykurovací kotol

Vitoplex 300
405 až 2000 kW

Trojťahový kotol s integrovaným
nábehovým okruhom
Vitoplex 300 ponúka ako trojťahový kotol so
svojimi osvedčenými viacvrstvovými konvekčnými výhrevnými plochami mimoriadne hospodárnu, nízkoemisnú a spoľahlivú prevádzku.
Vďaka integrovanému nábehovému okruhu
Therm-Control nie je vôbec potrebné separátne zvyšovanie teploty spiatočky.
Viacvrstvové konvekčné výhrevné plochy
pozostávajúce z rúrok Triplex
Viacvrstvové konvekčné výhrevné plochy kotla
Vitoplex 300 pozostávajú z do seba zasunutých oceľových rúrok, ktoré sú zlisované
dohromady tak, aby dobre viedli teplo. Vnútorná rúrka ponúka vďaka svojmu rebrovaniu až
2,5-krát väčšiu výhrevnú plochu ako tradičné
hladké rúrky.
Prestup tepla je regulovaný predovšetkým pomocou rôznych odstupov nalisovaných miest
tak, aby v zadnej časti rúrok Triplex, kde prúdia
už nie tak horúce spaliny, odvádzali menej

tepla do kotlovej vody. Takto zostáva povrchová teplota nad rosným bodov, čo zabraňuje
tvorbe kondenzátu a tak vzniku korózie.
Komfortné a výkonné regulácie
Hospodárnu a bezpečnú prevádzku vykurovacieho systému zabezpečuje komunikácieschopný digitálny regulačný systém Vitotronic.
Mimoriadne dobrý výkon ponúka Vitotronic
300-K pri prevádzke viackotlových systémov
s až štyrmi kotlami a plynulo klesajúcou teplotou kotlovej vody. Systémy s jedným alebo
dvomi okruhmi možno regulovať pomocou
voliteľného zmiešavača.
Vyslovene komfortný je integrovaný diagnostický systém a obslužná jednotka s podporou
nekódovaného textu a osvetleným displejom.
Externé zariadenia sa pripájajú jednoducho
cez systémové konektory.
Štandardizovaný LON umožňuje kompletnú
integráciu do systémov riadenia budov. Diaľkový monitoring cez Internet TeleControl je
kedykoľvek možný so zariadeniami Vitocom
a Vitodata.
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Vitoplex 300, 620 až 2000 kW
1

2
3
4
5
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tretí ťah (ako viacvrstvová konvekčná
výhrevná plocha)
druhý ťah
spaľovací priestor (prvý ťah)
široké vodné steny
vysoko účinná tepelná izolácia
vodiaci plech systému Therm-Control
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Nízkoteplotné vykurovacie kotly
Vitoplex 300 sa vyznačujú špičkovou
konštrukciou a kvalitou

Výhody na prvý pohľad
Viacvrstvové konvekčné výhrevné plochy pre vysokú
prevádzkovú bezpečnosť a dlhú životnosť.
Normovaný stupeň využitia: 90 % (Hs)/96 % (Hi)
Do 300 kW nie je potrebná žiadna poistka proti nízkej hladine vody.
Optimálne spaľovanie a nízke emisie škodlivín pomocou pretlakového
horáku na olej/plyn do výkonu 2000 kW.
Kompaktná konštrukcia pre ľahkú dopravu a nízke inštalačné výšky
– dôležité pri modernizácii.
Dlhé prevádzkové časy horáka a menší počet spínacích intervalov
vďaka veľkému objemu kotlovej vody šetria životné prostredie.
Od výkonu 620 kW s pochôdznym krytom kotla – pre jednoduchú
montáž aj údržbu.
Rúrky Triplex majú oproti normálnym
až 2,5-krát väčšiu výhrevnú plochu

Technické údaje viď strana 14.

Nízkoteplotný
olejový/plynový
vykurovací kotol

Vitoplex 200
440 až 1950 kW

Optimálne spaľovanie a nízke emisie
škodlivín
Kompaktný oceľový vykurovací kotol Vitoplex
200 je k dispozícii pre výkony 440 až 1950 kW.
V celom výkonovom spektre ponúka tento trojťahový kotol všetky predpoklady pre ekologické
a nízkoemisné spaľovanie. Je možné bez problémov adaptovať širokú paletu horákov. Vitoplex
200 je skutočný trojťahový kotol s nízkou záťažou spaľovacieho priestoru a tak zabezpečuje
nízkoemisné spaľovanie s mimoriadne nízkymi
emisiami oxidov dusíka.
Pre výkonnostný rozsah 440 až 1950 kW sú
k dispozícii rôzne olejové/plynové pretlakové
horáky pripravené na pripojenie (stačí zasunúť
konektory).
Therm-Control šetrí náklady a čas
na montáž
V dôsledku širokých vodných stien nie je
potrebný žiadny minimálny objemový prietok
vykurovacej vody, čo uľahčuje hydraulické
napojenie. Vo výkonovom spektre 440 až
560 kW takto Therm-Control robí systém zvyšovania teploty spiatočky úplne zbytočným.
Takto sa ušetrí montážny čas aj dodatočné
náklady.

Komfortné a výkonné regulácie
Hospodárnu a bezpečnú prevádzku vykurovacieho systému zabezpečuje komunikácieschopný digitálny regulačný systém Vitotronic.
Mimoriadne dobrý výkon ponúka Vitotronic
300-K pri prevádzke viackotlových systémov
s až štyrmi kotlami a plynulo klesajúcou teplotou kotlovej vody. Systémy s jedným alebo
dvomi okruhmi možno regulovať pomocou
voliteľného zmiešavača.
Vyslovene komfortný je integrovaný diagnostický systém a obslužná jednotka s podporou
zrozumiteľného textu a osvetleným displejom.
Externé zariadenia sa pripájajú jednoducho
cez systémnové konektory.
Štandardizovaný LON umožňuje kompletnú
integráciu do systémov riadenia budov. Diaľkový monitoring cez Internet TeleControl je
kedykoľvek možný so zariadeniami Vitocom
a Vitodata.
Zariadenie zvládne aj problematické
priestorové pomery
Trojťahový kotol Vitoplex 200 možno ľahko
dopraviť na miesto inštalácie, šetrí miesto
a pochôdzny kryt kotla (od výkonu 700 kW)
uľahčuje montáž aj údržbu.
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Vitoplex 200
1
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4

tretí ťah
druhý ťah (obojstranne)
spaľovací priestor (prvý ťah)
vysoko účinná tepelná izolácia
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Vykurovacia centrála s dvomi
kotlami Vitoplex 200

Výhody na prvý pohľad

Vitoplex 200: 440 až 1950 kW

Kotol je šetrný a ekologický vďaka plynulo klesajúcej teplote kotlovej vody.
Normovaný stupeň využitia: 88 % (Hs)/94 % (Hi).
Voliteľný výmenník tepla typu spaliny/voda pre vyšší normovaný stupeň využitia
využitím spalného tepla.
Trojťahový kotol s nízkou záťažou spaľovacieho priestoru, čo prináša
nízkoemisné spaľovanie.
Široké vodné steny a veľký objem kotlovej vody zabezpečujú dobrú vlastnú
cirkuláciu a bezpečný prenos tepla.
Úspora času pri montáži krytu kotla a regulácie pomocou upevňovacieho
systému Fastﬁx pre stredné a veľké kotly.
Od výkonu 700 kW s pochôdznym krytom kotla – uľahčuje montáž a údržbu.
Dlhé prevádzkové časy horáka a menší počet spínacích intervalov dané veľkým
objemom kotlovej vody šetria životné prostredie.
Technické údaje viď strana 14.

Nízkoteplotný
olejový/plynový
vykurovací kotol

Vitoplex 100
410 až 2000 kW

Štandardný kotol Vitoplex 100 v osvedčenej
kvalite ﬁrmy Viessmann sa vyznačuje spoľahlivosťou prevádzky a priaznivým pomerom
cena/výkon.
Výhodou jeho kompaktnej konštrukcie je jednoduchá manipulácia a to aj v miestnostiach
s nízkymi stropmi.

Moderné konštrukčné a výrobné metódy
zabezpečujú vysokú kvalitu
Pri vývoji stredných a veľkých kotlov využíva
spoločnosť Viessmann najmodernejšie technológie. Pnutia sa analyzujú pomocou metódy
FEM, ktorá pomáha napr. tiež pri optimalizácii
potrubného prepojenia či zváraných spojov.
Stálu vysokú kvalitu zabezpečujú pokročilé
výrobné technológie.

Vitoplex 100 sa vyznačuje veľkým vodným
objemom, ktorý umožňuje dlhšiu dobu chodu
horákov. Týmto sa znižuje cyklické spúšťanie
horáku ako aj zaťaženie životného prostredia.
Široké vodné steny, veľký vodný objem
a priebežná vodná komora znižujú tlakovú
stratu vody natoľko, že prenos tepla na vykurovaciu vodu prebieha prirodzenou cirkuláciou,
t.j. len pôsobením zemskej príťažlivosti. Takto
úplne odpadá nutnosť nútenej cirkulácie pomocou obehového čerpadla.
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Vitoplex 100, 410 až 620 kW
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digitálna kotlová regulácia
Vitotronic
spalinové rúrky
široké vodné steny
spaľovací priestor
vysoko účinná tepelná izolácia
pripojenie pre horák zodpovedá
STN EN 303-1
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Vykurovacia centrála s dvomi
kotlami Vitoplex 100

Výhody na prvý pohľad
n
n
n
n

Olejový/plynový kotol s výkonom 410 až 2000 kW.
Normovaný stupeň využitia: 86 % (Hs) / 92 % (Hi).
Výstupná teplota až 110 °C.
Olejové/plynové kotly s výkonom až do 2000 kW v osvedčenej kvalite
spoločnosti Viessmann.
n Široké vodné steny a veľký vodný obsah zabezpečujú dobrú vlastnú cirkuláciu
a spoľahlivý odvod tepla – zjednodušené hydraulické pripojenie.
n Nie je potrebné čerpadlo kotlového okruhu.
n Riadiace jednotky Vitotronic umožňujú rozšírenie aj na viackotlové systémy.
Technické údaje viď strana 15.
Vitoplex 100
410 až 620 kW

Nízkoteplotný
olejový/plynový
vykurovací kotol

Vitorond 200
440 až 1080 kW

Vojde sa cez každé dvere: Vitorond 200
Práve v starších budovách je priestor často
stiesnený a preto nie je ľahké zariadenie
dopraviť na miesto inštalácie. Pri liatinovom
článkovom kotle Vitorond 200 je možné jeho
jednotlivé segmenty dopraviť na miesto po
jednom a pomocou sťahovacieho náradia ich
bez problémov spojiť.
Výhrevná plocha Eutectoplex zabezpečuje
vysokú prevádzkovú bezpečnosť a dlhú
životnosť
Liatinové segmenty kotla Vitorond 200 zo
špeciálnej eutektickej sivej liatiny s homogénnou materiálovou štruktúrou. Jemné graﬁtové
lamely a vysoká materiálová čistota špeciálnej
sivej liatiny s nízkym obsahom fosforu zvyšujú
pružnosť použitého materiálu. Materiál, forma
ako aj geometria liatinových segmentov zabezpečujú pri výrobe rovnomerné vychladnutie
vo forme, čím sa už vopred zabraňuje pnutiu
vo vnútri materiálovej štruktúry. Výsledkom
je vysoká prevádzková bezpečnosť a dlhá
životnosť.
Nízkoemisný trojťahový kotol
Na konci spaľovacieho priestoru prúdia spaliny
cez štyri symetricky okolo spaľovacieho
priestoru usporiadané ťahy – smerom dopredu
a odtiaľ potom vstupujú cez predný segment
do štyroch zberačov tretieho vykurovacieho
ťahu. Na zadnej strane vykurovacieho kotla sú

tieto štyri ochladené vykurovacie prúdy odvádzané cez spalinový prípoj do komína. Trojťahová konštrukcia znižuje čas zotrvania spalín
v oblasti vysokých reakčných teplôt. Tým
dochádza k zníženiu tvorby oxidov dusíka.
Komfortné a výkonné regulácie
Hospodárnu a bezpečnú prevádzku vykurovacieho systému zabezpečuje komunikácieschopný digitálny regulačný systém Vitotronic.
Mimoriadne dobrý výkon ponúka Vitotronic
300-K pri prevádzke viackotlových systémov
s až štyrmi kotlami a plynulo klesajúcou teplotou kotlovej vody. Systémy s jedným alebo
dvomi okruhmi možno regulovať pomocou
voliteľného zmiešavača.
Vyslovene komfortný je integrovaný diagnostický systém a obslužná jednotka s podporou
zrozumiteľného textu a osvetleným displejom.
Externé zariadenia sa pripájajú jednoducho
cez systémové konektory.
Štandardizovaný LON umožňuje kompletnú integráciu do systémov riadenia budov.
Diaľkový monitoring cez Internet TeleControl
je kedykoľvek možný so zariadeniami Vitocom
a Vitodata.
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Vitorond 200
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regulácia kotla a vykurovacieho okruhu
tretí ťah
druhý ťah
spaľovací priestor (prvý ťah)
vysoko účinná tepelná izolácia
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Vitorond 200, 440 až 1080 kW

Výhody na prvý pohľad

Liatinový segment kotla Vitorond 200, 440 až 1080 kW

Kotol je šetrný a ekologický – využitím plynulo klesajúcej teploty kotlovej vody.
Normovaný stupeň využitia: 88 % (Hs)/94 % (Hi).
Zvýšenie normového stupňa využitia tepla až o 12 % využitím spalného tepla
s výmenníkom tepla typu spaliny/vody z ušľachtilej nehrzdavejúcej ocele
Vitotrans 300.
Jednoduchá a rýchla montáž jednotlivých liatinových segmentov
na princípe dvojitých drážok s pružnou tesniacou šnúrou pre trvalé utesnenie
na strane spalín.
Odklopením dverí horáka získame prístup ku spaľovacej komore a vykurovacím
ťahom spredu, čo umožňuje jednoduché čistenie.
Štandardizovaná komunikačná zbernica LON umožňuje kompletné zapojenie
do systémov riadenia budov.
Diaľkové sledovanie cez internet pomocou zariadení Vitocom a Vitodata.
Technické údaje viď strana 15.

Technické údaje

Olejový/plynový vykurovací kotol Vitoplex 300
Menovitý tepelný výkon

kW

405

500

Rozmery (celkom)*
dĺžka
šírka
výška

mm
mm
mm

2330
1040
1625

2070
1040
1625

Hmotnosť**
(s teplenou izoláciou,
horákom a reguláciou)

kg

1085

1200

Objem kotlovej vody

l

600

650

* bez horáka a krytu pri 300 až 500 kW ** pre 300 až 500 kW bez horáka a krytu

Menovitý tepelný výkon

kW

620

780

1000

1250

1600

2000

Rozmery (celkom)*
dĺžka
šírka (s reguláciou)
výška

mm
mm
mm

2320
1460
1695

2320
1460
1695

2570
1555
1955

2570
1555
1955

3220
1660
2145

3220
1660
2140

Hmotnosť
(s teplenou izoláciou,
horákom a reguláciou)

kg

1800

1900

2645

2815

3780

4080

Objem kotlovej vody

l

965

900

1510

1440

2475

2315

* bez horáka a krytu

Olejový/plynový vykurovací kotol Vitoplex 200
Menovitý tepelný výkon

kW

440

560

Rozmery (celkom)*
dĺžka
šírka
výška

mm
mm
mm

1885
1040
1625

2030
1040
1625

Hmotnosť**
(s teplenou izoláciou,
horákom a reguláciou)

kg

990

1095

Objem kotlovej vody

l

600

635

* pre 310 až 560 kW bez horáka ** pre 310 až 560 kW bez horáka a krytu

Menovitý tepelný výkon

kW

700

900

1100

1300

1600

1950

Rozmery (celkom)*
dĺžka
šírka
výška

mm
mm
mm

2310
1460
1690

2610
1460
1690

1560
1555
1920

1780
1555
1920

3203
1660
2140

3205
1660
2140

Hmotnosť
(s teplenou izoláciou,
a reguláciou)

kg

1640

1780

2285

2475

3065

3410

Objem kotlovej vody

l

935

1325

1525

1690

3210

3370

* bez horáka a krytu
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Olejový/plynový vykurovací kotol Vitoplex 100
Menovitý tepelný výkon

kW

410

410 – 500

410 – 620

Celkové rozmery
Dĺžka
Šírka
Výška

mm
mm
mm

1 840
950
1 530

1 840
950
1 530

1 940
1 015
1 590

Hmotnosť (s tepelnou izoláciou)

kg

790

845

1005

Objem vykurovacej vody

l

490

460

535

Spalinové hrdlo ø

mm

250

250

250

Menovitý tepelný výkon

kW

780

950

1 120

1 350

1 700

2 000

Celkové rozmery
Dĺžka
Šírka
Výška

mm
mm
mm

2 115
1 460
1 690

2 215
1 460
1 690

2 465
1 550
1 920

2 665
1 550
1 920

2 850
1 655
2 020

3 010
1 655
2 020

Hmotnosť (s tepelnou izoláciou)

kg

1 490

1 575

2 260

2 525

2 920

3 170

Objem vykurovacej vody

l

866

998

1 200

1 324

1 665

1 767

Spalinové hrdlo (externé) ø

mm

300

300

350

350

400

400

Olejový/plynový vykurovací kotol Vitorond 200
Menovitý tepelný výkon

kW

440

500

560

630

Rozmery (celkom)*
dĺžka
šírka
výška

mm
mm
mm

1750
1090
1480

1880
1090
1480

2010
1090
1480

2140
1090
1480

Hmotnosť
(s teplenou izoláciou,
a reguláciou)

kg

2110

2260

2430

2580

Objem kotlovej vody

l

303

331

359

387

Menovitý tepelný výkon

kW

700

780

860

950

1080

Rozmery (celkom)*
dĺžka
šírka
výška

mm
mm
mm

2270
1090
1480

2400
1090
1480

2530
1090
1480

2660
1090
1480

2790
1090
1480

Hmotnosť
(s teplenou izoláciou,
a reguláciou)

kg

2740

2910

3070

3220

3380

Objem kotlovej vody

l

415

443

471

499

527

* bez horáka a krytu

Plynový
kondenzačný kotol

Vitocrossal 300
Vitocrossal 200
87 až 1400 kW
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VITOCROSSAL
Vyspelá kondenzačná technika robí z kotla Vitocrossal úsporné
vykurovacie zariadenie pre početné aplikačné oblasti.

Program Vitocrossal s výkonovým rozsahom
87 až 1400 kW predstavuje vhodné riešenie
pre každý aplikačný prípad – vykurovanie
bytoviek pre viac rodín, verejné a komerčné
budovy alebo tiež na výrobu tepla v sieťach
ústredného vykurovania.

Vitocrossal 300
Kondenzačný kotol
s výkonom 87 až 142 kW.

Vyspelá kondenzačná technika
Výhrevná plocha Inox-Crossal z ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele ponúka ideálne podmienky
pre využitie spalného tepla. Hladká výhrevná
plocha z ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele
umožňuje jednoduchý odtok kondenzátu, ktorý pri využívaní kondenzačnej techniky vzniká.
V spojení s hladkým povrchom z ušľachtilej
nehrdzavejúcej ocele takto vzniká samočistiaci
účinok, čo zabezpečuje vysokú mieru využívania spalného tepla, zvyšuje životnosť a znižuje
potrebu údržby.

Vitocrossal 300
Kondenzačný kotol do
635 kW; do výkonu 630 kW
s výhrevnou plochou
Inox-Crossal a sálavým
horákom MatriX.

Vykurovacie kotly Vitocrossal 300 sú už
z výrobného závodu k dispozícii so sálavým
horákom MatriX alebo pripravené na montáž
plynových pretlakových horákov.

Vitocrossal 300
Kondenzačný kotol
od 787 do 1400 kW pre
plynové pretlakové horáky.

Vysokoúčinný prenos tepla a vysoká miera
kondenzácie umožňujú normovaný stupeň
využitia do 98% (Hs)/ 109% (Hi). Tieto vysoké
normované stupne využitia tepla sa dosahujú
na princípe protiprúdu spalín a kotlovej vody
ako aj intenzívnym vírením spalín výhrevnou
plochou.

Vitocrossal 200
Kondenzačný kotol od 87
do 311 kW, ako dvojkotlové
zariadenie do 622 kW.

Vitocrossal 200
Kondenzačný kotol so
sálavým horákom MatriX
od 400 do 620 kW, ako
dvojkotlové zariadenie
do 1240 kW.

Plynový
kondenzačný kotol

Vitocrossal 300
s výkonom 87 až 1400 kW

Vitocrossal 300 – naša vlajková loď
Kotol Vitocrossal 300 predstavuje špičkový
produkt medzi stacionárnymi plynovými kondenzačnými kotlami vo výkonovom spektre
87 až 1400 kW. Svojou konštrukciou využíva
tento kotol kondenzačné teplo svojich spalín
mimoriadne intenzívne.
Výhrevná plocha Inox-Crossal v kotle Vitocrossal 300 tu bola skombinovaná s ďalším míľnikom vykurovacej techniky ﬁrmy Viessmann:
sálavým horákom MatriX. Tieto šetria náklady
na vykurovanie a nekompromisne garantujú
minimálne emisie škodlivín.

5
1

Osvedčený produktový rad Vitocrossal 300
(typ CT3) sa takto rozšíril o ďalšie výkonové
stupne (do 635 kW). Do výkonu 314 kW je
Vitocrossal 300 k dispozícii ako jednotka so
sálavým horákom MatriX. Napokon tu máme
typ CR3B s výkonmi 787 až 1400 kW.
Týmto ponúka Viessmann pre každú aplikáciu
to správne riešenie – pre bytovky (pre viacero
rodín), rovnako ako pre diaľkové vykurovanie
verejných či komerčných budov.
Vysoko účinný prenos tepla prostredníctvom výhrevných plôch Inox-Crossal
Vďaka konštrukcii výhrevných plôch Inox-Crossal využívajú kondenzačné kotly Vitocrossal spalné teplo svojich spalín mimoriadne
intenzívne. V prípade kotla Vitocrossal 300
umožňuje druhé hrdlo spiatočky mimoriadne
výhodné pripojenie pre využitie kondenzačného účinku.
Komfortné a výkonné regulácie
Hospodárnu a bezpečnú prevádzku vykurovacieho systému zabezpečuje komunikácieschopný digitálny regulačný systém Vitotronic.

2

Mimoriadne dobrý výkon ponúka Vitotronic
300-K pri prevádzke vo viackotlových systémoch s až štyrmi kotlami a plynulo klesajúcou
teplotou kotlovej vody. Systémy s jedným
alebo dvomi okruhmi možno regulovať pomocou voliteľného zmiešavača.

3
4

Vitocrossal 300, 87 až 142 kW
Vitocross

Štandardizovaný LON umožňuje kompletnú integráciu do systémov riadenia budov.
Diaľkový monitoring cez Internet TeleControl
je kedykoľvek možný so zariadeniami Vitocom
a Vitodata.

5
1

Vyslovene komfortný je integrovaný diagnostický systém a obslužná jednotka s podporou
zrozumiteľného textu a osvetleným displejom.
Externé zariadenia sa pripájajú jednoducho
cez systémové konektory.

2

3
4

Vitocrossal 300, 87 až 142 kW
Vitocrossal 300, 187 až 635 kW
1

2
3
4

Vitocrossal 300, 187 až 635 kW
Vitocr
5

spaľovací priestor z ušľachtilej
nehrdzavejúcej ocele
sálavý horák MatriX (do 630 kW)
výhrevná plocha Inox-Crossal
vysoko účinná tepelná izolácia
dve hrdlá pre spiatočku
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Dvojkotlové zariadenie,
kotly Vitocrossal 300

Výhody na prvý pohľad
Kompaktné teleso kotla s veľkým objemom vody a výhrevnými plochami výmenníka tepla Inox-Crossal z ušľachtilej
nehrdzavejúcej ocele pre efektívne využitie spalného tepla.
Samočistiaci účinok dosiahnutý hladkými povrchmi
z ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele.
Sálavý horák MatriX pre mimoriadne tichú a ekologickú
prevádzku, s veľkým modulačným rozsahom (do 630 kW).
Normovaný stupeň využitia tepla: do 98% (Hs)/109% (Hi).
Druhé hrdlo na spiatočke pre nízku teplotu spiatočky a tým
mimoriadne intenzívne využitie spalného tepla.

4

Technické údaje viď strana 22.
2

1
3

Vitocrossal 300, 787 až 1400 kW
1

2
3
4

spaľovací priestor z ušľachtilej
nehrdzavejúcej ocele
výhrevná plocha Inox-Crossal
dve hrdlá na spiatočke
vysoko účinná tepelná izolácia

Plynový
kondenzačný kotol

Vitocrossal 200
s výkonom 87 až 620 kW

Vitocrossal 200 – atraktívna cena
Svojím kotlom Vitocrossal 200 ponúka ﬁrma
Viessmann kvalitnú kondenzačnú techniku
s výkonovým rozsahom od 87 do 620 kW
s výborným pomerom cena/výkon.
Kotol Vitocrossal 200 pozostáva z osvedčených komponentov kondenzačnej techniky
ﬁrmy Viessmann a disponuje rovnako ako
Vitocrossal 300 výhrevnou plochou Inox-Crossal so sálavým horákom MatriX.

Výhrevá plocha Inox-Crossal pre
vysoko účinný prenos tepla a odvod
vzniknutého kodenzátu.

Kotol Vitocrossal 200 možno v celom výkonnostnom rozsahu prevádzkovať ako závislý
alebo nezávislý na vzduchu v miestnosti.

1

5

3
2

Dvojkotlové zariadenie do 1240 kW
Už pre výkony od 87 kW možno z regulačného hľadiska a na strane spalín prevádzkovať
dva kotly Vitocrossal 200 v kaskáde. Firma
Viessmann dodáva pre dvojkotlové zariadenia
špeciálne zberné vedenia spalín z ušľachtilej
ocele a hydraulické systémové potrubia.
Komfortné a výkonné regulácie
Hospodárnu a bezpečnú prevádzku vykurovacieho systému zabezpečuje komunikácieschopný digitálny regulačný systém Vitotronic.
Mimoriadne dobrý výkon ponúka Vitotronic
300-K pri prevádzke vo viackotlových systémoch s až štyrmi kotlami a plynulo klesajúcou
teplotou kotlovej vody. Systémy s jedným alebo dvomi okruhmi možno regulovať pomocou
voliteľného zmiešavača.
Vyslovene komfortný je integrovaný diagnostický systém a obslužná jednotka s podporou
zrozumiteľného textu a osvetleným displejom.
Externé zariadenia sa pripájajú jednoducho
cez systémové konektory.
Štandardizovaný LON umožňuje kompletnú integráciu do systémov riadenia budov.
Diaľkový monitoring cez Internet TeleControl
je kedykoľvek možný so zariadeniami Vitocom
a Vitodata.

4

kW typ CM2
Vitocrossal 200, 87 až 311 kW,

5
2

3

4

Vitocrossal 200, 87 až 311 kW
Vitocrossal 200, 400 až 620 kW
1
2
3
4
5

Vitocrossal 200, 400 až 620 kW

regulácia Vitotronic
sálavý horák MatriX
výhrevná plocha Inox-Crossal
vysoko účinná tepelná izolácia
široké vodné steny s dobrou vlastnou
cirkuláciou
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Vitocrossal 200 do 622 kW

Výhody na prvý pohľad

Regulácia Vitotronic 300, typ GW4B

Kompaktné teleso kotla s veľkým objemom vody a plochami
výmenníka tepla Inox-Crossal z ušľachtilej nehrdzavejúcej
ocele pre efektívne využitie spalného tepla.
Samočistiaci účinok dosiahnutý hladkými povrchmi
z ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele.
Sálavý horák MatriX resp. cylindrický horák MatriX
pre mimoriadne tichú a ekologickú prevádzku, s veľkým
modulačným rozsahom.
Normovaný stupeň využitia: do 98 % (Hs)/109 % (Hi)
Prevádzka voliteľne závislá alebo nezávislá na vzduchu
v miestnosti.
Všetky hydraulické prípoje možno namontovať zhora.
Technické údaje viď strana 23.

Plynové
kondenzačné
a nízkoteplotné kotly

Technické údaje

Plynový kondenzačný kotol Vitocrossal 300, typ CM3
Strana 16/17
Menovitý tepelný výkon 50/30 °C

kW

29 – 87

38 – 115

47 – 142

Menovitý tepelný výkon 80/60 °C

kW

27 – 80

35 – 105

43 – 130

Rozmery (celkom)
dĺžka
šírka
výška

mm
mm
mm

1025
690
1865

1025
690
1865

1025
690
1865

Hmotnosť
(s tep. izoláciou, horákom
a reguláciou)

kg

253

258

261

Objem kotlovej vody

l

116

113

110

Plynový kondenzačný kotol Vitocrossal 300, typ CT3B
Strana 16/17
Menovitý tepelný výkon 50/30 °C

kW

187

248

314

408

508

635

Menovitý tepelný výkon 80/60 °C

kW

170

225

285

370

460

575

Rozmery (celkom)
dĺžka
šírka
výška

mm
mm
mm

1636
1889*
1959

1714
1967*
2009

1795
2045*
2032

1871
1104
2290

1949
1104
2290

2105
1104
2290

Hmotnosť
(s tep. izoláciou, horákom
a reguláciou)

kg

608

660

683

937

982

1098

Objem kotlovej vody

l

240

265

300

460

500

540

* so sálavým horákom MatriX

Plynový kondenzačný kotol Vitocrossal 300, typ CT3U
Strana 16/17
Menovitý tepelný výkon 50/30 °C

kW

135 – 400

168 – 500

209 – 630

Menovitý tepelný výkon 80/60 °C

kW

123 – 370

153 – 460

192 – 575

Rozmery (celkom)
dĺžka
šírka
výška

mm
mm
mm

1820
1200
1985

1900
1200
1985

2055
1200
1985

Hmotnosť
(s tep. izoláciou, horákom
a reguláciou)

kg

740

795

935

Objem kotlovej vody

l

261

325

405

Plynový kondenzačný kotol Vitocrossal 300, typ CR3B
Strana 16/17
Menovitý tepelný výkon 50/30 °C

kW

787

978

1100

1400

Menovitý tepelný výkon 80/60 °C

kW

720

895

1006

1280

Rozmery (celkom)
dĺžka
šírka s tepelnou izoláciou
šírka s reguláciou
výška

mm
mm
mm
mm

3021
1114
1281
1550

3221
1114
1281
1550

3338
1296
1463
1550

3688
1296
1463
1550

Hmotnosť
(s tep. izoláciou,
a reguláciou)

kg

1553

1635

1980

2185

Objem kotlovej vody

l

1407

1552

1558

1833
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Plynový kondenzačný kotol Vitocrossal 200, typ CM2/CM2B
Strana 18/19
Menovitý tepelný výkon 50/30 °C

kW

29 – 87

38 – 115

47 – 142

47 – 186

82 – 246

104 – 311

Menovitý tepelný výkon 80/60 °C

kW

27 – 80

35 – 105

43 – 130

43 – 170

75 – 225

95 – 285

Rozmery (celkom)
dĺžka
šírka
výška

mm
mm
mm

1766
816
1351

1766
816
1351

1766
816
1351

1795
916
1450

1795
916
1450

1795
916
1450

Hmotnosť
(s tep. izoláciou, horákom
a reguláciou)

kg

272

281

285

331

347

362

Objem kotlovej vody

l

229

225

221

306

292

279

Plynový kondenzačný kotol Vitocrossal 200, typ CM2
Strana 18/19
Menovitý tepelný výkon 50/30 °C

kW

80 – 400

100 – 500

124 – 620

Menovitý tepelný výkon 80/60 °C

kW

74 – 370

92 – 460

115 – 575

Rozmery (celkom)
dĺžka
šírka (s reguláciou)
výška

mm
mm
mm

2230
1245
1480

2385
1245
1510

2525
1295
1580

Hmotnosť
(s tep. izoláciou, horákom
a reguláciou)

kg

597

687

758

Objem kotlovej vody

l

402

430

503

Veľké kotly

Veľké oceľové teplovodné
a horúcovodné kotly s výkonom
0,5 až 20 MW
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VITOMAX
Systémové riešenia pre hospodárnu výrobu tepla vo veľkom.

Energeticky úsporná a nízkoemisná výroba
tepla ako aj vysoká prevádzková bezpečnosť
a disponibilita zariadení predstavujú podstatné
požiadavky na vykurovacie centrály veľkých
budov a priemyselných komplexov. Tu je
potrebné kompetentné poradenstvo, rozsiahla
ponuka prídavných služieb a tepelné zariadenie, ktoré svojimi vlastnosťami umožňuje
hospodárnu a perspektívnu výrobu tepla.
Veľké kotly typu Vitomax ponúkajú vďaka svojej
konštrukcii a vybaveniu najlepšie predpoklady
na to, aby splnili individuálne požiadavky zákazníkov v širokom spektre aplikačných oblastí.
Mnohé konštrukčné detaily kotla Vitomax
a dlhoročné skúsenosti so stavbou veľkých
kotlov zabezpečujú vysokú kvalitu ako aj vysokú prevádzkovú bezpečnosť či dlhú životnosť.
Kompletná ponuka ﬁrmy Viessmann zahŕňa
kotly do výkonu 20 MW.
Technika veľkých kotlov ﬁrmy Viessmann
znamená dokonale zosúladenú systémovú
techniku, do ktorej patria:
riadiace a monitorovacie systémy,
meracia a regulačná technika,
čerpadlá a armatúry,
horáky,
systémy pre udržiavanie tlaku,
úpravne vody,
potrubné a spalinové systémy.

Vitomax 300-LT
Typ M343
Olejový/plynový nízkoteplotný teplovodný kotol
1,86 až 5,9 MW

Vitomax 300-LW
Typ M82A a M84A
2,1 až 20 MW
Vitomax 200-LW
Typ M62A a M64A
Olejový/plynový nízkotlaký
teplovodný kotol
2,9 až 20MW

Vitomax 300-HW
Typ M92A, M94A a M96A
2,1 až 20 MW
Vitomax 200-HW
Olejový/plynový teplovodný
vysokotlaký kotol
Typ M72A a M74A
2,3 až 16,5 MW
Typ M236 a M238
0,52 až 18,2 MW
Vitomax 100-LW
Typ M148
0,65 až 6 MW
Olejový/plynový teplovodný
nízkotlaký kotol so spätnou
spaľovacou komorou.

Veľké oceľové kotly

Vitomax 300-LT
1,86 až 5,9 MW

Kotol, čo udáva štandard: Vitomax 300-LT
Kotol Vitomax 300-LT je skutočným etalónom
v tomto výkonovom rozsahu: je to nízkoteplotný trojťahový kotol s viacvrstvovými konvekčnými výhrevnými plochami z rúrok Duplex
a nízkou záťažou spaľovacieho priestoru.
Dosahuje vysoký normový stupeň využitia
tepla, nízke emisie škodlivín a prináša veľmi
komfortnú údržbu.
V kategórii „Priemyselné
tovary a materiály“
bol Vitomax 300-LT
ocenený cenou German
Design Award GOLD 2014.

Typickou aplikáciu je napr. použitie v bytovkách, ktorých systém funguje plynuje v závislosti od vonkajšej teploty.

Nie je potrebný dodatočný medzikus na výstupe, nakoľko prípoje potrebné pre zabezpečovaciu teplotu 110 °C sa nachádzajú priamo
na kotle.
Medzi jeho ďalšie vlastnosti patrí nízky odpor
na strane spalín dosiahnutý konvekčnými výhrevnými plochami s veľkoryso dimenzovanými
rúrkami, nízke sálavé straty dosiahnuté 120 mm
hrubou kompozitnou izoláciou a vodou chladená predná ako aj zadná obratová komora.

Prepracovaná technika
Kotol nevyžaduje žiadny minimálny objemový
prietok – široké vodné steny a veľký objem
vody zabezpečujú dobrú vlastnú cirkuláciu
a bezpečný odvod tepla, čo uľahčuje hydraulické zapojenie kotla.

1

2
3
5

4

Vitomax 300-LT
Typ M343
1
2

3
4

5

vykurovací kotol s pochôdznou plošinou
rúrka Duplex s viacvrstvovou konvekčnou
výhrevnou plochou
vodou chladená obratová komora pre spaliny
veľkoryso dimenzovaný plamenec pre
nízkoemisné spaľovanie
široké vodné steny pre dobrú vlastnú
cirkuláciu a nízke tepelné zaťaženie
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Vitomax 300-LT, nízkoteplotný
vykurovací kotol

Výhody na prvý pohľad

Trubka Duplex s viacvrstvovou výhrevnou
plochou pre vysokú prevádzkovú bezpečnosť
a dlhú životnosť

Normovaný stupeň využitia tepla: 96 % (Hi).
Zvýšenie normového stupňa využitia tepla až o 10 % využitím
spalného tepla s výmenníkom tepla spaliny/voda Vitotrans 300
z ušľachtilej nehrzdavejúcej ocele.
Nízka spotreba energie plynulo klesajúcou teplotou kotlovej vody.
Nízka minimálna teplota spiatočky 38 °C pri prevádzke na vykurovací olej
a 45 °C pri prevádzke na plyn.
Jednoduchý servis dosiahnutý veľkými dverami na čistenie.
Pochôdzny kryt na hornej strane vykurovacieho kotla patrí k rozsahu dodávky –
uľahčuje montáž aj údržbu a chráni tepelnú izoláciu proti poškodeniu.
Hospodárna a bezpečná prevádzka vykurovacieho systému pomocou digitálneho
regulačného systému Vitotronic, schopného komunikácie.

Veľké oceľové kotly

Vitomax 300 / 200-LW,
Vitomax 300 / 200-HW
0,52 až 20 MW

Vitomax 300 / 200-LW
Kotol Vitomax 300/200-LW je kotol na prípravu
teplej vody pre prípustné teploty na výstupe do
120 °C, s prípustným prevádzkovým pretlakom
6, 10 a 16 barov a menovitým tepelným výkonom od 2,1 do 20 MW.
Vitomax 300-LW (výrobný rad s nízkymi
emisiami NOx) je trojťahový kotol s nízkym
zaťažením spaľovacieho priestoru.
Vyznačuje sa nielen nízkymi emisiami NOx,
ale aj vyššou účinnosťou využívania zdrojov,
životnosťou ako aj jednoduchým servisom.
n Perspektívna investícia pre dodržanie
cieľov energetickej či ekologickej politky
n Umožňuje dodržanie národných emisných
predpisov
n Nízke teploty spalín a straty v dôsledku
sálania – čo znamená šetrnosť voči životnému prostrediu
n Účinné využívanie primárnych palív
U 200-vého výrobného radu LW ponúka
“balíček“/systém M62A dokonale vzájomne
zladených komponentov, ktoré sú pre prevádzku systému potrebné. Tieto je monžé namontovať už vo výrobnom závode a objednať ich
pripravené na pripojenie.

Vitomax 300 / 200-HW
Vitomax 300/200-HW je rad olejových/plynových vysokotlakových kotlov na horúcu vodu
pre prípustné teploty na prívode až
210 °C (Vitomax 300-HW, typ M96A), do
150 °C (Vitomax 300-HW,typ M92A a M94A),
do 205 °C (Vitomax 200-HW, typ M236
a M238), do 150 °C (Vitomax 200-HW, typ
M72A a M74A) a prípustným prevádzkovým
tlakom 6 až 30 barov (Vitomax 300-HW, typ
M96A), 6, 10 a 16 barov (Vitomax 300-HW,
typ M92A a M94A), 6 až 25 barov (Vitomax
200-HW, typ M236 a M238) a 6, 10 a 16 barov (Vitomax 200-HW, typ M72A a M74A). Je
to typický kotol pre diaľkové systémy ústredného vykurovania a priemyslené prevádzky.
Spoľahlivá technika
Kotol Vitomax nevyžaduje žiadny objemový
prietok: široké vodné steny a veľký objem
vody zabezpečujú dobrú vlastnú cirkuláciu
a bezpečný odvod tepla, čo uľahčuje hydraulické zapojenie. Napokon sa vyznačuje kotol
Vitomax nízkym odporom na strane spalín,
ktorý je dosiahnutý konvekčnými výhrevnými
plochami s veľkoryso dimenzovanými rúrkami.
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Vitomax 200-LW
Typ M62A
1
2
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vykurovací kotol s pochôdznym krytom
veľkoryso dimenzované rúrky tretieho ťahu
vodou chladený prestup horáka pre nízke
emisie oxidov dusíka
veľké a ľahké dvere na čistenie
široké vodné steny pre dobrú vlastnú
cirkuláciu a nízke tepelné zaťaženie
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Vitomax 200-HW

Rýchle uvedenie do prevádzky vďaka
predmontovaným kontejnerovým riešeniam
Čas sú peniaze a toto tvrdenie má osobitnú
platnosť pre priemyselné a komerčné prevádzky, kde je často potrebné nové vykurovacie
centrály uviesť v krátkom čase do prevádzky,
aby bolo možné dodať teplo do výrobnej
prevádzky načas. Na časovo úspornú montáž
a sprevádzkovanie ponúka ﬁrma Viessmann
kompletné horúcovodné systémy Vitomax ako
predmontované kontajnerové riešenia, ktoré sú
kompaktné a ľahko sa prepravujú.
Úspora času pri montáži
Okrem samotných kotlov Vitomax pozostávajú
systémy tejto veľkostnej triedy z množstva
podstatných komponentov, ako napr. zariadení
na analýzu či úpravu kotlovej vody, na distribúciu tepla, systémy na udržiavanie tlaku ako aj
velína. Rôzne čiastkové systémy sa pripravujú
vždy „na mieru“, podľa špeciﬁckých požiadaviek zákazníka.

Výhody na prvý pohľad
Nízkoemisné spaľovanie s nízkymi emisiami oxidov dusíka.
Nie je potrebný žiadny minimálny objemový prietok vykurovacej vody – široké
vodné steny a veľký objem vody zabezpečujú dobrú vlastnú cirkuláciu
a bezpečný odvod tepla – jednoduché hydraulické zapojenie.
Nízky odpor na strane spalín dosiahnutý konvekčnými vykurovacími plochami
s veľkoryso dimenzovanými rúrkami.
Nízke sálavé straty dosiahnuté veľkoryso dimenzovanou kompozitnou
tepelnou izoláciou.
Rozvádzač Vitocontrol umožňuje nastavenie všetkých pre kotol špeciﬁckých
regulačných a riadiacich zariadení.
Schválenie podľa Európskej smernice pre tlakové zariadenia 97/23/EG alebo
smernice k plynovým zariadeniam 90/396/EWG.

Veľké oceľové kotly

Vitomax 100-LW
0,65 až 6 MW

Dobre izolovaný: Vitomax 100-LW
Kotol Vitomax 100-LW je kotol na ohrev vody
pre prípustné teploty na výstupe do 110 °C
a na prevádzku s konštantnou teplotou kotlovej vody. Rozsah prípustných prevádzkových
tlakov siaha od 6 do 10 barov, menovitý tepelný výkon predstavuje 0,65 až 6 MW. Kotol sa
vyznačuje robustnou konštrukciou.
Výhody pri montáži a údržbe
Pochôdzny kryt na hornej strane vykurovacieho kotla je súčasťou dodávky. Tento uľahčuje
montáž aj údržbu a chráni tepelnú izoláciu
pred poškodením.
Veľké revízne dvere (otvárané doľava alebo
doprava) uľahčujú čistenie kotla.
Vitomax 100-LW,
teplovodný kotol

Systémový balík Vitomax 100-LW
Systém je vždy len tak dobrý, ako jeho jednotlivé komponenty. Toto je heslo, ktorým sa
ﬁrma Viessmann riadi pri výbere systémových
komponentov. Okrem nárokov na najvyššiu
kvalitu a pružnosť pripisuje Viessmann
mimoriadnu dôležitosť vzájomnému zladeniu
jednotlivých komponentov.
Systémový balík Vitomax 100-LW (typ M148)
spĺňa tieto požiadavky úplne a bez výnimky
a vyznačuje sa jednotným dizajnom v štýle
ﬁrmy Viessmann.

2

Systém sa objednáva jednoducho cez jedno
objednávkové číslo a následne ho možno
prostredníctvom zvolených opcií jednoducho
ďalej rozširovať. Sem patria napr. výmenníky
tepla, uzatváracia klapka spalín a tlmič hluku
spalín. Rozmery tohto systémového balíku
sú prispôsobené pre jednoduchú prepravu
nákladným autom.
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Vitomax 100-LW
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vykurovací kotol s pochôdznym krytom
široké vodné steny pre dobrú vlastnú
cirkuláciu a nízke tepelné zaťaženie
veľkoryso dimenzovaný spätný
spaľovací priestor
ľahké a obojstranne montovateľné
dvere kotla
stabilný základový rám s pozdĺžnymi
nosníkmi
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Vitomax 100-LW
Systémový balík s príslušenstvom
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nízkoteplotný horúcovodný kotol
Vitomax 100-LW
systém spaľovania
medzikus na prívode s bezpečnostnými
regulačnými a obmedzovacími zariadeniami
zvýšenie teploty spiatočky (na požiadanie)
bezpečnostný ventil
výmenník tepla spaliny/voda (na požiadanie)
klapka blokovania spalín (na požiadanie)
tlmič hluku spalín (na požiadanie)
ovládacie a spínacie zariadenie
(Vitocontrol s aplikáciou Vitotronic)
modulárna obslužná plošina kotla
(na požiadanie - tu nie je zobrazený)

Vitomax 100-LW, typ M148
Systémový balík s príslušenstvom

Výhody na prvý pohľad
Nízka spotreba energie – účinnosť kotla: 91,5 %
Vykurovací kotol so spätným spaľovacím priestorom a nízkou záťažou
spaľovacieho priestoru – nízkoemisné spaľovanie s nízkymi
emisiami oxidov dusíka.
Nie je potrebný žiadny minimálny objemový prietok vykurovacej vody – široké
vodné steny a veľký objem vody zabezpečujú dobrú vlastnú cirkuláciu
a bezpečný odvod tepla – jednoduché hydraulické zapojenie.
Nízky odpor na strane spalín dosiaihnutý konvekčnými výhrevnými plochami
s veľkoryso dimenzovanými rúrkami.
Jednoduchý servis dosiahnutý vodou chladenými zadnými presmerovaniami
bez výmurovky a veľkými dverami na čistenie.
Rozvádzač Vitocontrol umožňuje nastavenie všetkých pre daný kotol
špeciﬁckých regulačných a riadiacich zariadení.

Systémová technika

Vitotrans 300
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VITOTRANS 300
Využívanie spalného tepla pre stredné a veľké kotly zaradením výmenníka tepla
spaliny/voda pre nižšie prevádzkové náklady.

Narastajúce ceny palív sú veľkou témou najmä
pre prevádzkovateľov stredných a veľkých zariadení. Nasadenie kondenzačnej techniky sa
významne odrazí na prevádzkových nákladoch
stredných a veľkých zariadení. Preto získava
energiu šetriaca kondenzačná technika v tejto
oblasti stále viac na význame.
Pre väčšie zariadenia – alebo keď je možné
dovybavenie stávajúceho zariadenia – sa používajú samostatné výmenníky tepla spaliny/
voda. V nich sa ďalej ochladzujú spaliny tak,
že v nich obsiahnutá vodná para skondenzuje.
Získané kondenzačné teplo a nízke teploty
spalín tak zaisťujú výrazné zvýšenie normovaného stupňa využitia.
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Vitotrans 300
Vitotrans 300 je výmenník tepla spaliny/voda
pre využívanie spalného tepla pre kotly v rozsahu výkonov 80 až 6600 kW. Takto je možné
zvýšiť normovaný stupeň využitia kotla pri
zemnom plyne až o 12 % a u vykurovacieho
oleja až o 10 %.

Vitotrans 300
1 veľkorysý vstup spalín
2 vysoko účinná tepelná izolácia
3 výstup spalín
4 plechový kryt vo vitostriebornej farbe
5 výhrevné plochy Inox-Crossal resp. Inox-Tubal
Výhody na prvý pohľad
Vysoká prevádzková bezpečnosť a dlhá životnosť vďaka korózii odolnej ušľachtilej
nehrdzavejúcej oceli. Ušľachtilá nehrdzavejúca oceľ 1.4571 je vhodná pre zemný
plyn prípadne krátkodobú prevádzku s vykurovacím olejom, ušľachtilá nehrdzavejúca oceľ 1.4539 pre trvalú prevádzku s vykurovacím olejom.
Kompaktná konštrukcia – úspora miesta, možnosť umiestniť priamo za kotol.
Jednoduché hydraulické zapojenie – voliteľne je možné viesť cez Vitotrans 300
celý prietok alebo pre optimalizáciu kondenzácie časť prietoku vykurovacej vody.
Výmenník tepla spaliny/voda Vitotrans 300 s:
– výhrevnou plochou Inox-Crossal pre kotly od 80 do 1750 kW,
– výhrevnou plochou Inox-Tubal pre kotly od 1860 do 6600 kW,
Zvyslo usporiadané výhrevné plochy Inox-Crossal a Inox-Tubal pre vysokú
prevádzkovú bezpečnosť a dlhú životnosť:
– prostredníctvom vertikálne usporiadaných ťahov spalín môže vznikájúci
kondenzát bez zábran odtekať zvyslo dolu – tak nedochádza k sptänému
odparovaniu vzniknutého kondezátu,
– zosilnený samočistiaci účinok prostredníctvom hladkého povrchu ušľchtilej
nehrdzavejúcej ocele,
– vysoko účinný prestup tepla pre veľké množstvo kondezátu.
Pre výmenník tepla spaliny/voda Vitotrans 300 optimalizované neutralizačné
zariadenia.

Podnikanie
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Viessmann – climate of innovation

Viessmann je jedným z medzinárodných výrobcov inteligentných, komfortných a efektívnych
vykurovacích, klimatizačných a chladiacich
systémov a decentrálnej výroby elektriny.

To znamená: Ekológia, ekonómia a sociálne
aspekty zosúladené tak, aby boli uspokojené
požiadavky bez toho, aby sa ohrozila nasledujúca generácia.

Ako rodinný podnik v tretej generácií dodáva
už desaťročia obzvlášť efektívne vykurovacie
systémy s nízkymi emisiami.

K hlavnej obchodnej činnosti patrí ochrana klímy a životného prostredia, efektívnosť zdrojov
v celom podnikaní.
2009/2011/2013:

Silná značka vzbudzuje dôveru
Značka Viessmann a jej posolstvo je celosvetovo charakteristický znak. „climate of
innovation“ je prísľub v troch aspektoch: Je to
viera v kultúru inovácií. Je to prísľub vysokého
produktového využtia a zároveň záväzok
k ochrane klímy.
Trvalo obchodovať
Prevzatie zodpovednosti znamená pre
Viessmann vieru k udržatelnému podnikaniu.

Najlepší príklad z praxe
So svojím projektom strategickej trvalej udržateľnosti „Efektivita plus“ spoločnosť Viessmann
ukázala vo svojom výrobnom závode v Allendorfe/Eder, že energetické a klimatické ciele
pre rok 2050 môžu byť splnené s technológiami dostupnými na trhu už dnes. Výsledky už
hovoria za seba:

udržateľnosť pre produkciu/značku/
efektivitu zdrojov

n Zvýšenie podielu obnoviteľnej energie o 60 %
n Zníženie emisií CO2 o 80 %
Dlhodobý cieľ je zabezpečiť samostatné
pokrytie energetickej potreby v podniku.

Skupina Viessmann
Informácie o podnikaní
n Rok založenia: 1917
n Počet zamestnancov: 11 500
n Obrat skupiny: 2,2 miliárd Euro
n Podiel exportu: 56 %
n 22 výrobných závodov v 11 krajinách
n Predajné organizácie v 74 krajinách
n 120 predajných pobočiek vo svete

Nemecká cena za trvalú

Kompletná ponuka skupiny
Viessmann pre všetky zdroje energie
a aplikačné oblasti
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Plynové a olejové kotly
Kogeneračné zariadenia
Tepelné čerpadlá
Zariadenia na spaľovanie dreva
Zariadenia na bioplyn
Zariadenia na úpravu bioplynu
Solárna termika
Fotovoltika
Príslušenstvo
Chladiaca technika

Energy Efﬁ ciency Award 2010

Viessmann, s.r.o.
Ivanská cesta 30/A
821 04 Bratislava
telefón: (02) 32 23 01 00
telefax: (02) 32 23 01 23
www.viessmann.sk

Vaša špecializovaná kúrenárska firma:
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