Program 2013

“climate of innovation”

Bir aile firmas› olan Viessmann, üç nesil
boyunca konforlu, ekonomik ve çevre
dostu bir ﬂekilde ›s› elde etmeyi ve onu
ihtiyaçlar do¤rultusunda kullan›ma
sunmay› kendisine görev bilmiﬂtir.
Öncü yenilikçilik
Mükemmel ürün geliﬂimi ve çözüm
olanaklar› ile Viessmann her zaman
sektörün teknolojik lideri ve öncüsü
olmas›n› sa¤layan büyük ad›mlar atm›ﬂt›r.
Yüksek Kalite
Kullan›m yerine göre özel hammadde
seçilerek gerçekleﬂtirilen üretim teknikleri
Viessmann ürünlerinin yüksek kalitesinde
büyük rol oynar. Branﬂlar›nda bilgili
Viessmann çal›ﬂanlar›n›n geliﬂmiﬂ
yetkinliklerine ve Viessmann için pek
tabii olan mükemmeliyetçili¤e ba¤l› olarak
Viessmann’›n yüksek kalitesi
oluﬂmaktad›r.
Her ‹htiyaca Uygun Eksiksiz Ürün
Program›
Viessmann güncel Vitotec ürün program›
ile müﬂterilerine 1,5 – 116 000 kW güç
aral›¤›ndaki çok basamakl› bir ürün
program› sunmaktad›r: S›v›/gaz yak›tl› yer
ve duvar tipi düﬂük s›cakl›k kazanlar› ve
yo¤uﬂmal› kazanlar, ›s› pompalar›, güneﬂ
enerjisi sistemleri, biyokütle kazanlar›,
kojenerasyon sistemleri ve biyogaz
tesisleri bu mükemmel programa
örnektir. Kontrol panelleri ve iletiﬂim
tekni¤inin yan› s›ra, birlikte mükemmel
bir uyum içinde çal›ﬂan sistem tekni¤i
komponentleri ürün program›n›
tamamlamaktad›r. Geniﬂ Vitotec program›
teknolojik olarak ve fiyat bak›m›ndan
farkl›laﬂarak 3 gruba ayr›l›r: 100, 200 ve
300. Böylece her ihtiyaca ve bütçeye
uygun çözümler oluﬂturulmaktad›r.

Uluslararas› Yap›
Viessmann, Almanya, Avusturya, ‹sviçre,
Fransa, Kanada, Polonya ve Macaristan’da
toplam 23 adet üretim merkezi ve
120 sat›ﬂ merkezinden oluﬂan sat›ﬂ
organizasyonuyla 74 ülkede temsil
edilmektedir.
Güvenilir Partnerlik
‹ki y›lda bir düzenlenen ve Almanya’daki
binlerce uzman ›s›tma firmas›n›n kat›ld›¤›
geniﬂ bir anket olan “markt intern”de
Viessmann uzun senelerdir 1 no.lu kazan
firmas› seçilmiﬂ ve son 21 y›ld›r
sektördeki liderli¤ini korumuﬂtur. Anket
kriterleri aras›nda Viessmann ürün
memnuniyetinin yan› s›ra, müﬂterilerinin
günlük hayatlar›n› büyük ölçüde
kolaylaﬂt›ran servis program›na duyulan
takdir de bulunmaktad›r. Burada uzman
dan›ﬂmanlarca verilen teknik servis
yard›m›, kapsaml› yaz›l›m sunumu, reklam
ve sat›ﬂ deste¤i ile Viessmann
Akademisi’ndeki sürekli geliﬂim de büyük
rol oynamaktad›r. Hizmet memnuniyetinin
önemli bir bölümünü oluﬂturan kapsaml›
bilgi teknolojisiyle sipariﬂler yaklaﬂ›k bir
saatte Internet’te haz›r olmaktad›r.
Güçlü Marka
Reklam ve Halkla ‹liﬂkiler ﬂirketin net bir
profil oluﬂturmas›n› sa¤lamaktad›r. Görsel
yap› da ﬂirket profilindeki pratiklik ve
sadelik felsefesiyle belirlenmektedir. Spor
sponsorlu¤u, ilanlar ve sat›ﬂ destek
aksiyonlar› sadece marka tan›n›rl›¤›n›
artt›rmak için de¤il, ﬂirketin pozitif imaj›n›
perçinlemek için gerçekleﬂtirilmektedir.
Güçlü markalar pazarda her zaman iyi bir
ﬂekilde konumland›¤›ndan partnerler
sürekli kâr etmektedirler.
Sorumluluk, Dürüstlük ve Verimlilik
Çevre ve topluma karﬂ› sorumlulu¤u,
çal›ﬂanlar› ve iﬂ ortaklar›yla kurdu¤u güçlü
iletiﬂimi, mükemmeliyetçilik çabas› ve
tüm iﬂ süreçlerinde yüksek verimlili¤i
Viessmann’›n temel de¤erlerindendir.
Ürünleri ve sahip oldu¤u tüm de¤erleri
ile müﬂterilerine güçlü bir markan›n özel
faydalar›n› ve katma de¤erini sunmak
her bir Viessmann çal›ﬂan›n›n, dolay›s›yla
firman›n ortak özelli¤idir.
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VITOTEC

Vitotec
Teknik Fonksiyon Dizayn

Vitotec – her ﬂey sistem ile.
‹yi sistemler komponentlerinin
toplam›ndan daha yüksek performans
sa¤larlar. Bir sistemin maksimum
verime ulaﬂabilmesi için sistem
komponentlerinin tümünün mükemmel
bir uyum içinde iﬂletilmesi
gerekmektedir. Vitotec bunu
sunar – her ﬂey sistem ile.
Vitotec program› kendini ispatlam›ﬂ ileri
teknoloji ile gelece¤in yenili¤inin baﬂar›l›
bir sentezidir. Vitotec; Teknik, Fonksiyon
ve Dizayn’›n bütünlü¤ünü oluﬂturur.
Birlikte mükemmel bir uyum içinde
çal›ﬂan komponentler sayesinde her
bütçeye ve ihtiyaca uygun sistemler
oluﬂturulabilmektedir.
Platform stratejisini temel alan Modüler
Teknik sayesinde temel ﬂasi ve
fonksiyonel modüller ile birbirinden farkl›
cihazlar üretilebilmektedir.
Böylelikle ayn› yap› parçalar› ile kolayl›kla
gerçekleﬂtirilebilen ortak montaj ad›mlar›
sa¤lanmakta ve az say›da üniversal
yedek parça yeterli olmaktad›r. Böylelikle
›s›tma sisteminin montaj›, bak›m›, servisi
ve kullan›m› belirgin bir biçimde
kolaylaﬂt›r›lm›ﬂt›r.

Bu fonksiyonel yaklaﬂ›m VitotecDizayn’›n esas›n› oluﬂturur. Tüm Vitotec
ürün program› 1999 y›l›nda IF Ürün
Tasar›m Ödülü’ne lay›k görülmüﬂtür ve
bunun yan› s›ra 30’un üzerinde farkl›
tasar›m ödülü alm›ﬂt›r. Vitoplex 300
kazan ve Vitotronic 300 kontrol paneli
2001 y›l›, Vitosol 250 de 2004 y›l› IF Ürün
Tasar›m Ödülü’nü kazanm›ﬂt›r.
Ancak Vitotec program›, ürünlerinin
toplam›ndan daha fazlas›d›r. Vitotec
sistem tekni¤idir. Vitotec ayn› zamanda
ürünleri ile ilgili tüm hizmetleri de
kapsamaktad›r. Böylece Vitotec teknik
ile insan› bütünleﬂtirir.
Vitotec ile Viessmann, Alman
Markt-Intern dergisinin yapt›¤› geniﬂ
kapsaml› araﬂt›rma sonucunda ›s›tma
sektöründeki en iyi üretici firma
seçilmiﬂtir. Ankette ürün kalitesi/iﬂçilik,
montaj kolayl›¤›/e¤itim, yedek parça
temini, sevkiyat, dan›ﬂmanl›k hizmeti,
reklam, sat›ﬂ deste¤i, sat›ﬂ politikas› ve
son kullan›c› fiyat› kriterleri dikkate
al›nm›ﬂt›r. Vitotec program› sayesinde
Viessmann 2011 y›l›nda peﬂ peﬂe
onbirinci kez birinci seçilerek sektördeki
liderli¤ini korumuﬂtur.
Vitotec ürün program›na verilen
“Design Plus 2003” ödülü ile ilk kez
komple bir ürün grubu ödüllendirilmiﬂtir.
Vitodens 300 ve Vitopend 200, 2004
y›l›nda ‘red dot’ tasar›m ödülüne lay›k
görülmüﬂtür.
Vitotec tutarl› ve ileri teknolojik
üstünlüklere sahip bir ürün program›d›r.
Yüksek verim, çevre dostu iﬂletme,
emniyet ve uzun ömür tüm Viessmann
ürünlerinin ortak özelli¤idir.
Vitotec gelece¤in taleplerine uygun
çözümler sunmaktad›r.
Vitotec – her ﬂey sistem ile.
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Teknik
‹ster bir daire, bir villa, bir apartman
veya endüstriyel bir tesis ›s›t›lmak
istensin; isterse s›v›, gaz ya da alternatif
enerji kaynaklar› kullan›lmak istensin,
Viessmann sistem tekni¤i
1,5 – 116 000 kW anma ›s› gücü
aral›¤›nda her ihtiyaca uygun çözümler
sunmaktad›r.
Platform stratejisini temel alan
Viessmann Modüler Tekni¤i modern ve
teknolojik sistemler için bir örnek
niteli¤indedir. Zararl› madde emisyonu
çok düﬂük yanma sa¤layan gaz yak›tl›
MatriX-Iﬂ›n›m brülörü ile yo¤uﬂma
tekni¤inde kullan›lan paslanmaz
çelik Inox-Radial ve Inox-Crossal ›s›tma
yüzeyleri ›s› tekni¤inde kilometre taﬂlar›
olarak kabul edilmekte ve standartlar›
belirlemektedir.
Ancak Viessmann için teknolojik seviye
sadece ürünlerle s›n›rl› de¤ildir.
Viessmann tekni¤i bundan daha fazlas›n›
ifade etmektedir. Örne¤in Vitodata
sayesinde ›s›tma sistemlerini bundan
böyle Internet üzerinden denetleme ve
kullanma imkan› olacakt›r; bu geliﬂme
modern bina otomasyonu yönünde
at›lm›ﬂ çok önemli bir ad›md›r.

S›v› yak›tl› kazanlar
Gaz yak›tl› kazanlar

Güneﬂ enerjisi sistemleri

Duvar tipi cihazlar

Orta ve büyük
güçte kazanlar

Fonksiyon

Multi-fiﬂ sistemi
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Vitotec program› kapsaml› bir araﬂt›rma
ve geliﬂtirme çal›ﬂmas›n›n sonucudur.
Tüm komponentler insanlar›n pratik,
verimli ve konforlu kullan›m› için
tasarlanm›ﬂt›r – hem tesisat firmalar›,
hem de son kullan›c›lar için. Platform
stratejisini temel alan Modüler Teknik
sayesinde temel ﬂasi ve fonksiyonel
modüller ile birbirinden farkl› cihazlar
üretilebilmektedir. Böylelikle ayn› yap›
parçalar› ile kolayl›kla gerçekleﬂtirilebilen
ortak montaj ad›mlar› sa¤lanmakta ve az
say›da üniversal yedek parça yeterli
olmaktad›r. Bu sayede ›s›tma sisteminin
montaj›, bak›m›, servisi ve kullan›m›
belirgin bir biçimde kolaylaﬂt›r›lm›ﬂt›r.

Dizayn

Fonksiyonellik
tasar›m›n
esas›d›r.

Vitotec-Dizayn’›n özü sadeliktir. Sadeli¤i,
kaliteyi ve geliﬂimi simgeleyen metalik
gri renk “Vitosilber”, ›s›n›n sembolü olan
di¤er renk turuncu “Vitorange” ile
kombine edilerek Viessmann yenili¤i ile
Viessmann gelene¤i bütünleﬂtirilmiﬂtir.
Tüm Vitotec ürün program› 1999 y›l›nda
IF Ürün Tasar›m Ödülü’ne lay›k
görülmüﬂtür ve bunun yan› s›ra 30’un
üzerinde farkl› tasar›m ödülü alm›ﬂt›r.
Vitoplex 300 kazan ve Vitotronic 300
kontrol paneli de 2001 y›l› IF Ürün Tasar›m
Ödülü’nü kazanm›ﬂt›r.

Renklerin ve
esteti¤in uyumu
kalitenin göstergesidir.

Kontrol paneli:
Ekonomik ve
emniyetli bir iﬂletme
için ak›ll› bir beyin
gereklidir.
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VITOPEND 100-W

Vitopend 100-W’nin üstünlükleri:
Mahal ve kullanma suyu ›s›tmas› için
yüksek verimli kombi cihaz›.

EMPER
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Gaz yak›tl› kombi Vitopend 100-W ile
müstakil konutlarda yüksek verimli ve
konforlu ›s›nma sa¤lanmaktad›r. Bak›m›
ve servisi oldukça kolayd›r. Yap› parçalar›n›n
tümü ön taraftan kolayca sökülüp
tak›labilmektedir.

NIEDE

Gaz yak›tl› kombi
Bacal› veya hermetik iﬂletme için
Modülasyonlu, atmosferik brülörlü
Anma ›s› gücü: 10,5 - 31 kW (9 000 - 26 700 kcal/h)
Maksimum iﬂletme bas›nc›: 3 bar

EU
/ 42
-Ric
htlinie 92

Düﬂük s›cakl›k kazan›
)
3-y›ld›z (
yüksek enerji verimlili¤i

Tam modülasyonlu k›smi ön kar›ﬂ›ml›
brülör sayesinde zararl› madde
emisyonu düﬂük yanma.
3-y›ld›zl› (
) düﬂük s›cakl›k
kazan›: Hem s›cak su kullan›rken,
hem de mahal ›s›tmas›nda sürekli
yüksek verim sayesinde enerji
tasarrufu sa¤lanmaktad›r.

Yeni AquaBloc, servis
ve bak›m kolayl›¤›

Dijital göstergeli kontrol paneli,
entegre edilmiﬂ bir ar›za tespit
sistemine sahiptir. Opsiyonel oda
termostat› ile konforlu ›s›tma iﬂletmesi
sa¤lanabilmektedir.
Çift eﬂanjörlü sistem: Entegre
edilmiﬂ paslanmaz çelik plakal›
eﬂanjör sayesinde konforlu s›cak su
temini mümkündür.
Ad›m motorlu üç yollu vana ile
sorunsuz ve sessiz iﬂletme.
Modüler yap›s› ve multi-fiﬂ sistemi
sayesinde montaj›, bak›m› ve
servisi oldukça kolayd›r. Montaj
setine gerek yoktur.

Günlük ve haftal›k
programl› dijital oda
termostat›
Vitopend 100-W, farkl›
kapasitelerdeki yüksek
kaliteli model seçenekleriyle her türlü bireysel
›s›tma ihtiyac›na cevap
verebilmektedir.

Yüksek verimli
›s›tma eﬂanjörü

Tüm tesisat ba¤lant›lar› yeni
AquaBloc’a entegre edilmiﬂ ve cihaz›n
alt taraf›nda toplanm›ﬂt›r. Tüm yap›
parçalar›na kolayca ulaﬂ›labilinir.
Multi-fiﬂ sistemi: Tüm yap› parçalar›,
özel bir alet kullan›lmadan, ön taraftan
sökülebilir; servis çal›ﬂmalar› için yan
taraf›nda mesafe b›rakmaya gerek
yoktur.

Sessiz baca
gaz› fan›

Dijital göstergeli kontrol paneli

VITOPEND 100-W
Anma ›s› gücü
Hermetik
Bacal›

Toplam boyutlar
Uzunluk x Geniﬂlik x Yükseklik
Toplam a¤›rl›k
Bacal› / Hermetik
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kW
kcal/h
kW
kcal/h

kombi
10.7 - 24.8
9 200 - 21 400
10.5 - 24
9 000 - 20 700

kombi
13.2 - 31
11 300 - 26 700
13.5 - 30
11 600 - 25 800

mm

340 x 400 x 725

360 x 450 x 725

kg

31/36

34/39

Plakal›
›s› eﬂanjörü

Dijital göstergeli
kontrol paneli

AquaBloc
Modülasyonlu,
hidronik platform, fan destekli
multi-fiﬂ sistemi
atmosferik brülör

VITOPEND 111-W
Paslanmaz çelik boylerli kombi
Bacal› veya hermetik iﬂletme için
Anma ›s› gücü: 10,5 – 30 kW (9 000 – 25 800 kcal/h)
Maksimum iﬂletme bas›nc›: 3 bar

Vitopend 111-W, entegre edilmiﬂ 46
litrelik paslanmaz çelik depo boyleri
sayesinde, küçük boyutlar› ve yüksek
s›cak su konforu ile öne ç›kmaktad›r.
Vitopend 111-W’nin üstünlükleri:
Mahal ve kullanma suyu ›s›tmas› için
kombi cihaz›.
Tam modülasyonlu brülör
sayesinde zararl› madde emisyonu
düﬂük yanma.

Multi-fiﬂ sistemi

30 kW Booster fonksiyonu
sayesinde yüksek s›cak su
konforu (180 lt/10 dak). EN 13203’ e
göre *** verilmiﬂtir.
46 litrelik paslanmaz çelik depo
boyler, sürekli s›cak suyu güvence
alt›na al›r.

Dijital kontrol paneli

Modülasyonlu boyler besleme
sistemi ve s›cak su sensörü ile, sabit
su s›cakl›¤› sa¤lanmaktad›r.
Dijital kontrol paneli ile oda
s›cakl›¤›na ba¤l› veya d›ﬂ hava
kompanzasyonlu iﬂletme. Kullan›m›
kolay kontrol paneli, ar›za tespit
sistemine sahiptir.
Vitotrol oda termostatlar› ile oda
s›cakl›¤›na ba¤l› konforlu ›s›nma
opsiyonu.

Vitopend 111-W
Yüksek ›s›tma ve
s›cak su konforlu kombi

%92’ye kadar yüksek verim.
Modüler yap›s› ve multi-fiﬂ sistemi
sayesinde montaj›, bak›m› ve
servisi oldukça kolayd›r.

46 litre paslanmaz
çelik depo boyler
Modülasyonlu brülör

Tüm tesisat ba¤lant›lar› yeni AquaBloc’a entegre edilmiﬂ ve cihaz›n
arka taraf›nda toplanm›ﬂt›r. Tüm yap›
parçalar›na kolayca ulaﬂ›labilinir.

Membranl›
genleﬂme
tank›

Multi-fiﬂ sistemi: Tüm yap› parçalar›,
özel bir alet kullan›lmadan, ön taraftan
sökülebilir; servis çal›ﬂmalar› için yan
taraf›nda mesafe b›rakmaya gerek
yoktur.

VITOPEND 111-W
Anma ›s› gücü
Kombi
Toplam boyutlar
Uzunluk x Geniﬂlik x Yükseklik
Toplam a¤›rl›k
Bacal›
Hermetik

kW
kcal/h

10,5 - 24/30*
9 000 - 20 600/25 800

10,5 - 30
9 000 - 25 800

mm

480 x 600 x 900

480 x 600 x 900

kg
kg

60
67

60
67

* 30 kW anma ›s› gücü sadece kullanma suyu ›s›tmas› içindir.
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YEN‹

VITODENS 100-W

Y

Gaz yak›tl› yo¤uﬂmal› kombi / ›s›t›c›
Bacal› veya hermetik iﬂletme için
Anma ›s› gücü: 6,7 - 35 kW (5 700 - 30 100 kcal/h)
Maksimum iﬂletme bas›nc›: 3 bar

Gaz yak›tl› yo¤uﬂmal› kombi / ›s›t›c›
Vitodens 100-W ile müstakil konutlarda
konforlu ve enerji tasarruflu ›s›nma
sa¤lanmaktad›r. Vitodens 100-W, küçük
boyutlar›, estetik tasar›m› ve düﬂük ses
seviyesi ile yaﬂama mekanlar›na
mükemmel uyum sa¤lamaktad›r.
Vitodens 100-W’nin üstünlükleri:

Inox-Radial ›s›tma
yüzeyi

MatriX-silindirik brülör sayesinde
düﬂük zararl› madde emisyonu ve çok
sessiz iﬂletme.
Paslanmaz çelik kompakt Inox-Radial
›s›tma yüzeyi sayesinde yüksek
iﬂletme emniyeti ve uzun ömür
sa¤lan›r:
- Paslanmaz çelik eﬂanjörün dairesel
yap›s› küçük hacimde büyük güç
aktar›m› sa¤lamaktad›r.
- Serpantinler aras›nda tasarlanm›ﬂ
olan boﬂluklarda yo¤un ›s› transferi
sa¤layan laminar bir ak›ﬂ oluﬂmaktad›r.

MatriX-silindirik
brülör

Kazan verimi: %108,4
(EN 677’ye göre, %30 yükte ve 30 0C
dönüﬂ suyu s›cakl›¤›nda)
Paslanmaz çelik plakal› eﬂanjör ve
konfor fonksiyonu sayesinde an›nda
s›cak su temini ve yüksek s›cak su
konforu. EN 13203’e göre ***
verilmiﬂtir.
Dijital göstergeli kontrol paneli ile
sabit s›cakl›kta veya alternatif olarak
d›ﬂ hava kompanzasyonlu iﬂletme.
Vitotrol 100 UTD günlük ve haftal›k
programl› dijital oda termostat› ile oda
s›cakl›¤›na ba¤l› konforlu ›s›nma
opsiyonu.
Modüler yap›s› ve multi-fiﬂ sistemi
sayesinde montaj›, bak›m› ve
servisi oldukça kolayd›r.

Vitodens 100-W, farkl›
kapasitelerdeki
yüksek kaliteli model
seçenekleriyle her
türlü bireysel ›s›tma
ihtiyac›na cevap
verebilmektedir.

Inox-Radial ›s›tma yüzeyi
Membranl›
genleﬂme kab›

MatriX-silindirik brülör

Dijital göstergeli kontrol paneli

Tüm tesisat ba¤lant›lar› AquaBloc’a
entegre edilmiﬂ ve cihaz›n alt taraf›nda
toplanm›ﬂt›r. Tüm yap› parçalar›na
kolayca ulaﬂ›labilinir.
Multi-fiﬂ sistemi: Tüm yap› parçalar›,
özel bir alet kullan›lmadan, ön taraftan
sökülebilir; servis çal›ﬂmalar› için yan
taraf›nda mesafe b›rakmaya gerek
yoktur.

AquaBloc, servis ve
bak›m kolayl›¤›

VITODENS 100-W
Anma ›s› gücü
Toplam boyutlar
Uzunluk x Geniﬂlik x Yükseklik
Toplam a¤›rl›k
Baca gaz› s›cakl›¤›
K›smi yükte ve 30 0C dönüﬂ suyu s›cakl›¤›nda

10

kW
kcal/h
mm

›s›t›c› / kombi
6,7 - 26
5 700 - 22 400
350 x 400 x 700

›s›t›c› / kombi
8 - 35
6 800 - 30 100
350 x 400 x 700

kg
0C

36/36
35

37/38
35

Dijital göstergeli
kontrol paneli

YEN‹

VITODENS 111-W
Gaz yak›tl› duvar tipi kompakt yo¤uﬂmal› kazan
Anma ›s› gücü: 5,9 - 35 kW (5 000 - 30 100 kcal/h)
Maksimum iﬂletme bas›nc›: 3 bar

Vitodens 111-W’nin üstünlükleri:
Modülasyonlu, MatriX- silindirik
brülör sayesinde düﬂük zararl› madde
emisyonu ve çok sessiz iﬂletme.
Paslanmaz çelik kompakt InoxRadial ›s›tma yüzeyi sayesinde
yüksek iﬂletme emniyeti ve uzun
ömür sa¤lan›r:
- Paslanmaz çelik eﬂanjörün dairesel
yap›s› küçük hacimde büyük güç
aktar›m› sa¤lamaktad›r.
- Serpantinler aras›nda tasarlanm›ﬂ
olan boﬂluklarda yo¤un ›s› transferi
sa¤layan laminar bir ak›ﬂ
oluﬂmaktad›r.

Inox-Radial ›s›tma
yüzeyi

Kazan verimi: %107,8’e kadar
(EN 677’ye göre, %30 yükte ve 30 0C
dönüﬂ suyu s›cakl›¤›nda)

MatriX-silindirik brülör

Vitodens 111-W, entegre edilmiﬂ
46 litre hacmindeki depo boyler
ve plakal› eﬂanjör ile yüksek s›cak su
taleplerini an›nda karﬂ›layabilmektedir.
EN 13203’e göre *** verilmiﬂtir.
Dijital göstergeli
kontrol paneli

Dijital göstergeli kontrol paneli ile
sabit s›cakl›kta veya alternatif olarak
d›ﬂ hava kompanzasyonlu iﬂletme.

Vitodens 111-W
Depo boyler entegre edilmiﬂ
gaz yak›tl› kompakt
yo¤uﬂmal› kazan
(Boyler hacmi 46 litre)

Vitotrol oda termostatlar› ile oda
s›cakl›¤›na ba¤l› konforlu ›s›nma
opsiyonu.
Manuel baca sistemi adaptasyonu
sayesinde optimum çal›ﬂma ve yüksek
verim elde edilmektedir.

MatriX- silindirik brülör
Inox-Radial
›s›tma yüzeyi

Multi-fiﬂ sistemi: Tüm yap› parçalar›
özel bir alet kullan›lmadan, ön taraftan
sökülebilir; servis çal›ﬂmalar› için yan
tarafta mesafe b›rakmaya gerek
yoktur.

Depo boyler

Alternatif ak›mla çal›ﬂan devir
kontrollü fan sayesinde düﬂük
elektrik sarfiyat›.
VITODENS 111-W
Anma ›s› gücü

Toplam boyutlar
Uzunluk x Geniﬂlik x Yükseklik
Toplam a¤›rl›k
Baca gaz› s›cakl›¤›
(K›smi yükte ve 30 C dönüﬂ suyu s›cakl›¤›nda)

kW
kcal/h

5,9 - 26 / 29,3*
5 000 - 22 400 / 25 200

8 - 35
6 900 - 30 100

mm

480 x 600 x 900

480 x 600 x 900

kg

62

64

C

35

35

* 29,3 kW anma ›s› gücü sadece kullanma suyu ›s›tmas› içindir.

11

VITODENS 200-W

Y

Gaz yak›tl› yo¤uﬂmal› kombi / ›s›t›c›
Anma ›s› gücü: 5,9 - 35 kW (5 000 - 30 100 kcal/h)
Maksimum iﬂletme bas›nc›: 3 bar

Vitodens 200-W’nin üstünlükleri:
Modülasyonlu, MatriX- silindirik
brülör sayesinde düﬂük zararl› madde
emisyonu. Modülasyon aral›¤›:
%25 - 100.
10 litre hacimli, membranl›
genleﬂme tank› entegre edilmiﬂtir.
Paslanmaz çelik kompakt InoxRadial ›s›tma yüzeyi sayesinde
yüksek iﬂletme emniyeti ve uzun
ömür sa¤lan›r:
- Paslanmaz çelik eﬂanjörün dairesel
yap›s› küçük hacimde büyük güç
aktar›m› sa¤lamaktad›r.
- Serpantinler aras›nda tasarlanm›ﬂ
olan boﬂluklarda yo¤un ›s› transferi
sa¤layan laminar bir ak›ﬂ
oluﬂmaktad›r.
Kazan verimi: %107,6’ya kadar
(EN 677’ye göre, %30 yükte ve 30 0C
dönüﬂ suyu s›cakl›¤›nda)

Inox-Radial ›s›tma
yüzeyi

Dijital Vitotronic
kontrol paneli

Kombi modellerde, paslanmaz çelik
plakal› eﬂanjör sayesinde an›nda s›cak
su temini ve yüksek s›cak su
konforu. EN 13203’e göre ***
verilmiﬂtir.
Yeni dijital Vitotronic kontrol paneli
ile oda s›cakl›¤›na ba¤l› veya d›ﬂ hava
kompanzasyonlu iﬂletme. Yeni grafik
ekran çok sat›rl› aç›k metinlerin,
grafiklerin ve yard›m metinlerinin
gösterimine imkan vermektedir.
Vitotrol oda termostatlar› ile oda
s›cakl›¤›na ba¤l› konforlu ›s›nma
opsiyonu.
‹lk çal›ﬂt›rmada ve ateﬂleme
süresince otomatik baca sistemi
adaptasyonu sayesinde optimum
çal›ﬂma ve yüksek verim elde
edilmektedir.

Günlük ve haftal›k
programl› dijital oda
termostat›
Vitodens 200-W
Gaz yak›tl›
yo¤uﬂmal› kombi / ›s›t›c›

Multi-fiﬂ sistemi: Tüm yap› parçalar›
özel bir alet kullan›lmadan, ön taraftan
sökülebilir; servis çal›ﬂmalar› için yan
tarafta mesafe b›rakmaya gerek
yoktur.

Inox-Radial
›s›tma yüzeyi

Alternatif ak›mla çal›ﬂan devir
kontrollü fan sayesinde düﬂük
elektrik sarfiyat›.
Ak›ll› Lambda Pro Control sistemi
sayesinde, gaz tipini kendili¤inden
tan›yarak de¤iﬂken gaz niteliklerine
ve iﬂletme ﬂartlar›na en uygun yanma
koﬂullar›n› otomatik olarak ayarlar.
VITODENS 200-W
Anma ›s› gücü

Toplam boyutlar
Uzunluk x Geniﬂlik x Yükseklik
Toplam a¤›rl›k

kW
kcal/h
mm

kg

kombi / ›s›t›c›

kombi / ›s›t›c›

5,9 - 26 / 29,3*
5 000 - 22 400 / 25 200

8 - 35
6 900 - 30 100

360 x 450 x 850

360 x 450 x 850

46/45

48/47

Baca gaz› s›cakl›¤›
35
(K›smi yükte ve 30 C dönüﬂ suyu s›cakl›¤›nda)
C
*29,3 kW anma ›s› gücü sadece kombi cihazda kullanma suyu ›s›tmas› içindir.
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35

Membranl›
genleﬂme tank›
MatriXsilindirik brülör

YEN‹

VITODENS 200-W
Gaz yak›tl› duvar tipi yo¤uﬂmal› kazan
Anma ›s› gücü: 15,4 - 150 kW (13 200 - 129 000 kcal/h)
2700 kW’a kadar kaskad sistem imkan›
Maksimum iﬂletme bas›nc› 45 ila 100 kW: 4 bar
Maksimum iﬂletme bas›nc› 125 ve 150 kW: 6 bar

Vitodens 200-W’nin üstünlükleri:
Modülasyonlu, MatriX- silindirik
brülör sayesinde düﬂük zararl› madde
emisyonu. Modülasyon aral›¤›:
%20 - 100.
Paslanmaz çelik kompakt InoxRadial ›s›tma yüzeyi sayesinde
yüksek iﬂletme emniyeti ve uzun
ömür sa¤lan›r:
- Paslanmaz çelik eﬂanjörün dairesel
yap›s› küçük hacimde büyük güç
aktar›m› sa¤lamaktad›r.
- Serpantinler aras›nda tasarlanm›ﬂ
olan boﬂluklarda yo¤un ›s› transferi
sa¤layan laminar bir ak›ﬂ
oluﬂmaktad›r.
Kazan verimi: %108,1’e kadar
(EN 677’ye göre, %30 yükte ve 30 0C
dönüﬂ suyu s›cakl›¤›nda)

Inox-Radial ›s›tma
yüzeyi

MatriX-silindirik brülör

Yeni dijital Vitotronic kontrol paneli
ile oda s›cakl›¤›na ba¤l› veya d›ﬂ hava
kompanzasyonlu iﬂletme. Yeni grafik
ekran çok sat›rl› aç›k metinlerin,
grafiklerin ve yard›m metinlerinin
gösterimine imkan vermektedir.
‹lk çal›ﬂt›rmada ve ateﬂleme
süresince otomatik baca sistemi
adaptasyonu sayesinde optimum
çal›ﬂma ve yüksek verim elde
edilmektedir.

Dijital Vitotronic
kontrol paneli

Geri tepmeyi önleyen otomatik baca
gaz› klapesi kazan gövdesine entegre
edilmiﬂtir.

Vitodens 200-W
Gaz yak›tl› duvar tipi
yo¤uﬂmal› kazan

Tüm yap› parçalar› ön taraftan
sökülebilir; servis çal›ﬂmalar› için yan
tarafta mesafe b›rakmaya gerek
yoktur.
MatriX-silindirik brülör

Alternatif ak›mla çal›ﬂan devir
kontrollü fan sayesinde düﬂük
elektrik sarfiyat›.

Inox-Radial
›s›tma yüzeyi

Ak›ll› Lambda Pro Control sistemi
sayesinde, gaz tipini kendili¤inden
tan›yarak de¤iﬂken gaz niteliklerine
ve iﬂletme ﬂartlar›na en uygun yanma
koﬂullar›n› otomatik olarak ayarlar.

Dijital Vitotronic
kontrol paneli

Vitodens 200-W - 8’li kaskad sistem (1200 kW)

VITODENS 200-W
15,4 - 45
13 200 - 38 700

15,4 - 60
13 200 - 51 600

27 - 80
23 200 - 68 800

27 - 100
23 200 - 86 000

29 - 125
24 900 - 107 500

29 - 150
24 900 - 129 000

mm 380 x 480 x 850
Toplam boyutlar
Uzunluk x Geniﬂlik x Yükseklik

380 x 480 x 850

530 x 480 x 850

530 x 480 x 850

689 x 600 x 905

689 x 600 x 905

65

65

83

83

130

130

39
Baca gaz› s›cakl›¤›
C
(K›smi yükte ve 30 C dönüﬂ suyu s›cakl›¤›nda)

39

37

37

39

39

Anma ›s› gücü

Toplam a¤›rl›k

kW
kcal/h

kg
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VITODENS 222-F
Gaz yak›tl› kompakt yo¤uﬂmal› kazan
Anma ›s› gücü: 5,9 - 35 kW (5 000 - 30 100 kcal/h)
Maksimum iﬂletme bas›nc›: 3 bar

Vitodens 222-F’nin üstünlükleri:
Modülasyonlu, MatriX-silindirik
brülör sayesinde düﬂük zararl› madde
emisyonu. Modülasyon aral›¤›:
%25 - 100.
Paslanmaz çelik kompakt InoxRadial ›s›tma yüzeyi sayesinde
yüksek iﬂletme emniyeti ve uzun
ömür sa¤lan›r:
- Paslanmaz çelik eﬂanjörün dairesel
yap›s› küçük hacimde büyük güç
aktar›m› sa¤lamaktad›r.
- Serpantinler aras›nda tasarlanm›ﬂ
olan boﬂluklarda yo¤un ›s› transferi
sa¤layan laminar bir ak›ﬂ
oluﬂmaktad›r.

Inox-Radial ›s›tma
yüzeyi

Kazan verimi: %107,6’ya kadar
(EN 677’ye göre, %30 yükte ve 300 C
dönüﬂ suyu s›cakl›¤›nda)
Vitodens 222-F, Vitodens 200-W’nin
tüm üstün özelliklerine sahiptir. Ayr›ca
entegre edilen 100/130 litre hacmindeki
depo boyler ve plakal› eﬂanjör ile
çok yüksek s›cak su taleplerini an›nda
karﬂ›layabilmektedir. (NL=maks. 4,8)
EN 13203’e göre *** verilmiﬂtir.

MatriX- silindirik
brülör

Yeni dijital Vitotronic kontrol paneli
ile oda s›cakl›¤›na ba¤l› veya d›ﬂ hava
kompanzasyonlu iﬂletme. Yeni grafik
ekran çok sat›rl› aç›k metinlerin,
grafiklerin ve yard›m metinlerinin
gösterimine imkan vermektedir.

Yeni dijital Vitotronic
kontrol paneli

Vitotrol oda termostatlar› ile oda
s›cakl›¤›na ba¤l› konforlu ›s›nma
opsiyonu.
‹lk çal›ﬂt›rmada ve ateﬂleme
süresince otomatik baca sistemi
adaptasyonu sayesinde optimum
çal›ﬂma ve yüksek verim elde
edilmektedir.

Vitodens 222-F
Depo boyler entegre
edilmiﬂ gaz yak›tl›
kompakt yo¤uﬂmal›
kazan (Boyler hacmi
100/130 litre)

Multi-fiﬂ sistemi: Tüm yap› parçalar›
özel bir alet kullan›lmadan, ön taraftan
sökülebilir; servis çal›ﬂmalar› için yan
tarafta mesafe b›rakmaya gerek
yoktur.

Inox-Radial
›s›tma yüzeyi

MatriX- silindirik brülör
Membranl›
genleﬂme tank›

Alternatif ak›mla çal›ﬂan devir
kontrollü fan sayesinde düﬂük
elektrik sarfiyat›.
Ak›ll› Lambda Pro Control sistemi
sayesinde, gaz tipini kendili¤inden
tan›yarak de¤iﬂken gaz niteliklerine
ve iﬂletme ﬂartlar›na en uygun yanma
koﬂullar›n› otomatik olarak ayarlar.

VITODENS 222-F
Anma ›s› gücü

Toplam boyutlar
Uzunluk x Geniﬂlik x Yükseklik
Toplam a¤›rl›k
Baca gaz› s›cakl›¤›
(K›smi yükte ve 30 C dönüﬂ suyu s›cakl›¤›nda)
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kW
kcal/h

5,9 - 26
5 000 - 22 400

7,9 - 35
6 700 - 30 100

mm

595 x 600 x 1425

595 x 600 x 1625

kg

132

141

C

35

35

3-yollu
dönüﬂüm
vanas›
Emaye kapl›
depo boyler

Plakal› eﬂanjör
Dijital Vitotronic
kontrol paneli

VITODENS 242-F
Güneﬂ enerjisi destekli, gaz yak›tl›
kompakt yo¤uﬂmal› kazan
Anma ›s› gücü: 5,9 - 26 kW (5 000 - 22 400 kcal/h)
Maksimum iﬂletme bas›nc›: 3 bar

Vitodens 242-F’nin üstünlükleri:
Modülasyonlu, MatriX-silindirik
brülör sayesinde düﬂük zararl› madde
emisyonu. Modülasyon aral›¤›:
%25 - 100.
Paslanmaz çelik kompakt InoxRadial ›s›tma yüzeyi sayesinde
yüksek iﬂletme emniyeti ve uzun
ömür sa¤lan›r:
- Paslanmaz çelik eﬂanjörün dairesel
yap›s› küçük hacimde büyük güç
aktar›m› sa¤lamaktad›r.
- Serpantinler aras›nda tasarlanm›ﬂ
olan boﬂluklarda yo¤un ›s› transferi
sa¤layan laminar bir ak›ﬂ
oluﬂmaktad›r.

Inox-Radial ›s›tma
yüzeyi

Kazan verimi: %107,6’ya kadar
(EN 677’ye göre, %30 yükte ve 300 C
dönüﬂ suyu s›cakl›¤›nda)
Vitodens 242-F, Vitodens 200-W’nin
tüm üstün özelliklerine sahiptir. Ayr›ca
entegre edilen 170 litre hacmindeki
güneﬂ enerjisi destekli depo boyler
ve plakal› eﬂanjör ile çok yüksek s›cak
su taleplerini an›nda karﬂ›layabilmektedir.
EN 13203’e göre *** verilmiﬂtir.
Yeni dijital Vitotronic kontrol paneli
ile d›ﬂ hava kompanzasyonlu iﬂletme
ve güneﬂ enerjisi fonksiyonlar›na eriﬂim.
Yeni grafik ekran çok sat›rl› aç›k
metinlerin, grafiklerin, yard›m metinlerinin
ve güneﬂ enerjisi kazanc›n›n gösterimine
imkan vermektedir.

MatriX- silindirik
brülör

Yeni dijital Vitotronic
kontrol paneli

Vitotrol oda termostatlar› ile oda
s›cakl›¤›na ba¤l› konforlu ›s›nma
opsiyonu.
‹lk çal›ﬂt›rmada ve ateﬂleme
süresince otomatik baca sistemi
adaptasyonu sayesinde optimum
çal›ﬂma ve yüksek verim elde
edilmektedir.

Güneﬂ enerjisi
kazanc›n›n
grafik gösterimi

Multi-fiﬂ sistemi: Tüm yap› parçalar›
özel bir alet kullan›lmadan, ön taraftan
sökülebilir; servis çal›ﬂmalar› için yan
tarafta mesafe b›rakmaya gerek
yoktur.

Vitodens 242-F
Güneﬂ enerjisi destekli,
gaz yak›tl› kompakt
yo¤uﬂmal› kazan
(Boyler hacmi 170 litre)

Inox-Radial ›s›tma yüzeyi
Membranl›
genleﬂme
tank›
MatriXsilindirik
brülör

Alternatif ak›mla çal›ﬂan devir
kontrollü fan sayesinde düﬂük
elektrik sarfiyat›.
Plakal›
eﬂanjör

Ak›ll› Lambda Pro Control sistemi
sayesinde, gaz tipini kendili¤inden
tan›yarak de¤iﬂken gaz niteliklerine
ve iﬂletme ﬂartlar›na en uygun yanma
koﬂullar›n› otomatik olarak ayarlar.

Solar
doldurma
grubu

VITODENS 242-F
Anma ›s› gücü

Toplam boyutlar
Uzunluk x Geniﬂlik x Yükseklik
Toplam a¤›rl›k
Baca gaz› s›cakl›¤›
(K›smi yükte ve 30 C dönüﬂ suyu s›cakl›¤›nda)

Dijital
Vitotronic
kontrol
paneli

kW
kcal/h

5,9 - 26
5 000 / 22 400

mm

595 x 600 x 1875

kg

165

C

35

Güneﬂ enerjisi destekli,
emaye kapl› depo boyler
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Sistem Tekni¤i
Duvar tipi cihazlar için

1 Do¤algaz veya propan yak›tl› duvar
tipi cihaz
2 H›zl› ve kolay montaj için montaj ask›s›
3 Bacal› ve hermetik iﬂletme için kontrol
edilmiﬂ ve yap› denetimine göre
ruhsat› al›nm›ﬂ baca gaz› sistemleri
4 Vitocell boyler program›ndan kazan›n
yan›na veya alt›na yerleﬂtirilebilen
boyler
5 Oturma odas›ndan ›s›tma sisteminin
konforlu ve rahat kullan›m› için uzaktan
kumanda

Ekonomi, sa¤l›k
ve konfor için
termostatik vana
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VITOCAL 300-G / 350-A
Is› pompas›
Anma ›s› gücü:
Antifriz / Su : 6 - 960 kW
Su / Su
: 8 - 1208 kW
Hava / Su : 10,6 - 18,5 kW

Çevre bilinci ve enerji kaynaklar›n›n s›n›rl›
olmas› nedeniyle alternatif enerji
kaynaklar›n›n önemi gittikçe artmaktad›r.
Is› pompalar› ile toprakta, suda ya da havada
depolanan enerjinin çok düﬂük miktarda
elektrik enerjisi yard›m› ile ›s›tma ve s›cak
su üretim amaçl› kullan›m› sa¤lanmaktad›r.
Vitocal’in üstünlükleri:
VITOCAL 300-G
Antifriz/Su ve Su/Su ›s› pompalar›
Vitocal 300-G Tip BW (6 - 240 kW)
topra¤›n depolad›¤› ›s› enerjisinden,
içinden antifrizli ak›ﬂkan dolaﬂan toprak
kolektörü veya sondaj borular› yard›m›
ile faydalan›r. Vitocal 300-G y›l boyunca
hatta so¤uk k›ﬂ günlerinde bile mahal
ve kullanma suyu ›s›tmas›n› gerçekleﬂtirebilmektedir. Vitocal 300-G Tip WW
(8 - 302 kW) ile sudaki (göl, nehir
vb.) ›s› enerjisinden yararlan›lmaktad›r.
Performans say›s› (COP): 6,33’e
kadar (Su/Su iﬂletmesinde ve
10/35 oC s›cakl›klarda).

Sessiz çal›ﬂan Scroll
kompresör

Vitocal 350-A
Hava/Su ›s› pompas›

Tüm ›s› pompalar› dijital kontrol
panelleri ile donat›lm›ﬂt›r. D›ﬂ hava
kompanzasyonlu dijital kontrol
paneli tüm ›s›tma sisteminin yan› s›ra
güneﬂ enerjisi sisteminin ve kaskad
sistemlerin de kontrolünü sa¤lar.
“Natural Cooling” fonksiyonu
sayesinde yaz aylar›nda topra¤›n veya
suyun düﬂük s›cakl›k seviyesinden
faydalanarak veya “Active Cooling”
fonksiyonu ile kompresörü çal›ﬂt›rarak
konut so¤utmas› gerçekleﬂtirilebilmektedir.
VITOCAL 350-A
Hava/Su ›s› pompalar›
Vitocal 350-A’n›n kompresör devresine
eklenen buhar enjektörü ile 65 oC’ye
kadar gidiﬂ suyu s›cakl›¤›na
ulaﬂ›labilmektedir. Yüksek gidiﬂ suyu
s›cakl›¤› ayn› zamanda yüksek
kullanma suyu konforu (55 oC’ye
kadar) sa¤lamaktad›r.

Vitocal 300-G
60 oC’ye kadar gidiﬂ suyu s›cakl›klar›

Toprak kaynakl› (kolektör)

Is› pompas›

Boyler

Yer alt› suyu kaynakl›

Toprak kaynakl› (kuyu)

Is› pompas›
Boyler
Is›tma suyu deposu

Hava kaynakl›

Vitocal 350-A, radyatörlü bir binan›n
modernizasyonu için de ideal
çözümdür.
Vitocal 350-A tüm y›l boyunca
mahal ve kullanma suyu ›s›tmas› için
gerekli ›s›y› üretebilmektedir.
Performans say›s› (COP): 3,6’ya
kadar (2/35 oC s›cakl›klarda)
Vitocal 350-A Tip AWH-I ve AWH-O
-20 oC’ye kadar d›ﬂ ortam s›cakl›klar›nda
Hava/Su ›s› pompas› olarak ›s›tma
iﬂletmesi yapabilmektedir.

Is› pompas›

Boyler

Is› pompas›
Boyler
Is›tma suyu deposu

Is› pompas› sistemleri için enerji kaynaklar›
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VITOCAL 200-S
Hava/Su ›s› pompas›: 1,1 - 16 kW

Tek cihaz ile ›s›tma, so¤utma ve s›cak su
Vitocal 200-S hava kaynakl› split bir ›s› pompas›d›r ve bir d›ﬂ
ile iç üniteden oluﬂmaktad›r. Hava kaynakl› ›s› pompas› d›ﬂ
havada depolanm›ﬂ enerjisinden faydalan›r. D›ﬂ hava koﬂullar›na
dayan›kl› d›ﬂ ünitenin montaj yeri esnek bir ﬂekilde seçilebilir
ve kompakt oldu¤undan d›ﬂ duvara montaj› mümkündür.
Binan›n yan›nda veya düz bir çat›ya montaj imkan› da vard›r.
‹ç ünite di¤er tüm ›s›tma sistemlerinde oldu¤u gibi kazan
dairesine veya kombi cihaz›nda oldu¤u gibi mutfa¤a monte
edilir. ‹ç ünite paslanmaz çelik plakal› eﬂanjör, ›s›tma devresi
pompas› ve 3 yollu vana gibi gerekli hidrolik komponentlerden
oluﬂur ve konforlu bir iﬂletme sa¤lar. Yaz aylar›nda
Vitocal 200-S so¤utma için kullan›labilir. So¤utma iste¤e ve
yerel ﬂartlara ba¤l› olarak fan-coil veya yerden ›s›tma sistemi
üzerinden gerçekleﬂtirilebilir.
Verimli ve ekonomik
Vitocal 200-S özellikle k›smi yüklerde çok verimli çal›ﬂ›r. Bunun
için DC-Inverter teknolojisinden faydalan›lmaktad›r. Kompresör
kapasite ihtiyac›na göre hassas ﬂekilde modülasyon yapar ve
böylece daima istenen gidiﬂ s›cakl›¤›na ulaﬂ›l›r. Modernizasyon
iﬂleri için split ›s› pompas› özellikle çok uygun, çünkü mevcut
›s› üreticisi ile kombine edilerek bivalent iﬂletme türü mümkün
olabilmektedir. Mevcut ›s› üreticisi sadece pik ihtiyaçlarda
devreye girer.

Vitocal 200-S hava kaynakl›
›s› pompas›, iç ve d›ﬂ ünite

Devir kontrolü sayesinde sessiz iﬂletme
Vitocal 200-S ›s› pompas›n›n oransal iﬂletmesi sayesinde
on-off iﬂletmesi önlenir ve azalt›l›r. Bunun yan›nda devir kontrollü
fan ve kompresör tam yükteki çal›ﬂma ﬂekline göre k›smi
yüklerde belirgin ﬂekilde daha sessizdir.
Vitotronic kontrol paneli
Kullan›m› kolay Vitotronic 200 kontrol panelinin avantajlar›ndan
teknik uzman gibi son kullan›c› da faydalan›r: Türkçe menülü
kontrol paneli kolay anlaﬂ›l›r ﬂekilde tasarlanm›ﬂt›r. Büyük ekran›
›ﬂ›kl›d›r ve kolayca okunabilir. Yard›m fonksiyonu ile tüm ad›mlar
tarif edilmektedir. Grafik destekli kullan›c› seviyesinde ›s›tma
ve so¤utma e¤rileri görüntülenmektedir. D›ﬂa hava
kompanzasyonlu iﬂletmeye uygun Vitotronic 200 kontrol panelin
kullan›c› ünitesi cihaz›n 5 metre yak›n›nda bir duvar kaidesine
monte edilebilir.

Vitocal 200-S iç ünite

Vitocal 200-S hava kaynakl› ›s› pompas›
Baﬂka ›s› üreticileri ile hibrit sistem olarak iﬂletilebilir.

VITOCAL 200-S
Is›tma kapasitesi*
So¤utma kapasitesi*
Toplam boyutlar
(D›ﬂ ünite / ‹ç ünite)
Uzunluk
Geniﬂlik
Yükseklik
Toplam a¤›rl›k
(D›ﬂ ünite / ‹ç ünite)

kW
kW

1,1 - 5,3
1,2 - 3,8

1,3 - 9,5
1,6 - 8,0

4,4 - 13,3
2,4 - 8,5

5,0 - 16,0
2,4 - 10,0

mm
mm
mm

869 / 450
290 / 360
610 / 905

1040 / 450
340 / 360
865 / 905

900 / 450
340 / 360
1255 / 905

900 / 450
340 / 360
1255 / 905

kg

43 / 38

66 / 38

110 / 41,5

110 / 41,5

*Kapasite de¤erleri 7/35 0C ve 35/7 0C sistem s›cakl›klar› ve maksimum frekans içindir, defrost dikkate
al›nmam›ﬂt›r. Daha farkl› s›cakl›k çiftlerindeki kapasite de¤erleri için lütfen ilgili cihaz›n teknik kataloglar›na bak›n›z.
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Vitocal 200-S
‹ç ve d›ﬂ ünite

Boyler

Kazan

Ak. tank›

YEN‹

VITOCAL 222-S / 242-S
Hava/Su ›s› pompas›: 1,1 - 16 kW

Tek cihaz ile ›s›tma, s›cak su ve so¤utma
Vitocal 222-S ve Vitocal 242-S boylerli hava kaynakl› split ›s›
pompalar›d›r ve Vitocal 200-S cihaz ile tamamen ayn› özellikleri
taﬂ›maktad›r. Bu cihazlar Vitocal 200-S cihaz›n tüm fonksiyonlar›n›
yerine getirebilmektedir. Vitocal 222-S cihaz›n iç ünitesine
170 litre hacminde boyler ve bu boyleri ›s›tan boyler besleme
pompas› entegre edilmiﬂtir. Vitocal 242-S cihaz›n iç ünitesine
ise 220 litre hacminde boyler ve bu boyleri besleyen pompa
entegre edilmiﬂtir. Bunlara ilave olarak Vitocal 242-S ›s›
pompas›n›n boylerinde güneﬂ enerjisi sistemi ba¤lanabilen bir
serpantin mevcuttur. Böylece gerek Vitocal 222-S gerekse
Vitocal 242-S cihaz› tercih edildi¤inde harici boyler kullan›m›na
gerek kalmaz ve daha kompakt ölçüler ile hatas›z uygulama
yap›labilmektedir.
Vitocal 222-S ve 242-S'in Avantajlar›
1,2 – 16 kW kapasite aral›¤›nda fiyat performans oran›
mükemmel ›s› pompas›
Vitocal 222-S'de 170 litre hacminde entegre boyler
Vitocal 242-S'de solar sistem ba¤lanabilen 220 litre hacminde
entegre boyler
Vitocal 222-S /242-S
hava kaynakl› boylerli ›s› pompas›,
iç ve d›ﬂ ünite

Tek cihaz ile ›s›tma, s›cak su ve so¤utma imkan›
Baﬂka ›s› üreticileri ile kombinasyon imkan›
DC inverter tekni¤i ile kapasite kontrolü ve k›smi yükte
yüksek verim.
Yüksek COP sayesinde düﬂük iﬂletme maliyeti: EN 14511
uyar›nca COP de¤eri 4,6'ya kadar (hava 7 oC/su 35 oC).
(COP = Coefficient of Performance).
Maksimum gidiﬂ suyu s›cakl›¤› (-15 oC d›ﬂ hava s›cakl›¤›nda):
55 oC'ye kadar.
Buharlaﬂt›r›c›, kompresör, genleﬂme valfi ve fandan oluﬂan
d›ﬂ hava koﬂullar›na dayan›kl› d›ﬂ ünitenin montaj› oldukça
kolayd›r.

Vitocal 242-S iç ünite

Vitocal 242-S ile ›s›tma, so¤utma ve s›cak su üretimi
S›cak su öncelikle güneﬂ enerjisi sistemi ile ›s›t›l›r.

Sirkülasyon pompas›, eﬂanjör, boyler, 3 yollu vana, emniyet
grubu, elektrikli ›s›t›c› ve kontrol panelinden oluﬂan iç ünite
son derece kompakt›r.
Kolay kullan›labilen, aç›k metinli ve grafik göstergeli Vitotronic
kontrol paneli.
VITOCAL 222-S / 242-S
Is›tma kapasitesi*
So¤utma kapasitesi*
Toplam boyutlar**
(‹ç ünite, 222-S / 242-S)
Uzunluk
Geniﬂlik
Yükseklik
Toplam a¤›rl›k**
(‹ç ünite, 222-S / 242-S)

kW
kW

1,1 - 5,3
1,2 - 3,8

1,3 - 9,5
1,6 - 8,0

4,4 - 13,3
2,4 - 8,5

5,0 - 16,0
2,4 - 10,0

680 / 680
680 / 680
680 / 680
680 / 680
mm
600 / 600
600 / 600
600 / 600
600 / 600
mm
mm 1829 / 2075 1829 / 2075 1929 / 2075 1929 / 2075
kg

194 / 204

194 / 204

197 / 204

197 / 204

*Kapasite de¤erleri 7/35 0C ve 35/7 0C sistem s›cakl›klar› ve maksimum frekans içindir, defrost dikkate
al›nmam›ﬂt›r. Daha farkl› s›cakl›k çiftlerindeki kapasite de¤erleri için lütfen ilgili cihaz›n teknik kataloglar›na bak›n›z.
**D›ﬂ ünite boyut ve a¤›rl›klar› Vitocal 200-S ile ayn›d›r.
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VIESSMANN-KWT
Is› Pompalar›
Toprak, su veya hava kaynakl›
1500 kW'a kadar özel imalat ›s› pompas› sistemleri

Group

Viessmann-KWT teknik know-how, esnek imalat tekni¤i ve
uzun y›llara dayanan bilgi birikimi sayesinde yüksek kapasiteli
›s› pompas› üretimi gerçekleﬂtirmektedir. Viessmann-KWT
müﬂteriden gelen talepler do¤rultusunda 30 y›l› aﬂan tecrübesi
ile çözüm üretmektedir.
Her zaman en do¤ru çözüm
KWT her türlü ihtiyaca ve kullan›ma uygun ›s› pompas› sistemleri
imal etmektedir: Toprak, su veya hava kaynakl›. Böylece her
türlü enerji kayna¤›ndan faydalanma imkan› ile farkl› gidiﬂ suyu
s›cakl›k talepleri ve hedef COP de¤erleri esas al›narak özel
imalat gerçekleﬂir. 1500 kW'dan daha yüksek kapasite
taleplerinde ›s› pompalar› kaskad olarak çal›ﬂt›r›labilmektedir.
Hibrit sistemler

KWT ›s› pompalar› toplu konut , ticari ve hizmet amaçl› binalar ile endüstriyel
tesislerde kullan›labilmektedir.

Bunun yan›nda hibrit sistemler de kurmak mümkündür. Is›
pompas› belirli bir kapasite ihtiyac›n› tek baﬂ›na karﬂ›lar. Pik
yüklerde ikinci bir ›s› üreticisi (örn. yo¤uﬂmal› kazan) otomatik
olarak devreye girer. Viessmann gerek kazan gerekse ›s›
pompas›nda zengin ürün program› sayesinde en uygun
çözümleri sunabilmektedir.
KWT ›s› pompalar› ayr›ca istenilen ölçülerde imal edilmektedir.
Bu da giriﬂ ﬂartlar› zor ve kullan›m alan› s›n›rl› olan mekanlarda
avantaj sa¤layabilmektedir. KWT'de kullan›lan bütün malzemeler
ve prosesler sertifikal›d›r ve firma 1996 y›l›ndan beri ISO 9001
kalite belgesine sahiptir.
Ak›ll› kontrol sistemleri
Modern ›s›tma sistemlerinde bina otomasyonuna entegrasyon
talep edilmektedir. KWT kontrol sistemleri kullan›c›ya çok
say›da fonksiyon sunmaktad›r ve bina otomasyonuna entegre
edilebilmektedir. PLC kontrol sistemleri fabrikada müﬂteri
taleplerine göre üretilir.
Do¤adan enerji kazan›m›
Is› pompas› ile çevreden ›s› kazan›m› farkl› enerji kaynaklar›ndan
olabilmektedir. Bunlar baﬂl›ca, yeralt› suyu; toprak (sondaj),
nehir suyu veya deniz suyu; d›ﬂ hava veya endüstriyel tesislerde
at›k su ve di¤er at›k ›s›lar olabilir.
Her ›s› kayna¤›ndan her yerde faydalanmak mümkün olmayabilir.
Bu yüzden karar verilmeden önce yerel makamlara dan›ﬂ›lmal›d›r
ve teknik olarak uygulanabilirli¤i KWT ile belirlenmelidir.
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Ak›ll› kontrol sistemleri
KWT kontrol sistemleri kullan›c›ya çok say›da fonksiyon sunmaktad›r ve
bina otomasyonuna entegre edilebilmektedir.

VITOSOL-F
Düzlemsel kolektör
2,3 m2 absorber yüzeyi

Gerek yak›t fiyatlar›n›n art›ﬂ› gerekse
artan çevre bilinci nedeniyle s›cak su
haz›rlanmas› ve ›s›tma deste¤i sa¤lamak
amac›yla günümüzde güneﬂ kolektörleri
gittikçe yayg›nlaﬂmaktad›r. Güneﬂ enerjisi
yeryüzündeki en büyük enerji kayna¤›d›r.
Türkiye’de bir y›lda 1 m2 alan üzerine
ortalama 1600 kWh güneﬂ enerjisi (bir
baﬂka deyiﬂle yaklaﬂ›k 165 m3 do¤algaz›n
üretebildi¤i kadar enerji) düﬂmektedir.
Artan talep karﬂ›s›nda Viessmann her
türlü ihtiyaç ve kullan›ma uygun çözüm
sa¤layan Vitosol güneﬂ enerjisi
sistemlerini sunmaktad›r.Tüm Vitosol
kolektörlerinin ortak özelli¤i yüksek verim,
iﬂletme emniyeti ve uzun ömürdür.
Kolektörler paslanmaz çelik, alüminyum,
bak›r ve solar-cam gibi korozyona
dayan›kl› malzemelerden imal
edilmiﬂlerdir. Viessmann fiﬂli ba¤lant›
sistemi sayesinde kolektörler k›sa sürede
monte edilebilmektedir.

Solar-Divicon
pompa grubu

Vitocell 100-B
bivalent boylerler

Vitosol-F’in üstünlükleri:
Yüksek verimli seçici kaplama
absorber yüzeyli düzlemsel güneﬂ
kolektörü.
Kolektör yüzeyi: 2,3 m2 (düﬂey veya
yatay montaja uygun).
Yüksek seçici kaplama absorber
yüzeyi, entegre edilmiﬂ borulama ve
etkili ›s› izolasyonu sayesinde yüksek
verim.

Dijital kontrol paneli
Vitosolic 200
Vitosol-F,
Düzlemsel kolektör

Esnek kolektör ba¤lant› borular›
sayesinde k›sa montaj süreleri. Fiﬂli
ba¤lant› sistemi ile 12 adete kadar
kolektör birbirine seri olarak
ba¤lanabilmektedir.
Vitosol-F üniversal olarak
kullan›labilir: Düz ve e¤imli çat›lara
montaj, bina cephelerine montaj veya
serbest montaj.

Viessmann fiﬂli
ba¤lant› sistemi

Viessmann düzlemsel kolektörler
s›cak su üretimi ve mahal ›s›tmas›
deste¤i için uygundur.

S›cak su üretimi için örnek bir güneﬂ
enerjisi sistemi ﬂemas›

S›cak su üretimi ve mahal ›s›tmas› deste¤i için
örnek bir güneﬂ enerjisi sistemi ﬂemas›
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VITOSOL-T
Vakum borulu kolektör
Absorber yüzeyi 3 m2’ye kadar

Vakum borulu kolektörler özellikle d›ﬂ
hava s›cakl›klar›n›n çok düﬂtü¤ü veya çok
yüksek gidiﬂ s›cakl›klar›n›n istendi¤i
(örne¤in solar-so¤utma) sistemlerde
tercih edilir. Vakum borulu kolektörün
verimi sürekli yüksek kald›¤›ndan k›ﬂ
aylar›nda daha yüksek performans
sa¤lamaktad›r. Vakum borulu kolektör y›l
boyunca yüksek verim ve solar karﬂ›lama
oran› sa¤lamaktad›r. Viessmann Vitosol-T
vakum borulu kolektörler ile daha az
say›da kolektör ve daha az yer ihtiyac› ile
yüksek verimli güneﬂ enerjisi sistemleri
kurulabilmektedir. Viessmann vakum
borulu kollektörlerini kendi fabrikalar›nda
üretmektedir.
Vitosol-T'nin üstünlükleri:
Vakum boruya entegre bak›r selektif
yüzeyli absorber sayesinde yüksek
verim elde edilir. Kapal› sistem
kuruldu¤undan bas›nçl› sistemler
kurulmaktad›r.
Vitosol 222-T bilinen düzlemsel
kolektörlü entegre boyler sistemlerine
göre daha az yer kaplar ve y›l boyunca
daha yüksek performans sa¤lar.
Vitosol 222-T'ye hidrofor hatt› ba¤lan›r,
s›cak su deposu atmosfere aç›k
de¤ildir ve böylece s›cak su konforu
asla bozulmaz.
Vitosol 222-T'ye opsiyonel olarak
elektrikli ›s›t›c› tak›labilmektedir.
Vitosol 222-T
Boyler entegre vakum borulu
güneﬂ enerjisi sistemi

Vitosol 200 kolektör özel dizayn›
sayesinde 0 ile 90 derece aras› aç›larda
monte edilebilmektedir.
Vitosol 300 Heat-Pipe prensipli
oldu¤undan vakum borular›n kuru
ba¤lant›s› olmaktad›r.

1 Yüksek etkili ›s› izolasyonu

Her bir vakum boru döndürülebilmektedir ve böylece absorber yüzeyin yönü
güneﬂ yönüne ayaralanabilmektedir.

2 "Kuru ba¤lant›" sayesinde kolektör ile ›s›
taﬂ›y›c› ak›ﬂkan direkt temas etmiyor
3 Duotec eﬂanjör

Vakum borulu kolektör y›l boyunca
yüksek verim ve solar karﬂ›lama oran›
sa¤lamaktad›r.

4 Kolektör montaj› ve döndürülmesi çok kolay

Viessmann Vitosol-T vakum borulu
kolektörler ile daha az say›da kolektör
ve daha az yer ihtiyac› ile yüksek
verimli güneﬂ enerjisi sistemleri
kurulabilmektedir.

7 Is› borusu

5 Yüksek verimli selektif yüzeyli absorber
6 Demir oran› düﬂük cam

Hafif olduklar›ndan çat›ya montaj
sistemleri daha düﬂük maliyetlidir.

Viessmann vakum borulu kolektörler yatay ve cephe montaj›na uygundur. Vakum borular ile birlikte
absorber yüzey de döndürülebildi¤inden yüksek sistem verimine ulaﬂ›lmaktad›r.
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VITOVOLT 100/200
Viessmann'dan Amorf, Monokristal veya
Polikristal Fotovoltaik Modüller

Vitovolt 100 :
Düﬂük ›ﬂ›kta yüksek kazanç
Vitovolt 100 fotovoltaik modülde amorf silisyum yap›s›
kullan›lmaktad›r. Amorf yap›l› silisyum özel bir buharlaﬂt›rma
yöntemi ile cam taﬂ›y›c› üzerine ince film olarak uygulan›r.
Vitovolt 100 yüksek absorbe etme özelli¤i sayesinde düﬂük
güneﬂ ›ﬂ›¤› seviyesinde ve k›smi gölgelenmenin etkisinde bile
çok yüksek kazanç sa¤lamaktad›r. Vitovolt 100 bu nedenle
montaj koﬂullar› uygun olmayan yerlerde tercih edilmektedir.

Vitovolt 200

Entegre edilmiﬂ seri ba¤lant› kumandas› ve fotovoltaik modülün

1 Alüminyum çerçeve

özel çerçevesi sayesinde h›zl› ve basit montaj imkan›
sunulmaktad›r. Homojen siyah yüzey ve kaplamal› çerçeve
estetik bir görünüm sa¤lar.

2 Demir oran› düﬂük cam kapak
3 Üst EVA tabakas›
(EVA=Etil-Vinil-Aselat)
4 Silisyum hücresi
5 Alt EVA tabakas›
6 Arka yüz

Vitovolt 200:
Uygun fiyata yüksek kapasiteli modül
Vitovolt 200 fotovoltaik modül hem mono kristal silisyum
hücreli hem de polikristal silisyum hücreli olarak temin
edilebilmektedir. Elektrik üreten solar hücreler d›ﬂ ortama karﬂ›
dayan›kl› kaplamas› olan özel plastik folyolar ile solar cam
aras›ndad›r ve özel bir imalat tekni¤i ile komponentler birleﬂtirilir.
Vitovolt 200 böylece d›ﬂ ortama karﬂ› dayan›kl› hale getirilir ve

Negatif elektrot

S›n›r tabaka
n-tipi silikon

uzun iﬂletme ömrüne ulaﬂ›r. Viessmann’›n fotovoltaik
modüllerdeki silisyum hücreler ve üretim teknolojisi için olan
yüksek kalite talebi sayesinde Vitovolt modüller için uzun y›llar
kapasite garantisi verilebilmektedir. Ba¤lant›lar› haz›r modül
hafiftir ve Viessmann montaj tekni¤i sayesinde modülün çatya
montaj› oldukça kolayd›r.
p-tipi silikon

Basit montaj

Pozitif elektrot

Fotovoltaik modül ba¤lant›lar› haz›r olarak fabrikadan gelir.
Elektrik ba¤lant›lar› fiﬂli sistem sayesinde basit ve hatas›z bir
ﬂekilde gerçekleﬂtirilebilmektedir. Düﬂey ve yatay çat› montaj›
için montaj setleri de modüller ile birlikte teslim edilebilmektedir.
Alüminyum çerçeve modüle yüksek dayan›kl›l›k sa¤lamaktad›r
ve d›ﬂ etkenlere karﬂ› modülü korumaktad›r.

Invertör
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VITOCELL 100-V, -B
Ceraprotect emayeli çelik boyler
Boyler hacmi: 160 - 1000 litre

Ekonomik kullanma suyu ›s›tmas›
için uygun bir çözüm. Dikey tip
Vitocell 100’ün boyler hacmi
1000 litreye kadard›r.
Vitocell 100 -V, -B ’nin üstünlükleri:
Korozyona dayan›kl› Ceraprotect
emayeli çelik boyler. Magnezyum
anot üzerinden ayr›ca katodik koruma
sa¤lanmaktad›r. Aksesuar olarak
temin edilebilen harici ak›m anodu
bak›m gerektirmez.

Vitocell 100-V
500 - 1000 litre

Boyler taban›na kadar uzanan
serpantin ile boyler suyunun tamam›
›s›t›l›r ve bakteri üreyecek so¤uk
bölgeler oluﬂmaz.
Büyük boyutland›r›lm›ﬂ serpantin ile
elde edilen h›zl› ve homojen ›s›tma
sayesinde yüksek s›cak su konforu
sa¤lanmaktad›r. Yüksek s›cak su
ihtiyaçlar› için birden çok boyler
grupland›r›larak boyler bataryas›
oluﬂturulabilir.
Yüksek etkili çepeçevre uygulanan
›s› izolasyonu sayesinde ›s› kay›plar›
düﬂüktür.
Vitocell 100-B kazan ve güneﬂ
kollektörleri ile birlikte bivalent
kullanma suyu ›s›tmas› için
kullan›lmaktad›r. Güneﬂ
kollektörlerinin ›s›s› alt serpantin
üzerinden kullanma suyuna
aktar›l›r.

Vitocell 100-V
Boyler hacmi:
160 - 300 litre

‹stek üzerine bir elektrikli ›s›t›c› seti
temin edilebilir veya mevcut sistem
sonradan bu ›s›t›c› seti ile donat›labilir.

Çepeçevre
uygulanan
›s› izolasyonu

Özellikle güneﬂ enerjisi sistemleri ve
›s› pompalar› gibi düﬂük s›cakl›k
kaynaklar› ile kullanma suyu
›s›tmas›na yönelik Vitocell 100-V
Tip CVS (200, 300 ve 390 litre) ve
Tip CVW (390 litre) boyler modelleri
mevcuttur.
VITOCELL 100
Boyler hacmi
Kapasite*
Toplam boyutlar
Uzunluk
Geniﬂlik
Yükseklik
Toplam a¤›rl›k
Maks. iﬂletme bas›nc›
Is›tma suyu taraf›
Kullanma suyu taraf›

Üst serpantin- kazan ile
kullanma
suyu ›s›tmas›
Ceraprotect
emaye
kaplama

-V (dikey tip)

-B (bivalent)

200
982

300
1302

5001)
1720

7501)
3022

10001)
3341

mm 581 581
mm 608 608
mm 1189 1409
kg
86
97

633
705
1746
151

850
898
1955
181

960
1046
2100
295

1060
1144
2160
367

633
705
1746
160

850
918
1630
167

850
918
1955
205

25
10

25
10

25
10

25
10

10
10

10
10

10
10

litre
l/h

bar
bar

160
982

25
10

25
10

*Kazan ç›k›ﬂ suyu s›cakl›¤› 90 0C ve kullanma suyu s›cakl›klar› 10/45 0C için
1) PUR - Yumuﬂak köpük ›s› izolasyonu
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300

4001)

5001)

761/1302 1032/1548 1154/1720

Alt serpantin
- güneﬂ
kollektörleri
için ba¤lant›

Servis
kapa¤›

Vitocell 100-B

Magnezyum veya
harici ak›m anodu

VITOCELL 300-V
Paslanmaz çelik boyler
Boyler hacmi: 200 - 500 litre

Paslanmaz çelik boylerlerle hijyenik,
konforlu ve ekonomik kullanma suyu
›s›tmas›.
Vitocell 300-V ’nin üstünlükleri:
Korozyona dayan›kl› yüksek kaliteli
paslanmaz çelik sayesinde uzun
ömür sa¤lanmaktad›r.
Yüksek yüzey kalitesi sayesinde
tamamen hijyenik bir ortam
sa¤lanmaktad›r.

Vitocell 300-V
500 litre

Korozyona karﬂ› ilave koruma için
koruyucu anot kullan›m› gerekmemekte, böylelikle iﬂletmede
anot de¤iﬂtirme masraf›ndan tasarruf
edilmektedir.
Boyler taban›na kadar uzanan
serpantin ile boyler suyunun tamam›
›s›t›l›r ve bakteri üreyecek so¤uk
bölgeler oluﬂmaz.

Vitocell 300-V

Büyük boyutland›r›lm›ﬂ serpantin ile
elde edilen h›zl› ve homojen ›s›tma
sayesinde yüksek s›cak su konforu
sa¤lanmaktad›r.
Yüksek etkili çepeçevre uygulanan
›s› izolasyonu sayesinde ›s› kay›plar›
düﬂüktür.
Universal kullan›ml›d›r - yüksek s›cak
su ihtiyaçlar› için birden çok boyler
grupland›r›larak boyler bataryas›
oluﬂturulabilir.

Vitocell 300-V
Boyler hacmi:
200 - 300 litre

Çepeçevre
uygulanan
etkin ›s›
izolasyonu

Paslanmaz
çelik boyler

VITOCELL 300-V
Boyler hacmi
Kapasite*
Toplam boyutlar
Uzunluk
Geniﬂlik
Yükseklik
Toplam a¤›rl›k
Maks. iﬂletme bas›nc›
Is›tma suyu taraf›
Kullanma suyu taraf›

Boyler taban›na
kadar uzanan
paslanmaz
çelik serpantin

(dikey tip)
litre
l/h

200
1745

300
2285

5001)
2358

mm
mm
mm
kg

581
649
1420
76

633
704
1779
100

923
974
1740
111

bar
bar

25
10

25
10

25
10

Ek bir
temizleme
aç›kl›¤› olarak
veya elektrikli
›s›t›c›y› monte
etmek için
flanﬂ

*Kazan ç›k›ﬂ suyu s›cakl›¤› 90 0C ve kullanma suyu s›cakl›klar› 10/45 0C için
1) PUR - Yumuﬂak köpük ›s› izolasyonu
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VITOCELL 100-W
Duvar tipi cihazlar için çift kat
Ceraprotect emayeli çelik boyler
Boyler hacmi: 120 - 400 litre

Duvar tipi cihazlar ile kombine edilen
Vitocell 100-W, cihaz›n alt›na ya da
yan›na yerleﬂtirilebilmektedir.
Beyaz renkte ve farkl› büyüklükteki
Vitocell 100-W boylerler ile yüksek s›cak
su konforu elde edilmektedir.
Vitocell 100-W’nin üstünlükleri:
Korozyona dayan›kl› Ceraprotect
emayeli çelik boyler. Magnezyum
anot üzerinden ayr›ca katodik koruma
sa¤lanmaktad›r. Aksesuar olarak
temin edilebilen harici ak›m anodu
bak›m gerektirmez.

Alta yerleﬂtirilen
Vitocell 100-W
Boyler hacmi: 120
veya 150 litre

Boyler taban›na kadar uzanan
serpantin ile boyler suyunun tamam›
›s›t›l›r ve bakteri üreyecek so¤uk
bölgeler oluﬂmaz.
Büyük boyutland›r›lm›ﬂ serpantin ile
elde edilen h›zl› ve homojen ›s›tma
sayesinde yüksek s›cak su konforu
sa¤lanmaktad›r.
Yüksek etkili çepeçevre uygulanan
›s› izolasyonu sayesinde ›s› kay›plar›
düﬂüktür.
‹kili iﬂletme için Vitocell 100 -W
bivalent boyler.
Vitocell 100-W bivalent
Boyler hacmi:
300 ve 400 litre

Çepeçevre uygulanan
›s› izolasyonu

Ceraprotect
emaye kaplama

Magnezyum veya
harici ak›m anodu
Serpantin

VITOCELL 100-W
Boyler hacmi
Kapasite*
Toplam boyutlar
Uzunluk
Geniﬂlik
Yükseklik
Toplam a¤›rl›k
Maks. iﬂletme bas›nc›
Is›tma suyu taraf›
Kullanma suyu taraf›

Bivalent

litre
l/h

120
590

150
590

160
638

200
638

300
1081

300
638/1081

400
811/1278

mm
mm
mm
kg

618
553
904
72

661
596
932
85

581
605
1189
86

581
605
1409
97

633
705
1746
151

633
705
1746
160

850
918
1630
167

bar
bar

10
10

10
10

25
10

25
10

25
10

10
10

10
10

*Vitopend/Vitodens ile ulaﬂ›labilecek kapasite de¤erleri, ortalama kazan suyu s›cakl›¤› 78 0C ve kullanma suyu s›cakl›klar› 10/45 0C için
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VITOPLEX 100
S›v›/Gaz yak›tl› çelik kazan
Yüksek kazan suyu s›cakl›¤›nda iﬂletme için
Anma ›s› gücü: 500 - 2 000 kW (430 000 - 1 720 000 kcal/h)
Maksimum iﬂletme bas›nc›
500 - 620 kW: 5 bar
780 - 2000 kW: 6 bar

Kendini ispatlam›ﬂ Viessmann kalitesi ile
üretilmiﬂ Vitoplex 100 çelik kazanlar
yüksek iﬂletme emniyeti ve uygun fiyatla
sunulmaktad›r.
Büyük su hacmi sayesinde brülörün
devrede kalma süresi uzundur. Böylece,
brülör çok s›k devreye girip ç›kmaz ve
çevre korunmuﬂ olur.
Geniﬂ su temas yüzeyleri, büyük su
hacmi ve kesintisiz su ak›ﬂ yollar›
sayesinde, su taraf› ak›ﬂ direnci çok düﬂük
olmaktad›r. Böylece kazan suyuna olan
›s› transferi tabii sirkülasyonla gerçekleﬂir;
burada bir kazan devresi pompas›na
gerek kalmamaktad›r.
Vitoplex 100’ün üstünlükleri:
Yüksek kazan suyu s›cakl›¤› ile
ekonomik iﬂletme.
Gidiﬂ suyu s›cakl›¤›na ba¤l› olarak
%95,5’e varan kazan verimi.
Paslanmaz çelik ekonomizör
Vitotrans 300 ile yak›t›n üst ›s›l
de¤erinden faydalan›larak verim %12
art›r›labilir.
Büyük su hacmi sayesinde iyi bir iç
sirkülasyon ve uzun brülör çal›ﬂma
süreleri, böylece daha az ﬂalt say›s›
ile çevre korunmaktad›r.

Vitoplex 100
780 - 2 000 kW
Geniﬂ su temas
yüzeyleri ve
büyük su hacmi

Kazan devresi pompas› gerekmez.
Geniﬂ su temas yüzeyleri ve büyük su
hacmi sayesinde iyi bir iç sirkülasyon
ve emniyetli bir ›s› transferi.

Duman gaz›
geçiﬂleri

Vitotronic dijital
kontrol paneli

Yanma odas›

Is›tma sistemi, iletiﬂim olanakl› dijital
kontrol sistemi Vitotronic ile
ekonomik ve emniyetli olarak iﬂletilir.
Vitotronic kontrol sistemi bilinen her
kontrol talebi ve uygulamaya cevap
vermektedir. Standart LON-BUS
sayesinde tamamen bina otomasyon
tekni¤ine entegre edilebilir.
Tek kazanl› sistem için termostatik kontrol
paneli Vitotronic 100 GC3 ya da d›ﬂ hava
kompanzasyonlu dijital kontrol paneli
Vitotronic 300 GW2B alternatifleri.

Yüksek etkili ›s›
yal›t›m›

EN 303-1’e göre
brülör ba¤lant› yeri

VITOPLEX 100
Anma ›s› gücü
Toplam boyutlar
Uzunluk
Geniﬂlik
Yükseklik
Toplam a¤›rl›k
(›s› izolasyonu ve
kontrol paneli dahil)
Kazan su hacmi

kW
kcal/h

500
430 000

620
533 200

780
670 800

950
817 000

1120
963 200

1350
1 161 000

1700
1 462 000

2000
1 720 000

1840
950
1530

1940
1015
1590

2115
1460
1690

2215
1460
1690

2465
1555
1920

2665
1555
1920

2850
1660
2020

3010
1660
2020

kg

845

1005

1490

1575

2260

2525

2920

3170

litre

460

535

866

998

1296

1324

1665

1767

mm
mm
mm
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VITOPLEX 200
S›v›/Gaz yak›tl› düﬂük s›cakl›k kazan›
De¤iﬂken, düﬂük kazan suyu s›cakl›¤›nda iﬂletme için
Anma ›s› gücü: 90 - 1 950 kW (77 400 - 1 677 000 kcal/h)
Maksimum iﬂletme bas›nc›
90 - 560 kW: 4 bar
700 - 1 950 kW: 6 bar

Vitoplex 200, kompakt yap› tarz› ve
uygun ebatlar› sayesinde kazan
dairelerine kolayca taﬂ›n›p monte
edilebilir. ‹lk hareket kontrolü ThermControl sayesinde 560 kW’a kadar anma
›s› gücüne sahip kazanlarda ﬂönt pompa
gerekmez.
Vitoplex 200’ün üstünlükleri:
De¤iﬂken, düﬂük kazan suyu s›cakl›¤›
sayesinde ekonomik ve çevre dostu.
Gidiﬂ suyu s›cakl›¤›na ba¤l› olarak
%96,3’e varan kazan verimi.
Paslanmaz çelik ekonomizör
Vitotrans 300 ile yak›t›n üst ›s›l
de¤erinden faydalan›larak verim %12
art›r›labilir.

Ekonomizör
Vitotrans 300
ile yak›t›n üst
›s›l de¤erinden
faydalan›l›r.

Düﬂük yanma odas› yükü sayesinde
zararl› madde emisyonu düﬂük
yanma sa¤lanmaktad›r. Üç geçiﬂ
sistemi ile azot oksit emisyonlar› daha
da azalt›lmaktad›r.
Büyük su hacmi sayesinde iyi bir
iç sirkülasyon ve uzun brülör
çal›ﬂma süreleri, böylece daha az
ﬂalt say›s› ile çevre korunmaktad›r.

Vitoplex 200
700 - 1 950 kW

Kazan devresi pompas› gerekmez.
Geniﬂ su temas yüzeyleri ve büyük
su hacmi sayesinde iyi bir iç
sirkülasyon ve emniyetli bir ›s›
transferi.

Dijital
kontrol
paneli
Vitotronic

Üçüncü
duman gaz›
geçiﬂi

Is›tma sistemi, iletiﬂim olanakl› dijital
kontrol sistemi Vitotronic ile
ekonomik ve emniyetli olarak
iﬂletilir. Vitotronic kontrol sistemi
bilinen her kontrol talebi ve
uygulamaya cevap vermektedir.
Standart LON-BUS sayesinde
tamamen bina otomasyon tekni¤ine
entegre edilebilir.

Yüksek
etkili ›s›
izolasyonu

Entegre edilmiﬂ ilk hareket kontrolü
“Therm-Control” sayesinde
560 kW’a kadar anma ›s› gücüne
sahip kazanlarda ﬂönt pompa gerekmez
ve böylece montaj zaman›ndan ve
giderlerinden tasarruf edilir.

Yanma odas›
(Birinci geçiﬂ)

‹kinci
duman gaz›
geçiﬂi
Vitoflame
brülör

VITOPLEX 200
90
120
150
1950
200
1600
270
1300
350
1100
440
900
Anma ›s› gücü kW
560
700
kcal/h 77 400 103 200 129 000 172 000 232 200 301 000 378 400 481 600 602 000 774 000 946 000 1 118 000 1 376 000 1 677 000
Toplam boyutlar
mm
Uzunluk
mm
Geniﬂlik
mm
Yükseklik
Toplam a¤›rl›k kg

1270
755
1315
345

1470
755
1315
390

1455
825
1350
455

1650
825
1350
505

1675
905
1460
680

1875
905
1460
760

1895
1040
1625
990

2040
1040
1625
1095

2510
1460
1690
1640

2610
1460
1690
1780

2560
1555
1920
2285

2780
1555
1920
2475

3205
1660
2140
3210

3205
1660
2140
3370

180

210

255

300

400

445

600

635

935

1325

1525

1690

2510

2420

(›s› izolasyonu ve
kontrol paneli dahil)

Kazan su hacmi litre
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VITOPLEX 300
S›v›/Gaz yak›tl› düﬂük s›cakl›k kazan›
De¤iﬂken, düﬂük kazan suyu s›cakl›¤›nda iﬂletme için
Çok tabakal› konvektif ›s›tma yüzeyli üç geçiﬂli kazan
Anma ›s› gücü: 620 - 2 000 kW (533 200 - 1 720 000 kcal/h)
Maksimum iﬂletme bas›nc›: 6 bar

Vitoplex 300, çok tabakal› konvektif
›s›tma yüzeyleri sayesinde, ekonomik,
zararl› madde emisyonu düﬂük ve
güvenli bir iﬂletme sunmaktad›r.
2000 kW’a kadar güçteki kazanlarda ilk
hareket kontrolü Therm-Control
sayesinde ﬂönt pompa gerekmez.
Vitoplex 300’ün üstünlükleri:
Çok tabakal› konvektif ›s›tma
yüzeyleri sayesinde yüksek iﬂletme
emniyeti ve uzun ömür.
Düﬂük yanma odas› yükü sayesinde
zararl› madde emisyonu düﬂük
yanma sa¤lanmaktad›r. Üç geçiﬂ
sistemi ile azot oksit emisyonlar› daha
da azalt›lmaktad›r.

Ekonomizör
Vitotrans 300
ile yak›t›n üst
›s›l de¤erinden
faydalan›l›r.

Kazan›n kompakt yap›s› kazan
dairelerine giriﬂi kolaylaﬂt›rmaktad›r.
De¤iﬂken, düﬂük kazan suyu s›cakl›¤›
sayesinde özellikle ekonomik ve
çevre dostu; ›s› gereksinimi olmad›¤›
durumlarda tamamen devreden ç›kar.
Gidiﬂ suyu s›cakl›¤›na ba¤l› olarak
%97,1’e varan kazan verimi.
Paslanmaz çelik ekonomizör
Vitotrans 300 ile yak›t›n üst ›s›l
de¤erinden faydalan›larak verim %12
art›r›labilir.
Vitoplex 300
620 - 2 000 kW

Entegre edilmiﬂ ilk hareket
kontrolü Therm-Control sayesinde
ﬂönt pompaya gerek yoktur. Böylece
montaj süresi k›sal›r ve ilk yat›r›m ve
iﬂletme giderleri azal›r.
Is›tma sistemi, iletiﬂim olanakl› dijital
kontrol sistemi Vitotronic ile
ekonomik ve emniyetli olarak
iﬂletilir. Vitotronic her ihtiyaca
uygundur ve bilinen tüm kontrol
uygulamalar›na cevap vermektedir.
Standart LON-BUS sayesinde bina
otomasyon sistemine ba¤lant› imkan›
vard›r.

Dönüﬂ enjektörlü su yönlendirme plakas›
Yüksek etkili
›s› izolasyonu

‹kinci
baca gaz›
geçiﬂi

Üçüncü baca gaz› geçiﬂi,
çok tabakal› konvektif
›s›tma yüzeyi olarak
Yanma
odas›
(birinci
geçiﬂ)

Kazan kap›s›

Çok tabakal› konvektif ›s›tma yüzeyi

VITOPLEX 300
Anma ›s› gücü
Toplam boyutlar
Uzunluk
Geniﬂlik
Yükseklik
Toplam a¤›rl›k

620
533 200

780
670 800

1000
860 000

1250
1 075 000

1600
1 376 000

2000
1 720 000

mm
mm
mm
kg

2320
1285
1690
1800

2320
1285
1690
1900

2570
1380
1920
2645

2570
1380
1920
2815

3220
1485
2140
3780

3220
1485
2140
4080

litre

965

900

1510

1440

2475

2315

kW
kcal/h

(›s› izolasyonu ve
kontrol paneli dahil)

Kazan su hacmi
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VITOROND 200
S›v›/Gaz yak›tl› düﬂük s›cakl›k kazan›
De¤iﬂken, düﬂük kazan suyu s›cakl›¤›nda iﬂletme için
Eutectoplex ›s›tma yüzeyli, dökme dilimli üç geçiﬂli kazan
Anma ›s› gücü: 125 - 1150 kW (107 500 - 989 000 kcal/h)
Maksimum iﬂletme bas›nc›: 6 bar

Vitorond 200, dökme dilimli modüler
yap›s› sayesinde her yere kolayca taﬂ›n›p
monte edilebilir. Üç geçiﬂ sistemi
sayesinde zararl› madde emisyonu
düﬂük bir yanma sa¤lan›r.
Vitorond 200’ün üstünlükleri:
Eutectoplex ›s›tma yüzeyi ile
yüksek iﬂletme emniyeti ve uzun
ömür. Ötektik özel k›r dökümün
homojen yap›s› ile dengeli ›s› da¤›l›m›
sa¤lanarak, gerilmelerden do¤acak
çatlamalar önlenir.

Eutectoplex ›s›tma
yüzeyi

Hafif dökme dilimleri sayesinde zor
ulaﬂ›lan kazan dairelerine bile kolay
taﬂ›ma imkan›.
Üç geçiﬂ sistemi ile daha düﬂük azot
oksit emisyonu.
De¤iﬂken, düﬂük kazan suyu s›cakl›¤›
sayesinde ekonomik ve çevre dostu.
Gidiﬂ suyu s›cakl›¤›na ba¤l› olarak
%96,4’e varan kazan verimi.
Paslanmaz çelik ekonomizör
Vitotrans 300 ile yak›t›n üst ›s›l
de¤erinden faydalan›larak verim %12
art›r›labilir.
Dökme dilimlerin montaj› problemsiz
ve h›zl›d›r.
Is›tma sistemi, iletiﬂim olanakl› dijital
kontrol sistemi Vitotronic ile
ekonomik ve emniyetli olarak
iﬂletilir. Vitotronic kontrol sistemi
bilinen her kontrol talebi ve
uygulamaya cevap vermektedir.
Standart LON-BUS sayesinde
tamamen bina otomasyon tekni¤ine
entegre edilebilir.

Vitorond 200
125 - 300 kW

Homojen yap›da özel k›r döküm
Eutectoplex ›s›tma yüzeyi
Yüksek
etkili ›s›
izolasyonu

Entegre edilmiﬂ ilk hareket kontrolü
“Therm-Control” sayesinde ﬂönt
pompa gerekmez ve böylece montaj
zaman›ndan ve giderlerinden tasarruf
edilir (125-300 kW).

Vitorond 200 320 - 1150 kW

Vitorond 200 için
emniyet grubu

VITOROND 200
Anma ›s› gücü

kW

4

Dilim say›s›
Toplam boyutlar
Uzunluk
Geniﬂlik
Yükseklik

30

160180
5

195 215
6

230255

270300

7

8

320 350
9

380 430

440 500

500560

580 630

630700

700780

780860

10

11

12

13

14

15

16

860 - 950- 1080950 1030 1150
17

18

19

mm 905 1075 1240 1410 1580 1490 1620 1750 1880 2010 2140 2270 2400 2530 2660 2790
mm 860 860 860 860 860 1090 1090 1090 1090 1090 1090 1090 1090 1090 1090 1090
mm 1210 1210 1210 1210 1210 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480
545

655

760

850

965 1780 1950 2110 2260 2430 2580 2740 2910 3070 3380 3380

litre 122

154

186

217

249

kg
Toplam a¤›rl›k
(›s› izolasyonu ve
kontrol paneli dahil)
Kazan su hacmi

125 140

247

275

303

331

359

387

415

443

471

499

527

Dijital kontrol paneli
Vitotronic

VITOTRANS 300
90 kW ve üzerindeki Vitoplex, Vitomax veya
Vitorond kazanlar için ekonomizör
Gaz yak›tl› kazanlar için paslanmaz çelik 1.4571
S›v› yak›tl› kazanlar için paslanmaz çelik 1.4539

Kazan bir ekonomizör ile kombine
edilerek, baca gazlar›nda bulunan
›s›dan daha etkin faydalan›labilir.
Verim yak›t›n üst ›s›l de¤erinden
faydalan›larak, gaz yak›tlarda %12
ve s›v› yak›tlarda %5 kadar
art›r›labilir.
Vitotrans 300’ün üstünlükleri:
Korozyona dayan›kl› paslanmaz çelik
sayesinde yüksek iﬂletme emniyeti
ve uzun ömür. Paslanmaz çelik
1.4571 gaz yak›tla iﬂletmeye (motorin
ile k›sa süreli iﬂletme), paslanmaz
çelik 1.4539 ise sürekli motorin ile
iﬂletmeye uygundur.

Vitotrans 300
90 - 630 kW
kazanlar için

90 - 630 kW aras›ndaki kazanlar için
Inox-Crossal ›s›tma yüzeyli
Vitotrans 300 ekonomizör.
620 - 2000 kW aras›ndaki kazanlar
için türbülatörlü düz paslanmaz
çelik ›s›tma yüzeyli, 2 100 - 6 600 kW
aras›ndaki kazanlar için Inox-Tubal
›s›tma yüzeyli Vitotrans 300
ekonomizör.
Düﬂey yerleﬂtirilmiﬂ Inox-Crossal
ve Inox-Tubal ›s›tma yüzeyleri
yüksek iﬂletme emniyeti ve uzun
ömür sa¤lar:
– Düﬂey yerleﬂtirilmiﬂ baca gaz›
geçiﬂleri sayesinde oluﬂan yo¤uﬂma
suyu engellenmeden aﬂa¤›ya
akabilmektedir. Böylece yo¤uﬂma
suyunun tekrar buharlaﬂ›p,
konsantrasyonunun artmas› önlenir.
– Pürüzsüz paslanmaz çelik
yüzeylerde güçlü bir kendili¤inden
temizlenme etkisi oluﬂur.

Vitotrans 300
620 - 2 000 kW
kazanlar için

Vitotrans 300
2 100 - 6 600 kW
kazanlar için
Vitotrans 300
ekonomizör
Vitoplex kazan
ile kombine
edilmiﬂ olarak

Vitotrans 300 paslanmaz çelik
Inox-Crossal ›s›tma yüzeyli

Yüksek etkili ›s› transferi ve yüksek
yo¤uﬂma oran›:
– Duman gaz› ak›m›n› etkili bir ﬂekilde
türbülansl› hale getiren ›s› geçiﬂ
yüzeyleri ile yüksek bir yo¤uﬂma oran›
elde edilmektedir.
– Kazan suyu ve duman gazlar› karﬂ›
ak›m prensibine göre akmaktad›r.

Temizleme aç›kl›¤›

Is› izolasyonu

Vitotrans 300 ekonomizöre uyumlu
nötralizasyon cihazlar› temin
edilebilmektedir.
VITOTRANS 300
Kazan›n anma ›s› gücü
Vitoplex 200, 300
Vitorond 200
Toplam boyutlar
Uzunluk
Geniﬂlik
Yükseklik
Toplam a¤›rl›k
(Is› izolasyonu dahil)

kW 90-120
kW 125 - 140
mm
mm
mm
kg

648
714
1037
125

150-200
160-215

270-350
230-350

440-560
380-630

620-1300
630-1150

1600-2000

760
746
1152
150

837
818
1167
188

928
912
1350
284

965
1075
2200
415

1095
1225
2535
644

Vitoplex 100 ve Vitomax kazanlara uygun Vitotrans 300 ekonomizörler için teknik bilgi föyüne bak›n›z.
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YEN‹ VITOCROSSAL

200

MatriX-brülörlü, do¤algazl› yo¤uﬂmal› kazan
Paslanmaz çelik Inox-Crossal ›s›tma yüzeyli
Anma ›s› gücü: 27 - 620 kW (23 200 - 533 200 kcal/h)
Maksimum iﬂletme bas›nc›: 4 ve 6 bar

Yak›t›n üst ›s›l de¤erinden faydalanarak
yüksek bir verim art›ﬂ› elde etmek
mümkündür. Vitocrossal 200 yo¤uﬂmal›
kazan, duman gazlar›n›n ›s›s›n› yo¤un bir
ﬂekilde kullanarak önemli yak›t tasarrufu
sa¤lamaktad›r.
Vitocrossal 200’ün üstünlükleri:
Düﬂey yerleﬂtirilmiﬂ Inox-Crossal
›s›tma yüzeyleri yüksek iﬂletme
emniyeti ve uzun ömür sa¤lar.
– Düﬂey yerleﬂtirilmiﬂ ›s›tma yüzeyi
sayesinde, oluﬂan yo¤uﬂma suyu
hiçbir engele rastlamadan aﬂa¤›
do¤ru akmaktad›r. Böylece yo¤uﬂma
suyunun tekrar buharlaﬂ›p,
konsantrasyonunun artmas› önlenir.
– Pürüzsüz paslanmaz çelik
yüzeylerde güçlü bir kendili¤inden
temizlenme etkisi oluﬂur.
Yüksek etkili ›s› transferi ve yüksek
yo¤uﬂma oran›:
Duman gaz› ak›ﬂ›n› etkili bir ﬂekilde
türbülansl› hale getiren geniﬂ,
Inox-Crossal (çapraz geçiﬂli)
›s›tma yüzeyleri

Vitocrossal 200
74-620 kW

Yo¤un yo¤uﬂma ile % 109,2’ye
varan kazan verimi (%30 yükte
ve 30 0C dönüﬂ suyu s›cakl›¤›nda).
Baca gaz› s›cakl›¤› dönüﬂ suyu
s›cakl›¤›n›n sadece 5 ile 15 K
üzerindedir.
Zararl› madde emisyonu düﬂük
yanma – düﬂük yanma odas› yükü
ve su so¤utmal› paslanmaz çelik
yanma odas› ile sa¤lan›r.
Viessmann MatriX-brülör ile özellikle
sessiz ve çevre dostu iﬂletme.

VITOCROSSAL 200
Anma ›s› gücü
Toplam boyutlar
Uzunluk
Geniﬂlik
Yükseklik
Toplam a¤›rl›k
(Is› izolasyonu ve kontrol paneli dahil)
Kazan su hacmi
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80/60 0C
50/30 0C

kW
kW

27-80
29-87

35-105
38-115

43-130
47-142

43-170
47-186

75-225
82-246

95-285
104-311

74-370
80-400

92-460
100-500

115-575
124-620

mm
mm
mm
kg

1766
816
1351
272

1766
816
1351
281

1766
816
1351
285

1795
916
1450
331

1795
916
1450
347

1795
916
1450
362

2230
1245
1480
597

2385
1245
1510
687

2525
1295
1585
758

litre

229

225

221

306

292

279

402

430

503

YEN‹

VITOCROSSAL 300
Gaz yak›tl› yo¤uﬂmal› kazan
Paslanmaz çelik Inox-Crossal ›s›tma yüzeyli
Anma ›s› gücü: 720 - 1 400 kW (619 200 - 1 204 000 kcal/h)
Maksimum iﬂletme bas›nc›: 6 bar

Üst ›s›l de¤erlerden faydalanarak yüksek
bir verim art›ﬂ› elde etmek mümkündür.
Vitocrossal 300 yo¤uﬂmal› kazan,
duman gazlar›n›n ›s›s›n› yo¤un bir ﬂekilde
kullanarak önemli yak›t tasarrufu
sa¤lamaktad›r.
Vitocrossal 300’ün üstünlükleri:
Düﬂey yerleﬂtirilmiﬂ Inox-Crossal
›s›tma yüzeyleri yüksek iﬂletme
emniyeti ve uzun ömür sa¤lar.
– Düﬂey yerleﬂtirilmiﬂ ›s›tma yüzeyi
sayesinde, oluﬂan yo¤uﬂma suyu
hiçbir engele rastlamadan aﬂa¤›
do¤ru akmaktad›r. Böylece yo¤uﬂma
suyunun tekrar buharlaﬂ›p,
konsantrasyonunun artmas› önlenir.
– Pürüzsüz paslanmaz çelik
yüzeylerde güçlü bir kendili¤inden
temizlenme etkisi oluﬂur.

Paslanmaz çelik
Inox-Crossal
›s›tma yüzeyi

Yüksek etkili ›s› transferi ve yüksek
yo¤uﬂma oran›:
– Duman gaz› ak›ﬂ›n› etkili bir ﬂekilde
türbülansl› hale getiren geniﬂ,
Inox-Crossal (çapraz geçiﬂli)
›s›tma yüzeyleri
– Kazan suyu ve ›s›tma gazlar› ak›ﬂ›
karﬂ› ak›m prensibine göredir.
Yo¤un yo¤uﬂma ile % 108,5’e
varan kazan verimi (%30 yükte ve
30 0C dönüﬂ suyu s›cakl›¤›nda). Baca
gaz› s›cakl›¤› dönüﬂ suyu s›cakl›¤›n›n
sadece 5 ile 15 K üzerindedir.

Vitocrossal 300
720 - 1 400 kW

Zararl› madde emisyonu düﬂük
yanma – düﬂük yanma odas› yükü
ve su so¤utmal› paslanmaz çelik
yanma odas› ile sa¤lan›r.

Paslanmaz çelik
Inox-Crossal
›s›tma yüzeyleri

‹ki adet dönüﬂ ba¤lant› a¤z› – dönüﬂ
s›cakl›¤› daha yüksek olan ›s›tma
devreleri öndeki, dönüﬂ s›cakl›¤› daha
düﬂük olan ›s›tma devreleri arkadaki
ba¤lant› a¤z›na ba¤lan›r. Bu sayede
daha etkin yo¤uﬂma sa¤lan›r.

Paslanmaz çelik
yanma odas›

‹ki adet dönüﬂ
ba¤lant› a¤z›

Geniﬂ su temas
yüzeyleri - iyi bir
iç sirkülasyon

Is› izolasyonu

VITOCROSSAL 300
Anma ›s› gücü
Toplam boyutlar
Uzunluk
Geniﬂlik
Yükseklik
Toplam a¤›rl›k
(Is› izolasyonu ve kontrol paneli dahil)
Kazan su hacmi

80/60 0C
50/30 0C

kW
kW

720
787

895
978

1006
1100

1280
1400

mm
mm
mm
kg

3021
1281
1676
1553

3221
1281
1676
1635

3338
1463
1676
1980

3688
1463
1676
2185

litre

1407

1552

1558

1833
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VITOBLOC 200
Paket tipi kojenerasyon sistemleri
Do¤algaz veya biyogaz yak›tl›

Egzost gaz›
eﬂanjörü

Egzost gaz›
susturucusu

Gaz motoru
Jeneratör

Motor ya¤›
so¤utucusu

So¤utma suyu
eﬂanjörü

Paket tipi kojenerasyon modülü (PTKM) temel olarak bir motor,
senkron jeneratör ve ›s› eﬂanjöründen oluﬂmaktad›r. Yanma
motoru (güç makinesi) taraf›ndan harekete geçirilen senkron
jeneratör (iﬂ makinesi) 400 V gerilimde ve 50 Hz frekans›nda
3-Faz ak›m üretir. Bu elektrik genellikle sistemin kuruldu¤u
tesis/bina taraf›ndan tüketilir. Elektrik ba¤lant›s› düﬂük gerilim
ﬂebekesine yap›l›r (0,4-kV-Seviyesi). Genellikle PTKM elektrik
da¤›t›m ﬂebekesi ile paralel çal›ﬂt›r›l›r. Senkron jeneratörler
kullan›ld›¤›ndan prensipte ﬂebeke yedek iﬂletmesi de mümkün
olabilmektedir. Pistonlu motor çal›ﬂ›rken ›s› üretir; s›ras›yla
motor ya¤›ndan, motor so¤utma suyundan ve egzost gaz›ndan
ortaya ç›kan at›k ›s› enerjisi, dahili so¤utma devresi olarak
tabir edilen bir devrede toplan›r ve bir plakal› eﬂanjör üzerinden
›s›tma sistemine 90 oC gidiﬂ suyu s›cakl›¤› ile aktar›labilir
hale getirilir. Paket tipi kojenerasyon modülü ›s›y› ve elektri¤i

ayn› anda yaklaﬂ›k %90'l›k bir verimlilik ile üreten kompakt bir
cihazd›r. Ayr› ayr› enerji teminine göre (örn. termik santralden
elektrik temini ve bir kazan üzerinden ›s› temini) yaklaﬂ›k %30
primer enerji tasarruf edilir. Buna paralel olarak emisyonlar›n
bilançosu da olumlu etkilenir.

Elektrik

Paket Tipi Kojenerasyon
Modülü (Do¤algaz)

Kapasite
(kW) 3)

Is›

Yak›t tük. (Hu)

Verim
(%)

Kapasite
(kW)

Verim
(%)

Kapasite
(kW)

Verim
(%)

VITOBLOC 200 EM-20/39

20

32,2

39 ± %5

62,7

62 ± %5

95,0

VITOBLOC 200 EM-50/81

50

34,5

81 ± %5

55,9

145 ± %5

90,3

VITOBLOC 200 EM-70/115

70

34,3

115 ± %5

56,4

204 ± %5

90,7

VITOBLOC 200 EM-140/207

140

36,5

207 ± %5

53,9

384 ± %5

90,4

VITOBLOC 200 EM-199/263

199

37,0

263 + 20 ± %5

48,9 + 3,7

538 ± %5

89,6

VITOBLOC 200 EM-199/293

199

36,0

293 ± %5

53,0

553 ± %5

89,0

VITOBLOC 200 EM-238/363

238

35,7

363 ± %5

54,4

667 ± %5

90,1

VITOBLOC 200 EM-363/498

363

37,8

498 ± %5

51,9

960 ± %5

89,7

VITOBLOC 200 EM-401/549

401

38,1

549 + 26 ± %5

52,1 + 2,5

1053 ± %5

92,7

1) Metan say›s› > 80 için geçerlidir. Daha farkl› gaz özelliklerine sahip yak›tlardaki kapasiteleri lütfen sorunuz.
2) Kapasiteler ISO 3046-1’e göre verilmiﬂtir. De¤erler ﬂebekeye paralel iﬂletmede daimi kapasitedir.
3) cos = 1’deki kapasite de¤eri yüklemez.
4) Yüksek s›cakl›k ›s›l kapasitesi + düﬂük s›cakl›k ›s›l kapasitesi
5) Bu cihaz ilave bir düﬂük s›cakl›k devresine ihtiyaç duyar. Bu devre maks. 40 0C dönüﬂ suyu s›cakl›¤›na ve
maks. 2 bar iﬂletme bas›nc›na sahip olmal›d›r.
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Sistem Tekni¤i
Orta ve büyük güçte kazanlar için

Sistem komponentleri:
Is›tma sistemi, iletiﬂim olanakl› dijital
kontrol sistemi Vitotronic ile
ekonomik ve emniyetli olarak
iﬂletilir. Vitotronic kontrol sistemi
bilinen her türlü kontrol talebi ve
uygulamaya cevap vermektedir.
Standart LON-BUS sayesinde
tamamen bina otomasyon tekni¤ine
entegre edilebilir.
Gaz yak›tl›, iki kademeli
üflemeli Vitoflame brülörler
fabrikada bilgisayar yard›m›yla
denenmiﬂ ve kazan›n anma ›s› gücüne
ayarlanm›ﬂlard›r.
Çelik ve Ceraprotect emayeli
veya yüksek alaﬂ›ml› paslanmaz
çelik boylerler ile hijyenik ve
ekonomik kullanma suyu ›s›tmas›
sa¤lanmaktad›r.

Türkçe aç›k metinli Vitotronic 300

Emniyet grubu, birbirine geçmeli ›s›
izolasyonlar› ve armatürleri ile birlikte
teslim edilmektedir.
Paslanmaz çelik ekonomizör
Vitotrans 300 ile 6 600 kW’a kadar
yak›t›n üst ›s›l de¤erinden
faydalan›larak verim %12
art›r›labilir.
Yo¤uﬂmal› kazanlara uygun
nötralizasyon cihaz›.

Yak›t›n üst ›s›l de¤erinden faydalanmak için
Vitotrans 300 ekonomizör

Paslanmaz çelik boylerlerden oluﬂan bir
boyler bataryas›
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Viessmann Konut S›cak Su ‹stasyonu
Merkezi sistemde bireysel konfor
Sistem tekni¤ini tercih eden kazan›r

05 Aral›k 2009 tarihinde Türkiye'de
yürürlü¤e giren ve Nisan 2010'da son
güncellenmesi gerçekleﬂen Bina Enerji
Performans Yönetmeli¤i'ne göre 2000 m2
kullan›m alan› üzerindeki yeni binalarda
merkezi ›s›tma sistemi kurma zorunlulu¤u
getirilmiﬂtir. Merkezi sistemde ›s›tma ve
s›cak su üretimi giderlerini tek ›s› sayac›
ile paylaﬂt›rma imkan› sunan konut s›cak
su istasyonu gün geçtikçe daha fazla
tercih edilmeye baﬂlanm›ﬂt›r.
Konut s›cak su istasyonu merkezi
sistemin ve bireysel sistemin avantajlar›n›
birleﬂtirmektedir. Merkezi kazan dairesine
sahip bir sistemde, her dairede bulunan
istasyon sayesinde her kullan›c› iste¤ine
veya ihtiyac›na göre ›s›tma ve s›cak su
üretimini bireysel olarak ayarlayabilmektedir.
Konut s›cak su istasyonunda dairenin
›s›tma sistemi da¤›t›m› ve ›s› ölçümü,
s›cak su üretimi ve ›s› ölçümü, so¤uk
kullan›m suyu da¤›t›m› ve ölçümü, sulu
so¤utma sistemi varsa bunun da da¤›t›m›
ve ›s› ölçümü gerçekleﬂtirilebilmektedir.
Sisteme bölgesel ›s›tma sistemi, düﬂük
s›cakl›k kazan›, yo¤uﬂmal› kazan, mini
kojenerasyon, ›s› pompas› veya güneﬂ
enerjisi sistemi gibi farkl› ›s› üreticileri
tek baﬂ›na veya hibrit ba¤lanabilir. S›cak
kullan›m suyu üretimi her bir istasyonda
bir plakal› eﬂanjör üzerinden gerçekleﬂir.

Bir apartmanda konut s›cak su istasyonunun kullan›m›n› gösteren ﬂema
1) Akümülasyon tankl› ›s› santrali
2) Kolon hatlar›
3) Konut s›cak su istasyonu
4) Yatay hat (ilave pompa yoktur)

Gerekti¤inde kazan dairesinde belirli bir
s›cakl›kta tesisat suyu depolan›r ve
kolonlarda frekans kontrollü bir pompa
ile s›cak tesisat suyu dolaﬂt›r›l›r. Böylece
kullan›m an›nda s›cak su konforu sa¤lan›r.
‹stasyona entegre edilmiﬂ büyük
boyutland›r›lm›ﬂ paslanmaz çelik plakal›
eﬂanjör sayesinde kullanma suyu
›s›tmas›nda çok düﬂük dönüﬂ suyu
s›cakl›klar› elde edilir ve böylece özellikle
yo¤uﬂmal› kazan kullan›lan merkezi ›s›tma
sistemlerinde yüksek verimli iﬂletme elde
edilir.
Viessmann gerek ›s› üretim taraf›ndaki
ürün program›yla gerekse da¤›t›m ve
ölçüm sistemleriyle birbiriyle uyumlu
çal›ﬂan komponentler ile verimli sistemler
ve çözümler sunabilen bir partnerdir.
Viessmann ürün program›ndaki kazan,
brülör, akümülasyon tank›, konut s›cak
su istasyonu, sayaç ve otomasyon
sistemi ile komple bir sistem çözümü
sunulabilmektedir.
Konut s›cak su istasyonunun kullan›m›n›n ve kazan dairesi otomasyonunun ﬂematik gösterimi
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Viessmann Konut S›cak Su ‹stasyonu
Merkezi sistemde bireysel konfor
Sistem tekni¤ini tercih eden kazan›r

Konut s›cak su istasyonunda dar alanda
birçok fonksiyon bar›nmaktad›r. ‹stasyon
dairenin ›s› enerjisi ölçüm, da¤›t›m ve
s›cak kullan›m suyu üretim merkezidir.
Tek bir ›s› sayac› ile mahal ›s›tmas› ve
s›cak kullan›m suyu ›s›tmas› için tüketilen
›s› enerjisi miktarlar› ölçülür ve böylece
s›cak su sayac›ndan tasarruf edilir.

YEN‹

S›cak kullan›m suyu büyük
boyutland›r›lm›ﬂ paslanmaz çelik bir plakal›
eﬂanjör ile oransal bir ﬂekilde üretilir ve
daire içine aktar›l›r. S›cak su kullan›m
debisi de¤iﬂken olsa dahi oransal debi
regülatörü sayesinde s›cak kullan›m suyu
s›cakl›¤› sabit kal›r. Böylece çok yüksek
bir s›cak su konforu elde edilir. Oransal
debi regülatörü DVGW* sertifikal›d›r.
Daire içinde konut s›cak su istasyonunun
kapasitesine göre konforlu bir biçimde
ayn› anda 2 veya 3 banyo kullan›labilmektedir. Bu sistemin önemli bir avantaj› ise
hijyenik boyler gereksiniminin ortadan
kalkmas› ve lejyoner bakterisi oluﬂumunun
önlenmiﬂ olmas›d›r.
‹stenirse ve ihtiyaca göre konut s›cak su
istasyonuna birçok tesisat ekipman› veya
aksesuar entegre edilebilmektedir.
Su ve ›s› sayaçlar›, dinamik veya statik
balans vanas›, pislik tutucular, küresel
vanalar, kullanma suyu sirkülasyon
pompas›, kar›ﬂ›m vanal› ve pompal› ›s›tma
devresi seti, termostatik kar›ﬂ›m vanas›
seti, by-pass hatt›, bas›nç düﬂürücü, debi
ayar ventili ile s›cakl›k ve zaman kontrolü
bunlardan baz›lar›d›r.

Konut s›cak su istasyonu

Konut s›cak su istasyonu her türlü ›s›tma
sistemi için uygundur. Tesisat suyu
istasyon taraf›ndan radyatöre, yerden
›s›tma veya fan-coil sistemine direkt veya
uygun s›cakl›k seviyesine getirilerek
da¤›t›l›r.
Konut s›cak su istasyonu kompaktt›r ve
az yer kaplar. ‹stenirse daire yan›ndaki
ﬂaft içlerine veya daire içine (örne¤in
mutfak) montaj için uygundur. ‹stasyonun
alt›na daire gidiﬂ ve dönüﬂ kolektörleri
entegre edilebilir. Çok az yer olan projeler
için tesisat kolonlar›n üzerine monte
edilebilen konut s›cak su istasyon
modelleri de mevcuttur.

DVGW sertifikal› oransal debi regülatörü

Uygulamada konut
s›cak su istasyonu

Kolon üzerine montaja imkan veren
konut s›cak su istasyonu

Uygulamada konut
s›cak su istasyonu

*Alman Gaz ve Su ‹htisas Birli¤i - Konusu ile ilgili
teknik kurallar geliﬂtiren ve CE sertifikas› da
verebilen Almanya’da önemli ve onayl› bir
kuruluﬂ.
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VITOMAX 100-LW
Tip: M148
110°C'ye kadar gidiﬂ suyu s›cakl›klar› temini için s›cak su kazan›
Anma ›s› gücü: 650 – 6 000 kW (559 000 – 5 160 000 kcal/h)
Maksimum iﬂletme bas›nc›: 6 ve 10 bar

Vitomax 100-LW kazanlarda düﬂük
yanma odas› yükü sayesinde zararl›
madde emisyonu düﬂük yanma elde
edilmektedir.
Vitomax 100-LW,
M148'in üstünlükleri:
Düﬂük gerilimli gövde tasar›m›
sayesinde yüksek iﬂletme emniyeti
elde edilir.
Yüksek enerji tasarrufu.
Tam yükte kazan verimi: %91,5
K›smi yükte kazan verimi: %95
Çelik ekonomizör Vitotrans 200-LW
ile %5, paslanmaz çelik ekonomizör
Vitotrans 300 ile yak›t›n üst ›s›l
de¤erinden faydalanarak %10 verim
art›ﬂ› sa¤lan›r.
Geniﬂ su temas yüzeyleri ve büyük
su hacmi ile iyi bir iç sirkülasyon ve
›s› geçiﬂi sa¤lad›¤›ndan kazan devresi
pompas› gerekmemektedir. Hidrolik
ba¤lant›s› basittir.

Vitomax 100-LW, M148
650 – 6 000 kW

Servis kolayl›¤›:
-Su so¤utmal›, ateﬂ betonsuz brülör
ba¤lant› a¤z›
-Geniﬂ temizleme kapaklar›

Su yönlendirme plakas›

Etkin ›s›
izolasyonu
Üzerinde
yürünebilir sac

Üzerinde yürünebilir kazan üst sac›
teslimat içeri¤ine dahildir. Montaj ve
bak›m› kolaylaﬂt›r›r.
100 mm kal›nl›kta etkin ›s› izolasyonu
sayesinde düﬂük radyasyon
kay›plar›.

Yanma
odas›

Çelik ekonomizör
Vitotrans 200-LW sayesinde
baca gaz› ile at›lan
duyulur ›s› geri kazan›l›r.

VITOMAX 100-LW, Tip: M148
Anma ›s› gücü
Toplam boyutlar
Uzunluk
Geniﬂlik
Yükseklik
Toplam a¤›rl›k
(Is› izolasyonu dahil)
Kazan su hacmi
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6 bar
10 bar

kW
kcal/h

650
559 000

850
731 000

1 100
946 000

1 400
1 204 000

1 800
1 548 000

2 300
1 978 000

2 900
2 494 000

3 500
3 010 000

4 200
3 612 000

5 000
4 300 000

6 000
5 160 000

mm
mm
mm

2 300
1 400
1 650

2 500
1 500
1 700

2 700
1 600
1 750

2 900
1 700
1 800

3 100
1 800
1 950

3 400
1 900
2 100

3 600
2 000
2 100

3 900
2 100
2 300

4 400
2 300
2 400

4 500
2 400
2 500

4 900
2 500
2 600

kg
kg
litre

1 500
1 700
1 100

1 800
2 000
1 300

2 100
2 400
1 500

2 600
3 000
1 800

3 200
3 800
2 200

3 700
4 400
2 300

4 300
5 300
2 900

5 300
6 200
3 400

6 400
7 800
4 500

7 300
8 900
4 900

8 600
10 400
5 600

YEN‹ VITOMAX

200-LW

Tip: M62A
120°C'ye kadar gidiﬂ suyu s›cakl›klar› temini için s›cak su kazan›
Anma ›s› gücü: 2 300 – 6 000 kW (1 978 000 – 5 160 000 kcal/h)
Maksimum iﬂletme bas›nc›: 6, 10 ve 16 bar

Vitomax 200-LW kazanlarda düﬂük
yanma odas› yükü sayesinde zararl›
madde emisyonu düﬂük yanma elde
edilmektedir. Ayr›ca üç geçiﬂli tasar›m›
ile azot oksit emisyonlar› da
düﬂürülmektedir.
Vitomax 200-LW,
M62A'n›n üstünlükleri:
Düﬂük gerilimli gövde tasar›m›
sayesinde yüksek iﬂletme emniyeti
elde edilir.
Yüksek enerji tasarrufu.
Tam yükte kazan verimi: %92
K›smi yükte kazan verimi: %95
Paslanmaz çelik ekonomizör Vitotrans
300 ile yak›t›n üst ›s›l de¤erinden
faydalanarak verim %10 artt›r›labilir.
Geniﬂ su temas yüzeyleri ve büyük
su hacmi ile iyi bir iç sirkülasyon ve
›s› geçiﬂi sa¤lad›¤›ndan kazan devresi
pompas› gerekmemektedir. Hidrolik
ba¤lant›s› basittir.

Vitomax 200-LW, M62A
2 300 – 6 000 kW

Servis kolayl›¤›:
-Su so¤utmal›, ateﬂ betonsuz brülör
ba¤lant› a¤z›
-Geniﬂ temizleme kapaklar›
Üzerinde yürünebilir kazan üst sac›
teslimat içeri¤ine dahildir. Montaj ve
bak›m› kolaylaﬂt›r›r.
100 mm kal›nl›kta etkin ›s› izolasyonu
ve su so¤utmal› brülör ba¤lant›s›
sayesinde çok düﬂük radyasyon
kay›plar›.

Su yönlendirme plakas›
‹kinci baca gaz› geçiﬂi

Yo¤uﬂmal› ekonomizör
Vitotrans 300 ile yak›t›n
üst ›s›l de¤erinden
faydalan›l›r.

Etkin ›s›
izolasyonu

Üçüncü
baca gaz›
geçiﬂi

Üzerinde
yürünebilir
sac
Su so¤utmal›
brülör
ba¤lant›s›

VITOMAX 200-LW, Tip: M62A
Anma ›s› gücü
Toplam boyutlar
Uzunluk
Geniﬂlik
Yükseklik
Toplam a¤›rl›k
(Is› izolasyonu dahil)
Kazan su hacmi

6 bar
10 bar

kW
kcal/h

2 300
1 978 000

2 800
2 408 000

3 500
3 010 000

4 500
3 870 000

6 000
5 160 000

mm
mm
mm

4 200
1 950
2 240

4 500
2 040
2 330

4 850
2 180
2 470

5 300
2 310
2 630

5 900
2 430
2 750

kg
kg
litre

5 000
5 800
4 900

6 000
6 900
5 600

7 200
8 300
7 000

8 700
10 000
8 700

10 500
12 100
10 500
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YEN‹ VITOMAX

200-LW

Tip: M64A
120 oC’ye kadar gidiﬂ suyu s›cakl›klar› temini için s›cak su kazan›
Anma ›s› gücü: 8 000 - 20 000 kW (6 880 000 - 17 200 000 kcal/h)
Maksimum iﬂletme bas›nc›: 6, 10 ve 16 bar

Vitomax 200-LW kazanlarda düﬂük
yanma odas› yükü sayesinde zararl›
madde emisyonu düﬂük yanma elde
edilmektedir. Ayr›ca üç geçiﬂli tasar›m›
ile azot oksit emisyonlar› da
düﬂürülmektedir.
Vitomax 200-LW,
M64A’n›n üstünlükleri:
Düﬂük gerilimli gövde tasar›m›
sayesinde yüksek iﬂletme emniyeti
elde edilir.
Yüksek enerji tasarrufu.
Tam yükte kazan verimi: %92
K›smi yükte kazan verimi: %95
Paslanmaz çelik ekonomizör
Vitotrans 300 ile yak›t›n üst ›s›l
de¤erinden faydalanarak %10 verim
art›ﬂ› sa¤lan›r.
Geniﬂ su temas yüzeyleri ve büyük
su hacmi ile iyi bir iç sirkülasyon ve
›s› geçiﬂi sa¤lad›¤›ndan kazan devresi
pompas› gerekmemektedir. Hidrolik
ba¤lant›s› basittir.

Vitomax 200-LW, M64A
8 000 - 20 000 kW
Su yönlendirme plakas›
‹kinci baca gaz› geçiﬂi

Servis kolayl›¤›:
-Su so¤utmal›, ateﬂ betonsuz brülör
ba¤lant› a¤z›
-Geniﬂ temizleme kapaklar›

Etkin ›s›
izolasyonu

Üçüncü
baca gaz›
geçiﬂi

Üzerinde yürünebilir kazan üst sac›
teslimat içeri¤ine dahildir. Montaj ve
bak›m› kolaylaﬂt›r›r.

Yanma Üzerinde
odas› yürünebilir
sac
Su so¤utmal›
brülör
ba¤lant›s›

100 mm kal›nl›kta etkin ›s› izolasyonu
sayesinde düﬂük radyasyon
kay›plar›.
Büyük ›s›l güç ihtiyaçlar› için
Vitomax 200-LW, M64A

VITOMAX 200-LW, Tip: M64A
Toplam boyutlar
Uzunluk
Geniﬂlik
Yükseklik
Toplam a¤›rl›k
(Is› izolasyonu dahil)

Kazan su hacmi

kcal/h

8 000
7 750

10 000
8 550

12 000
10 120

14 200
11 780

16 500
13 430

20 000
15 090

mm
mm
mm

6 600
2 700
3 100

7 100
2 900
3 300

7 650
3 000
3 450

8 150
3 250
3 700

8 700
3 500
4 000

9 500
3 700
4 200

kg
kg
kg
litre

15 100
17 700
20 500
15 300

19 200
22 700
26 000
18 700

22 800
24 800
30 200
22 200

27 800
31 400
38 400
26 600

35 800
39 800
46 400
33 800

40 100
48 000
56 300
39 800

kW

Anma ›s› gücü*

6 bar
10 bar
16 bar

*Anma ›s› gücü kazan maks. gidiﬂ suyu s›cakl›¤› 110 0C’ye göre verilmiﬂtir. Ayr›nt›lar için ilgili Teknik Bilgi Föyü’nü inceleyiniz.
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YEN‹ VITOMAX

200-HW

Tip: M72A
150°C'ye kadar gidiﬂ suyu s›cakl›klar› temini için s›cak su kazan›
Anma ›s› gücü: 2 300 – 6 000 kW (1 978 000 – 5 160 000 kcal/h)
Maksimum iﬂletme bas›nc›: 6, 10 ve 16 bar

Vitomax 200-HW kazanlarda düﬂük
yanma odas› yükü sayesinde zararl›
madde emisyonu düﬂük yanma elde
edilmektedir. Ayr›ca üç geçiﬂli tasar›m›
ile azot oksit emisyonlar› da
düﬂürülmektedir.
Vitomax 200 HW,
M72A'n›n üstünlükleri:
Düﬂük gerilimli gövde tasar›m›
sayesinde yüksek iﬂletme emniyeti
elde edilir.
Yüksek gidiﬂ suyu s›cakl›¤›:
6 bar kazanlarda 145°C, 10 ve 16
bar kazanlarda ise150°C maksimum
gidiﬂ suyu s›cakl›klar› elde edilir.
Yüksek enerji tasarrufu. Gidiﬂ suyu
s›cakl›¤›na göre %92,2'ye kadar
ulaﬂan kazan verimi
Vitomax 200-HW, M72A
2 300 – 6 000 kW

Duman gaz› borular› aras›ndaki
mesafe FDBR Yönetmeli¤i
taraf›ndan istenen minimum
de¤erlerin üzerindedir. Bu sayede
büyük bir su hacmi, iyi bir iç
sirkülasyon ve etkin bir ›s› geçiﬂi
sa¤lan›r.

Üçüncü baca
gaz› geçiﬂi

Su yönlendirme plakas›

Etkin ›s›
izolasyonu

Üzerinde
yürünebilir
sac

‹kinci baca
gaz› geçiﬂi

Servis kolayl›¤›:
- Su so¤utmal›, ateﬂ betonsuz brülör
ba¤lant› a¤z›
- Geniﬂ temizleme kapaklar›

Su so¤utmal›
brülör ba¤lant›s›

Yanma
odas›
Proje koﬂullar›na göre
özel olarak üretilen
ekonomizörle yüksek
enerji geri kazan›m›

Üzerinde yürünebilir kazan üst
sac› teslimat içeri¤ine dahildir.
Montaj ve bak›m› kolaylaﬂt›r›r.
Etkin ›s› izolasyonu ve su so¤utmal›
brülör ba¤lant›s› sayesinde çok
düﬂük radyasyon kay›plar›

VITOMAX 200-HW, Tip: M72A
Toplam boyutlar
Uzunluk
Geniﬂlik
Yükseklik
Toplam a¤›rl›k
(Is› izolasyonu dahil)

Kazan su hacmi

kcal/h

2 300
1 978 000

2 800
2 408 000

3 500
3 010 000

4 500
3 870 000

6 000
5 160 000

mm
mm
mm

4 200
1 950
2 240

4 500
2 040
2 330

4 850
2 180
2 470

5 300
2 310
2 630

5 900
2 430
2 750

kg
kg
kg
litre

4 900
5 600
6 700
4 900

5 600
6 400
7 600
5 600

6 600
7 600
9 100
7 000

8 000
9 200
11 000
8 700

9 800
11 600
14 000
10 500

kW

Anma ›s› gücü*

6 bar
10 bar
16 bar

*‹ﬂletme koﬂullar›na göre kazan kapasitesi de¤iﬂiklik göstermektedir. ‹lgili Teknik Bilgi Föyü’nü inceleyiniz.
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YEN‹

VITOMAX 200-HW
Tip: M74A
150°C'ye kadar gidiﬂ suyu s›cakl›klar› temini için s›cak su kazan›
Anma ›s› gücü: 8 000 – 16 500 kW (6 880 000 – 14 190 000 kcal/h)
Maksimum iﬂletme bas›nc›: 6, 10 ve 16 bar

Vitomax 200-HW kazanlarda düﬂük
yanma odas› yükü sayesinde zararl›
madde emisyonu düﬂük yanma elde
edilmektedir. Ayr›ca üç geçiﬂli tasar›m›
ile azot oksit emisyonlar› da
düﬂürülmektedir.
Vitomax 200 HW,
M74A'n›n üstünlükleri:
Düﬂük gerilimli gövde tasar›m›
sayesinde yüksek iﬂletme emniyeti
elde edilir.
Yüksek gidiﬂ suyu s›cakl›¤›:
6 bar kazanlarda 145°C, 10 ve 16
bar kazanlarda ise150°C maksimum
gidiﬂ suyu s›cakl›klar› elde edilir.
Yüksek enerji tasarrufu. Gidiﬂ suyu
s›cakl›¤›na göre %92,2'ye kadar
ulaﬂan kazan verimi
Vitomax 200-HW, M74A
8 000 – 16 500 kW

Duman gaz› borular› aras›ndaki
mesafe FDBR Yönetmeli¤i
taraf›ndan istenen minimum
de¤erlerin üzerindedir. Bu sayede
büyük bir su hacmi, iyi bir iç
sirkülasyon ve etkin bir ›s› geçiﬂi
sa¤lan›r.

Üçüncü baca
gaz› geçiﬂi

Su yönlendirme plakas›

Etkin ›s›
izolasyonu

Üzerinde
yürünebilir
sac

‹kinci baca
gaz› geçiﬂi

Servis kolayl›¤›:
- Su so¤utmal›, ateﬂ betonsuz brülör
ba¤lant› a¤z›
- Geniﬂ temizleme kapaklar›

Su so¤utmal›
brülör ba¤lant›s›

Yanma
odas›
Proje koﬂullar›na göre
özel olarak üretilen
ekonomizörle yüksek
enerji geri kazan›m›

Üzerinde yürünebilir kazan üst
sac› teslimat içeri¤ine dahildir.
Montaj ve bak›m› kolaylaﬂt›r›r.
Etkin ›s› izolasyonu ve su so¤utmal›
brülör ba¤lant›s› sayesinde çok
düﬂük radyasyon kay›plar›

VITOMAX 200-HW, Tip: M74A
Toplam boyutlar
Uzunluk
Geniﬂlik
Yükseklik
Toplam a¤›rl›k
(Is› izolasyonu dahil)

Kazan su hacmi

kcal/h

8 000
6 880 000

10 000
8 600 000

12 000
10 320 000

14 200
12 212 000

16 500
14 190 000

mm
mm
mm

6 600
2 700
3 100

7 100
2 900
3 300

7 650
3 000
3 450

8 150
3 250
3 700

8 700
3 500
4 000

kg
kg
kg
litre

15 100
17 700
20 500
15 300

19 200
22 700
26 000
18 700

22 800
24 800
30 200
22 200

27 800
31 400
38 400
26 600

35 800
39 800
46 400
33 800

kW

Anma ›s› gücü*

6 bar
10 bar
16 bar

*‹ﬂletme koﬂullar›na göre kazan kapasitesi de¤iﬂiklik göstermektedir. ‹lgili Teknik Bilgi Föyü’nü inceleyiniz.
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VITOMAX 200-HW
Tip: M236
120°C'nin üzerinde gidiﬂ suyu s›cakl›klar› temini için k›zg›n su kazan›
Anma ›s› gücü: 460 – 2 500 kW (395 600 – 2 150 000 kcal/h)
Maksimum iﬂletme bas›nc›: 6, 8, 10, 13, 16, 18, 20, 22 ve 25 bar

205°C'ye kadar gidiﬂ suyu s›cakl›klar›n›n
ihtiyaç duyuldu¤u proseslerde ve
bölgesel ›s›tma santrallerinde kulan›lan
k›zg›n su kazan›.
Vitomax 200-HW,
M236'n›n üstünlükleri:
Düﬂük gerilimli gövde tasar›m›
sayesinde yüksek iﬂletme emniyeti
elde edilir.
Yüksek enerji tasarrufu:
Gidiﬂ suyu s›cakl›¤›na ba¤l› olarak
%92,2'ye kadar ulaﬂan kazan verimi
Duman gaz› borular› aras›ndaki
mesafeler FDBR Yönetmeli¤i
taraf›ndan istenen minimum
de¤erlerin üzerindedir. Bu sayede
büyük bir su hacmi, iyi bir iç
sirkülasyon ve etkin ›s› geçiﬂi sa¤lan›r,
kazan ömrü uzar.

Vitomax 200-HW,
M236 460 – 2 500 kW

Düﬂük yanma odas› yükü
(≤1,4 MW/m3) sayesinde zararl›
madde emisyonu düﬂük
yanma ve üç geçiﬂ özelli¤i ile daha
düﬂük azot oksit emisyonu sa¤lan›r.
Servis kolayl›¤›:
-Su so¤utmal›, ateﬂ betonsuz brülör
ba¤lant› a¤z›
-Geniﬂ temizleme kapaklar›
-Üzerinde yürünebilir kazan üst sac›
teslimat içeri¤ine dahildir. Montaj ve
bak›m› kolaylaﬂt›r›r.

Su yönlendirme
plakas›
Üzerinde
yürünebilir sac
Su so¤utmal›
ön duman sand›¤›
Etkin ›s›
izolasyonu

Ölçme a¤z›

Yanma odas›

Üç geçiﬂli k›zg›n su kazan›
Vitomax 200-HW ile kurulmuﬂ
bir kazan dairesi

120 mm kal›nl›kta etkin ›s› izolasyonu,
su so¤utmal› ön duman sand›¤› ve
brülör ba¤lant›s› sayesinde çok düﬂük
radyasyon kay›plar›.

VITOMAX 200-HW, Tip: M236
Anma ›s› gücü
Toplam boyutlar
Uzunluk
Geniﬂlik
Yükseklik
Toplam a¤›rl›k*
(Is› izolasyonu dahil)

6 bar
8 bar
10 bar
13 bar
16 bar

kW
kcal/h

460
395 600

590
507 400

750
645 000

920
791 200

1 150
989 000

1 500
1 290 000

1 900
1 634 000

2 500
2 150 000

mm
mm
mm

2 500
1 530
1 830

2 680
1 580
1 880

2 960
1 650
1 950

3 010
1 750
2 050

3 230
1 830
2 130

3 480
2 000
2 300

3 820
2 080
2 380

4 150
2 250
2 550

2 300
2 400
2 500
2 600
2 800
2 000

2 600
2 700
3 000
3 200
3 500
2 500

3 000
3 500
3 700
3 800
4 100
2 900

3 500
3 700
3 900
4 500
4 900
3 400

4 300
5 000
5 200
5 400
5 900
4 600

5 300
5 500
6 200
6 500
7 200
5 500

6 900
7 000
7 500
8 500
9 000
7 300

kg
2 100
kg
2 200
kg
2 300
kg
2 400
kg
2 700
Kazan su hacmi
litre
1 700
*18, 20, 22 ve 25 bar a¤›rl›klar› için ilgili Tekhik Bilgi Föyü’nü inceleyiniz.
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VITOMAX 200-HW
Tip: M238
120°C'nin üzerinde gidiﬂ suyu s›cakl›klar› temini için k›zg›n su kazan›
Anma ›s› gücü: 3 500 – 16 200 kW (3 000 000 – 14 000 000 kcal/h)
Maksimum iﬂletme bas›nc›: 6, 8, 10, 13, 16, 18, 20, 22 ve 25 bar

205°C'ye kadar gidiﬂ suyu s›cakl›klar›n›n
ihtiyaç duyuldu¤u proseslerde ve
bölgesel ›s›tma santrallerinde kulan›lan
k›zg›n su kazan›.
Vitomax 200-HW,
M238'n›n üstünlükleri:
Düﬂük gerilimli gövde tasar›m›
sayesinde yüksek iﬂletme emniyeti
elde edilir.
Yüksek enerji tasarrufu:
Gidiﬂ suyu s›cakl›¤›na ba¤l› olarak
%92,7'ye kadar ulaﬂan kazan verimi
Duman gaz› borular› aras›ndaki
mesafeler FDBR Yönetmeli¤i
taraf›ndan istenen minimum
de¤erlerin üzerindedir. Bu sayede
büyük bir su hacmi, iyi bir iç
sirkülasyon ve etkin ›s› geçiﬂi sa¤lan›r,
kazan ömrü uzar.

Vitomax 200-HW, M238
3 500 – 16 200 kW

Düﬂük yanma odas› yükü
(≤1,3 MW/m3) sayesinde zararl›
madde emisyonu düﬂük
yanma ve üç geçiﬂ özelli¤i ile daha
düﬂük azot oksit emisyonu sa¤lan›r.

Üzerinde
yürünebilir sac
Su yönlendirme
plakas›

Servis kolayl›¤›:
-Su so¤utmal›, ateﬂ betonsuz brülör
ba¤lant› a¤z›
-Geniﬂ temizleme kapaklar›
Üzerinde yürünebilir kazan üst sac›
teslimat içeri¤ine dahildir. Montaj ve
bak›m› kolaylaﬂt›r›r.

Yanma odas›
‹kinci duman
gaz› geçiﬂi
Üçüncü duman
gaz› geçiﬂi
Su so¤utmal›
brülör ba¤lant›s›

Ekonomizör ile baca gaz›
yoluyla at›lan duyulur
›s› geri kazan›l›r.

120 mm kal›nl›kta etkin ›s› izolasyonu
ve su so¤utmal› brülör ba¤lant›s›
sayesinde çok düﬂük radyasyon
kay›plar›.

VITOMAX 200-HW, Tip: M238
Anma ›s› gücü*
Toplam boyutlar
Uzunluk
Geniﬂlik
Yükseklik
Toplam a¤›rl›k
(Is› izolasyonu dahil)

Gaz yak›t
S›v› yak›t

4 000
4 000

5 100
5 100

6 800
6 800

9 050
8 900

11 300
9 800

13 500
11 000

15 750
12 800

18 200
14000

mm
mm
mm

5 200
2 600
3 000

5 700
2 700
3 100

6 400
2 900
3 300

7 100
3 200
3 500

7 600
3 300
3 700

8 200
3 500
3 800

8 700
3 600
4 000

9 200
3 800
4 200

19 100
21 200
23 300
25 400
27 500
22 000

22 800
25 300
27 900
30 400
32 900
26 000

28 100
31 300
34 400
37 500
40 600
30 000

32 000
35 600
39 200
42 700
46 300
35 000

38 000
42 200
46 400
50 600
54 900
40 000

kg
9 100
11 100
14 000
kg
10 200
12 300
15 600
kg
11 200
13 500
17 100
kg
12 200
14 800
18 700
kg
13 200
16 000
20 200
Kazan su hacmi
litre
10 500
12 800
16 000
*Kazan ›s›l gücü, gidiﬂ suyu s›cakl›¤›na göre de¤iﬂkenlik göstermektedir. ‹lgili Planlama Kl›vazu’nu inceleyiniz.
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6 bar
8 bar
10 bar
13 bar
16 bar

kW
kW

YEN‹

VITOMAX 100-HS
Tip: M33A
S›v›/Gaz yak›tl› yüksek bas›nçl› buhar kazan›
Anma buhar kapasitesi: 1,0 – 6,4 t/h (650 – 4200 kW)
Maksimum iﬂletme bas›nc›: 6, 8, 10, 13 ve 16 bar

4 200 kW anma ›s› gücü ve 6,4 t/h buhar
kapasitesine kadar yüksek bas›nçl› buhar
kazan›. Kazanla birlikte teslim edilebilen
kontrol ve kumanda aksesuarlar› ile 24
veya 72 saat gözetimsiz iﬂletme imkan›.
Vitomax 100-HS,
M33A'n›n üstünlükleri:
Düﬂük gerilimli gövde tasar›m›
sayesinde yüksek iﬂletme emniyeti
ve uzun ömür
Ani yük de¤iﬂimlerine kolayca cevap
verebilir.
Büyük buhar hacmi ve geniﬂ
buharlaﬂma yüzeyi sayesinde yüksek
kaliteli buhar sa¤lar.
Servis kolayl›¤›:
-Su so¤utmal›, ateﬂ betonsuz brülör
ba¤lant› a¤z›
-Geniﬂ temizleme kapaklar›

Vitomax 100-HS, M33A
1,0 – 6,4 t/h

Üzerinde yürünebilir kazan üst sac›
teslimat içeri¤ine dahildir. Montaj ve
bak›m› kolaylaﬂt›r›r.

Etkin
›s› izolasyonu

120 mm kal›nl›kta etkin ›s› izolasyonu
ve su so¤utmal› brülör ba¤lant›s›
sayesinde çok düﬂük radyasyon
kay›plar›

Geniﬂ yanma odas›
Konveksiyon ›s›
transfer yüzeyleri
Kadur
Yüksek bas›nçl› buhar kazan›
Vitomax 100-HS M33A ile
kurulmuﬂ bir kazan dairesi

VITOMAX 100-HS, Tip: M33A
Buhar kapasitesi
Anma ›s› gücü
Toplam boyutlar
Uzunluk
Geniﬂlik
Yükseklik
Toplam a¤›rl›k
(Is› izolasyonu dahil)

Kazan su hacmi

6 bar
8 bar
10 bar
13 bar
16 bar

kg/h
kW

1 000
760

1 300
990

1 700
1 300

2 100
1 600

2 700
2 060

3 500
2 670

4 400
3 360

5 400
4 120

6 400
4 880

mm
mm
mm

2 570
1 800
1990

2 750
1 870
2 060

2 930
1 950
2 160

3 160
2 020
2 240

3 380
2 110
2 340

3 580
2 250
2 480

3 860
2 350
2 650

4 160
2 450
2 750

4 710
2 550
2 840

kg
kg
kg
kg
kg
litre

1 600
1 700
1 900
2 100
2 300
1 540

2 000
2 100
2 400
2 700
2 900
1 860

2 500
2 600
2 900
3 200
3 700
2 240

2 900
3 300
3 500
4 000
4 400
2 690

3 500
3 900
4 300
4 800
5 400
3 180

4 400
4 900
5 200
5 900
6 500
3 910

5 100
5 700
6 400
7 200
8 000
4 510

6 100
6 700
7 500
8 500
9 400
5 270

7 300
8 300
9 000
10 000
11 300
6 300
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YEN‹ VITOMAX

200-HS

Tip: M73A
S›v›/Gaz yak›tl› yüksek bas›nçl› buhar kazan›
Anma buhar kapasitesi: 0,5 – 4,0 t/h (325 – 2 600 kW)
Maksimum iﬂletme bas›nc›: 6, 8, 10, 13, 16, 18, 20, 22 ve 25 bar

2 600 kW anma ›s› gücü ve 4 t/h buhar
kapasitesine kadar yüksek bas›nçl› buhar
kazan›. Kazanla birlikte teslim edilebilen
kontrol ve kumanda aksesuarlar› ile 24
veya 72 saat gözetimsiz iﬂletme imkan›.
Vitomax 200-HS,
M75A’n›n üstünlükleri:
Düﬂük gerilimli gövde tasar›m›
sayesinde yüksek iﬂletme emniyeti
ve uzun ömür
Ani yük de¤iﬂimlerine kolayca cevap
verebilir.
Yüksek enerji tasarrufu:
Entegre ekonomizör ECO 200 ile
%95'e ulaﬂan kazan verimleri
Büyük buhar hacmi, geniﬂ buharlaﬂma
yüzeyi ve entegre seperatörü
sayesinde yüksek kaliteli buhar sa¤lar.
Vitomax 200-HS, M73A
0,5 – 4,0 t/h

Servis kolayl›¤›:
-Su so¤utmal›, ateﬂ betonsuz ön
duman sand›¤› ve brülör ba¤lant› a¤z›
-Geniﬂ temizleme kapaklar›

Etkin ›s› izolasyonu
Üçüncü geçiﬂ borular›

Üzerinde yürünebilir kazan üst sac›
teslimat içeri¤ine dahildir. Montaj ve
bak›m› kolaylaﬂt›r›r.
120 mm kal›nl›kta etkin ›s› izolasyonu
ve su so¤utmal› brülör ba¤lant›s›
sayesinde çok düﬂük radyasyon
kay›plar›.

Entegre damla tutucu
Yanma
odas›
‹kinci duman
gaz› geçiﬂi

Yüksek bas›nçl› buhar kazan› Vitomax 200-HS
M73A ile kurulmuﬂ bir kazan dairesi

VITOMAX 200 HS, Tip: M237
Buhar kapasitesi
(102 0C besi suyu s›cakl›¤› için)
Toplam boyutlar*1
Uzunluk
Geniﬂlik
Yükseklik
Toplam a¤›rl›k*2
(Is› izolasyonu dahil)

kg/h

500

7 00

1 000

1 300

1 650

2 000

2 500

3 200

4 000

mm
mm
mm

2 750
1 630
1 860

2 900
1 710
1 950

3 110
1 780
2 040

3 310
1 850
2 120

3 530
1 940
2 200

3 750
2 030
2 290

3 960
2 110
2 400

4 310
2 240
2 530

4 650
2 350
2640

2 500
2 600
2 900
3 300
3 700
2 320

2 800
3 000
3 300
3 700
4 100
2 800

3 200
3 400
3 800
4 400
4 900
3 300

3 600
3 900
4 400
4 900
5 500
3 850

4 300
4 600
5 200
5 900
6 500
4 620

5 000
5 500
6 200
6 800
7 700
5 780

5 600
6 300
7 000
7 800
9 100
7 010

kg
1 900
2 200
kg
2 100
2 400
kg
2 300
2 600
kg
2 500
2 900
kg
2 800
3 200
litre
1 580
1 900
Kazan su hacmi
*1 Entegre ekonomizör ECO100 ve ECO200’lü boyutlar için ilgili Teknik Bilgi Föyü’nü inceleyiniz.
*2 18, 20, 22 ve 25 bar kazan a¤›rl›klar› için ilgili Teknik Bilgi Föyü’nü inceleyiniz.
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6 bar
8 bar
10 bar
13 bar
16 bar

YEN‹ VITOMAX

200-HS

Tip: M75A
S›v›/Gaz yak›tl› yüksek bas›nçl› buhar kazan›
Anma buhar kapasitesi: 5 – 25 t/h (3 300 – 16 300 kW)
Maksimum iﬂletme bas›nc›: 6, 8, 10, 13, 16, 18, 20, 22 ve 25 bar

16 300 kW anma ›s› gücü ve 25 t/h buhar
kapasitesine kadar yüksek bas›nçl› buhar
kazan›. Kazanla birlikte teslim edilebilen
kontrol ve kumanda aksesuarlar› ile 24
veya 72 saat gözetimsiz iﬂletme imkan›.
Vitomax 200-HS,
M75A’n›n üstünlükleri:
Düﬂük gerilimli gövde tasar›m›
sayesinde yüksek iﬂletme emniyeti
ve uzun ömür
Ani yük de¤iﬂimlerine kolayca cevap
verebilir.
Yüksek enerji tasarrufu:
Entegre ekonomizör ECO 200 ile
%95'e ulaﬂan kazan verimleri
Büyük buhar hacmi, geniﬂ
buharlaﬂma yüzeyi ve entegre
seperatörü sayesinde yüksek
kaliteli buhar sa¤lar

Vitomax 200 HS, M75A 5-25 t/h

Servis kolayl›¤›:
– Su so¤utmal›, ateﬂ betonsuz brülör
ba¤lant› a¤z›
– Geniﬂ temizleme kapaklar›

Etkin ›s› izolasyonu
Üçüncü duman gaz› geçiﬂi
‹kinci duman gaz› geçiﬂi

Üzerinde yürünebilir kazan üst sac›
teslimat içeri¤ine dahildir. Montaj
ve bak›m› kolaylaﬂt›r›r.

Yanma odas›
Üzerinde yürünebilir sac
Entegre damla tutucu

120 mm kal›nl›kta etkin ›s›
izolasyonu ve su so¤utmal› brülör
ba¤lant›s› sayesinde çok düﬂük
radyasyon kay›plar›.

Su so¤utmal›
brülör ba¤lant›s›

Besi suyu haz›rlama
sistemi

VITOMAX 200 HS, Tip: M75A
kW
kW

3800
3800

4500
4500

5300
5300

6400
6400

7500
7500

9000
9000

10500
10500

12700
12300

15700
14000

18200
14000

mm
mm
mm

5380
2550
2900

5610
2730
3080

5850
2850
3200

6040
3000
3350

6280
3050
3400

6720
3200
3550

7040
3400
3750

7460
3600
3950

8300
3850
4260

8990
3950
4360

14400
12800
kg
9100
10800
15800
13900
kg
9900
11800
17200
15000
kg
10700
13100
18600
17200
kg
11900
14500
20000
17300
kg
13300
14500
15070
12820
litre
9820
11460
Kazan su hacmi
*Buhar kapasitesi iﬂletme koﬂullar›na göre de¤iﬂkenlik göstermektedir. ‹lgili teknik bilgi föyünü inceleyiniz.

16200
17900
19200
20300
22000
15660

19000
20400
22400
24100
26600
18490

22800
24900
26100
28800
32100
21780

28900
29200
31800
33700
37500
26150

35000
37100
41800
43000
48400
32380

40600
41700
46600
49200
54100
36510

Anma ›s› gücü*
Toplam boyutlar
Uzunluk
Geniﬂlik
Yükseklik
Toplam a¤›rl›k
(Is› izolasyonu dahil)

Gaz yak›t
S›v› yak›t

6 bar
8 bar
10 bar
13 bar
16 bar
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YEN‹ VITOTRONIC

100 / 200 / 300

Orta ve büyük güçte kazanlar için kontrol paneli

Basit ›s›tma sistemlerinden yüksek
konforlu sistemlere kadar her ihtiyaca
uygun kontrol panelleri program›.
Vitotronic 100
Sabit kazan suyu s›cakl›¤›nda iﬂletme
için dijital kazan devresi kontrol paneli
iki kademeli veya oransal brülör kontrolü
ve boyler s›cakl›k kontrolü ile.
Vitotronic 200
D›ﬂ hava kompanzasyonlu iﬂletme için
dijital kazan devresi kontrol paneli.
Vitotronic 300
D›ﬂ hava kompanzasyonlu iﬂletme için
dijital kazan ve ›s›tma devresi kontrol
paneli - kar›ﬂ›m vanas›z bir ›s›tma devresi
ve kar›ﬂ›m vanal› iki ›s›tma devresi
kontrolü için kullan›l›r.
Vitotronic 300’ün üstünlükleri:
Vitotronic 300

Standart ve basit bir kullan›m:
– Sistem iﬂletmecisi ve tesisat firmas›
için farkl› kullanma seviyeleri.
– Yeni grafik ekran çok sat›rl› aç›k
metinlerin, grafiklerin ve yard›m
metinlerinin gösterimine imkan
vermektedir.
– Zaman program›n›n ayarlanmas›
basittir.
– Günlük ve haftal›k programl› dijital
ﬂalt saati. Is›tma program›
de¤iﬂtirildi¤inde, boyler ›s›tmas› ve
kullanma suyu sirkülasyon pompas›
için ayarlanm›ﬂ olan zamanlar yeni
programa otomatik olarak uyum
sa¤lar.
– Tak - çal›ﬂt›r fonksiyonu
sensörlerin ve sistem
aksesuarlar›n›n otomatik olarak
tan›nmalar›n› ve adaptasyonlar›n›
sa¤lar.
– Yaz/K›ﬂ saati ayar› otomatik olarak
yap›l›r.
– ‹htiyaca ba¤l› bak›m için “Bak›m
Gereklidir” göstergesi.
– Yak›t tüketimi göstergesi.

Vitotronic 100

Kontrollü ﬂap kurutma için program
seçimi.
Fastfix montaj sistemi sayesinde
k›sa montaj, iﬂletmeye alma ve bak›m
süreleri; birbirine tak›labilir modüler
yap›da fonksiyon modülleri ve entegre
edilmiﬂ ar›za tespit sistemi mevcuttur.
Dizüstü bilgisayar ile parametre giriﬂi
ve sorgulamalar için Optolink
arabirimi.
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Vitotronic 300-K ile
4 adet kazana kadar
kaskad kontrol

YEN‹

Eurotherm elektronik kontrollü brülörler

Saacke marka Eurotherm brülör, gaz
motorin ve çift yak›tl› alternatifleri ile iki
kademe ve oransal olarak Viessmann
güvencesi ile 0,25 - 5,4 MW kapasite
aral›¤›nda pazara sunulmaktad›r.

Saacke markal› Eurotherm brülör DIN
EN 676 ve DIN EN 267 standartlar›na
uygundur ve gaz yatk›l› cihazlar direktifine
göre (90/396/EWG) CE sertifikas›na
sahiptir.
Eurotherm Brülörlerin üstünlükleri:
Gaz yak›tl› oransal brülörler elektronik
oransal kontrol sayesinde özellikle
yüksek verime ulaﬂmaktad›r.
Namlu içindeki türbülatör yük
durumuna göre oransal ﬂekilde ileri
veya geri hareket ettirilerek hava h›z›
optimizasyonu sa¤lan›r ve bu sayede
yak›t hava kar›ﬂ›m› optimize edilip tüm
yüklerde yüksek yanma verimlili¤i
sa¤lanmaktad›r.

EUROTHERM HG
HG 5 - HG 60
Brülör kapasiteleri:
0,25 - 5,1 MW

EUROTHERM HL
HL 15 - HL 60
Brülör kapasiteleri:
0,29 - 5,4 MW

EUROTHERM HLG
HLG 20 - HLG 60
Brülör kapasiteleri:
0,55 - 5,1 MW

Elektronik kontrollü gaz brülörlerine O2
ve CO kontrolü entegre edilerek ilave
verim art›ﬂ› sa¤lanabilmektedir.
Brülör fan›n› frekans konvertörü ile
donatarak (elektronik kontrollü brülörlerde
mümkündür) elektrik tasarrufu ve hassas
yanma kontrolü elde edilir.
Brülörü kazandan sökmeden brülör
kafas›na ve içindeki yak›t hava kar›ﬂ›m›n›
sa¤layan ekipmanlar›na ulaﬂ›labilmektedir.
Brülör gövdesi brülör kazana ba¤l› iken
sa¤a veya sola çevrilebilmektedir.
Bu sayede brülörün bak›m› ve ayar›
kolayd›r.
Çift yak›tl› modellerde motorin ve gaz
taraf› tam oransald›r.

Türbülatörün yüke göre otomatik ayarlanabilmesi

Parçalara Kolay Eriﬂim
Gövdesi hangi yönde yana aç›l›rsa aç›ls›n, brülörün gaz hava kar›ﬂ›m
sistemine, türbülatöre, alev borusuna, yak›t püskürtme düzenine ve brülör
bo¤az›ndaki tüm ekipmanlara kolayl›kla ulaﬂ›labilir.

Brülör elektrik ba¤lant›s› haz›r ve gaz
yolu armatürleri (21 ve 300 mbar) ile
birlikte teslim edilmektedir.
Monoblok yap› sayesinde az yer kaplar.
Brülörlerin tüm parçalar› yüksek kalite
standartlar›na uygun olarak özenle
seçilmiﬂtir.

49

VITOCLIMA 100-S
Duvar Tipi Split Klimalar
Sabit h›zl› kompresör,
R410A so¤utucu ak›ﬂkan
So¤utma kapasitesi: 2,8 - 3,5 - 5,3 ve 7,1 kW

Çevreyle dost R410A so¤utucu ak›ﬂkanl›
Vitoclima 100-S Duvar tipi split klimalar,
konforlu iklimlendirme sa¤lamaktad›r.
Montaj› ve servisi oldukça kolayd›r.
Vitoclima 100-S Duvar tipi split
klimalar›n üstünlükleri :
‹klimlendirmede bilinçli son
kullan›c›n›n tercihi, A-Enerji seviyesi.
Konforlu iklimlendirme sa¤layan özel
uzaktan kumanda sensörü.
Otomatik kendi kendini temizleme:
‹ﬂletim sonras› fan çal›ﬂt›r›larak,
bakteri oluﬂumuna yol açabilecek
nemin kurutulmas› mümkündür.
Konforlu uyku modu: Uyku halindeki
metabolizma de¤iﬂim h›z›na uyumlu
ﬂekilde set de¤eri artt›r›l›p (so¤utma
modunda), azalt›larak (›s›tma
modunda) konforlu bir uyku
sa¤lamaktad›r.

Vitoclima 100-S
Duvar tipi split klima
R410A, on-off
2,8 - 7,1 kW So¤utma kapasitesi

Sadece gerekli oldu¤unda defrosta
geçerek, konforlu ve tasarruflu bir
›s›nma mümkündür.
Ç›kar›labilir ve y›kanabilir panel ile
kolay kullan›m.
Vitoclima 100-S
Duvar tipi split klima
R410A, on-off
D›ﬂ ünite

Geniﬂ kanat aç›lar› ile homojen hava
da¤›l›m›.
Y›kanabilir filtre.

VITOCLIMA 100-S, Duvar tipi split klima
Model
Kapasite

Set
‹ç ünite
D›ﬂ ünite
So¤utma
Is›tma

Çekilen Güç
Çal›ﬂma Ak›m›
Voltaj, Frekans, Faz
EER / COP
Hava Debisi
Ses Seviyesi
Boyutlar (GxYxD)
A¤›rl›k (Net)
Boru Çaplar›
Borulama (maks.)
Teknik de¤iﬂiklik hakk›m›z sakl›d›r.
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So¤./Is›t.
So¤./Is›t.
V, Hz/Ph
So¤./Is›t.
‹ç (SY/Y/O/D)
‹ç (SY/Y/O/D)
D›ﬂ (Maks.)
‹ç ünite
D›ﬂ ünite
‹ç/D›ﬂ
S›v›/Gaz
Uzunluk
Yükseklik fark›

W
Btu/h
W
Btu/h
W
A

WS1028M0
W1028M0
OSW1028M0
2808
9581
3024
10318
874/837
3,59/3,44

W/W
m3/h
dB(A)
dB(A)
mm
mm
kg
inch
mm
m
m

3,21/3,61
500/440/400/360
40/37/35/26
50
794x264,5x182
848x540x320
9/30
1/4" - 3/8"
6,35-9,52
15
10

WS1053M0
WS1035M0
W1053M0
W1035M0
OSW1053M0
OSW1035M0
5832
3780
19899
12897
6372
4158
21741
14187
1706/1760
1161/1150
7,01/7,23
4,77/4,70
220-240,50/1 faz
3,41/3,61
3,26/3,62
850/780/650/650
630/530/430/330
45/42/37/34
42/39/36/28
56
51
945x298x208
848x274x189
913x680x378
848x540x320
13/48
10/34
1/4" - 1/2"
1/4" - 1/2"
6,35-12,7
6,35-12,7
25
20
10
10

WS1071M0
W1071M0
OSW1071M0
7128
24321
8154
27821
2221/2392
9,12/9,83
3,21/3,41
950/800/700/600
47/44/41/36
57
1018x315x223
955x700x396
15,5/57
1/4" - 5/8"
6,35-15,9
25
10

VITOCLIMA 200-S
Duvar Tipi Split Klimalar
DC Inverter kompresör,
R410A so¤utucu ak›ﬂkan
So¤utma kapasitesi: 2,8 - 3,5 - 5,3 ve 7,1 kW

Çevreyle dost R410A so¤utucu ak›ﬂkanl›
Vitoclima 200-S Duvar tipi split klimalar,
DC Inverter teknolojisi ile konforlu ve
tasarruflu iklimlendirme sa¤lamaktad›r.
Vitoclima 200-S Duvar tipi split
klimalar›n üstünlükleri :
DC Inverter teknolojisi, kompresör
devrini ihtiyaca göre ayarlar. Kliman›z
ihtiyac›n›z kadar çal›ﬂ›r.
‹klimlendirmede bilinçli son
kullan›c›n›n tercihi, A-Enerji seviyesi.
Konforlu iklimlendirme sa¤layan özel
uzaktan kumanda sensörü.
Otomatik kendi kendini temizleme:
‹ﬂletim sonras› fan çal›ﬂt›r›larak,
bakteri oluﬂumuna yol açabilecek
nemin kurutulmas› mümkündür.

Vitoclima 200-S
Duvar tipi split klima
R410A, DC inverter
2,8 - 7,1 kW So¤utma kapasitesi

Konforlu uyku modu: Uyku halindeki
metabolizma de¤iﬂim h›z›na uyumlu
ﬂekilde set de¤eri artt›r›l›p (so¤utma
modunda), azalt›larak (›s›tma
modunda) konforlu bir uyku
sa¤lanmaktad›r.
Sadece gerekli oldu¤unda defrosta
geçerek, konforlu ve tasarruflu bir
›s›nma mümkündür.
Stand by'da minimum güç tüketimi.

Vitoclima 200-S
Duvar tipi split klima
R410A, inverter
D›ﬂ ünite

Ç›kar›labilir ve y›kanabilir panel ile
kolay kullan›m.
Geniﬂ kanat aç›lar› ile homojen hava
da¤›l›m›.
Hava ak›m yönlendirme imkan›.
Y›kanabilir filtre.
VITOCLIMA 200-S, Duvar tipi split klima
Model
Kapasite
(Maks.-Min.)

Set
‹ç ünite
D›ﬂ ünite
So¤utma
Is›tma

Çekilen Güç
Çal›ﬂma Ak›m›
Voltaj, Frekans, Faz
EER / COP
Hava Debisi
Ses Seviyesi
Boyutlar (GxYxD)
A¤›rl›k (Net)
Boru Çaplar›
Borulama (maks.)

So¤utma
Is›tma
So¤./Is›t.
V, Hz/Ph
So¤./Is›t.
‹ç (SY/Y/O/D)
‹ç (SY/Y/O/D)
D›ﬂ (Maks.)
‹ç ünite
D›ﬂ ünite
‹ç/D›ﬂ
S›v›/Gaz
Uzunluk
Yükseklik fark›

W
Btu/h
W
Btu/h
W
W
A

WS2028M0
W2028M0
OSW2028M0
2862(450-3230)
9765(1535-11024)
3802(450-4100)
12971(1535-14000)
864(200-1350)
1026(200-1450)
3,55/4,21

W/W
m3/h
dB(A)
dB(A)
mm
mm
kg
inch
mm
m
m

3,3/3,7
600/520/370/280
41/36/30/24
51
770x283x201
710x550x318
8/28
1/4" - 3/8"
6,35-9,52
15
10

WS2053M0
WS2035M0
W2053M0
W2035M0
OSW2053M0
OSW2035M0
5724(900-6200)
3812(600-3965)
19530(3072-21160)
13008(2048-13533)
6156(950-6800)
4428(600-5130)
21004(3242-23208)
15108(2048-17509)
1728(330-2200)
1188(220-1450)
1704(320-2200)
1226(220-1550)
7,10/7
4,88/5,04
220-240,50/1 faz
3,31/3,61
3,21/3,61
800/680/560/460
680/560/410/300
45/40/35/32
42/37/30/25
54
53
865x305x215
770x283x201
899x596x378
710x550x318
12/38
9/30
1/4" - 1/2"
1/4" - 3/8"
6,35-12,7
6,35-9,52
25
20
10
10

WS2071M0
W2071M0
OSW2071M0
6966(1500-7000)
23768(5120-23891)
7560(1200-7800)
25795(4096-26621)
2143(350-2500)
2084(350-2700)
8,80 / 8,56
3,25/3,62
950/800/650/550
46/42/37/32
54
1008x319x221
955x700x396
15/52
1/4" - 1/2"
6,35-12,7
25
10

Teknik de¤iﬂiklik hakk›m›z sakl›d›r.
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VITOCLIMA 100-S
VITOCLIMA 200-S
Kaset tipi split klimalar

Çevreyle dost R410A so¤utucu ak›ﬂkanl›
Vitoclima 100-S ve DC inverter
kompresör teknolojisine sahip Vitoclima
200-S ticari tip split klimalar, kolay montaj
ve servis imkan›n›n yan›s›ra konforlu
iklimlendirme sa¤lamaktad›r.
Vitoclima 100-S ve Vitoclima 200-S
kaset tipi split klimalar›n üstünlükleri:
‹ﬂletme d›ﬂ ortam s›cakl›k aral›¤›;
Vitoclima 100-S için so¤utmada
43 0C ve ›s›tmada -7 0C,
Vitoclima 200-S için so¤utmada
48 0C ve ›s›tmada -150C'dir.
‹ç ünitede 1100 mm'ye basabilen
drenaj pompas› ve so¤utma-›s›tma
için ayr› ayr› kanatç›k aç› tasar›m›
bulunmaktad›r.

Vitoclima 100-S / 200-S
Kaset tipi iç ünite

Kompakt cihaz ölçüleri ile kolay
montaj imkan› sa¤lamaktad›r.
Vitoclima 200-S için kablolu ve
kablosuz kumanda standart,
Vitoclima 100-S için kablolu kumanda
standartt›r.

Kablolu kumanda
Vitoclima 100-S

Kablolu kumanda
Vitoclima 200-S

Kablosuz kumanda
Vitoclima 200-S

VITOCLIMA 100-S

Ticari tip split klima (Kaset tipi)
Model
Kapasite

Set
‹ç ünite
D›ﬂ ünite
So¤utma
Is›tma

Çekilen Güç
Voltaj, Frekans, Faz
EER / COP
Hava Debisi
Ses Seviyesi
Boyutlar (GxDxY)

A¤›rl›k (Net)
Boru Çaplar›
Borulama (maks.)
Teknik de¤iﬂiklik hakk›m›z sakl›d›r.
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So¤./Is›t.
V, Hz/Ph
So¤./Is›t.
‹ç (Maks.)
‹ç (Y/O/D)
D›ﬂ (Maks.)
‹ç ünite
D›ﬂ ünite
Panel
‹ç/D›ﬂ/Panel
S›v›/Gaz
Uzunluk
Yükseklik fark›

Vitoclima 200-S
Ticari tip split klima
R410A, DC inverter d›ﬂ ünite
7,1 - 11 kW so¤utma kapasitesi

W
Btu/h
W
Btu/h
W
W/W
m3/h
dB(A)
dB(A)
mm
mm
mm
kg
inch
mm
m
m

CS1071M0
C1071M0
OSU1071M0
6800
23200
7500
25600
2620/2500
220-240,50/1 faz
2,60/3,00
1180/1080/1000
47/45/43
59
840x840x240
1018x412x695
950x950x60
27/59/6,5
3/8" - 5/8"
9,52/15,9
30
15

CS1100T0
C1100T0
OSU1100T0
10000
34120
11000
37530
3600/3100
380- 415,50/3 faz
2,78/3,55
1660/1570/1500
53/51/48
60
840x840x320
1018x412x840
950x950x60
32/90/6,5
1/2" - 3/4"
12,7-19,05
50
30

CS1140T0
C1140T0
OSU1140T0
13200
45040
14500
49470
4800/5200
380- 415,50/3 faz
2,75/2,79
1660/1570/1500
53/51/48
63
840x840x320
1032x412x1250
950x950x60
32/112/6,5
1/2" - 3/4"
12,7-19,05
50
30

Vitoclima 100-S
Ticari tip split klima
R410A, On-off d›ﬂ ünite
7,1 - 10 - 14 kW so¤utma kapasitesi

VITOCLIMA 200-S
CS2071M0
C2071M0
OSU2071M0
7000
24000
8000
27000
2180/2210
220-240,50/1 faz
3,21/3,62
1400/1270/1170
51/49/48
59
840x840x240
980x427x790
950x950x60
27/65/6,5
3/8" - 5/8"
9,52-15,9
30
15

CS2110T0
C2110T0
OSU2110T0
11000
37530
12000
40944
3426/3300
380- 415,50/3 faz
3,22/3,61
1660/1570/1500
53/51/48
61
840x840x320
1107x440x1100
950x950x60
32/88/6,5
3/8" - 5/8"
9,52-15,9
50
30

VITOCLIMA 100-S
VITOCLIMA 200-S
Gizli tavan tipi kanall› split klimalar

Çevreyle dost R410A so¤utucu ak›ﬂkanl›
Vitoclima 100-S ve DC inverter
kompresör teknolojisine sahip Vitoclima
200-S ticari tip split klimalar, kolay montaj
ve servis imkan›n›n yan›s›ra konforlu
iklimlendirme sa¤lamaktad›r.
Vitoclima 100-S ve Vitoclima 200-S
gizli tavan tipi kanall› split klimalar›n
üstünlükleri:
‹ﬂletme d›ﬂ ortam s›cakl›k aral›¤›;
Vitoclima 100-S için so¤utmada
43 0C ve ›s›tmada -7 0C,
Vitoclima 200-S için so¤utmada
48 0C ve ›s›tmada -150C'dir.
Gizli tavan tipi kanall› iç ünitelerde,
optimize edilmiﬂ kanal ölçüleri ile
düﬂük ses ve yüksek performans
sa¤lanmaktad›r.

Vitoclima 100-S / 200-S
Gizli tavan tipi kanall› iç ünite

Kompakt cihaz ölçüleri ile kolay
montaj imkan› sa¤lamaktad›r.
Vitoclima 200-S için kablolu ve
kablosuz kumanda standart,
Vitoclima 100-S için kablolu kumanda
standartt›r.

Kablolu kumanda
Vitoclima 100-S

Kablolu kumanda
Vitoclima 200-S

Kablosuz kumanda
Vitoclima 200-S

Ticari tip split klima (Gizli tavan tipi kanall›)
Model
Kapasite

Set
‹ç ünite
D›ﬂ ünite
So¤utma
Is›tma

Çekilen Güç
Voltaj, Frekans, Faz
EER / COP
Hava Debisi
Cihaz D›ﬂ› Statik Bas›nç
Ses Seviyesi
Boyutlar (GxDxY)
A¤›rl›k (Net)
Boru Çaplar›
Borulama (maks.)

So¤./Is›t.
V, Hz/Ph
So¤./Is›t.
‹ç (Y/O/D)
‹ç (Y/O/D)
D›ﬂ (Maks.)
‹ç ünite
D›ﬂ ünite
‹ç/D›ﬂ
S›v›/Gaz
Uzunluk
Yükseklik fark›

Vitoclima 200-S
Ticari tip split klima
R410A, DC inverter d›ﬂ ünite
14 - 17 kW so¤utma kapasitesi

W
Btu/h
W
Btu/h
W
W/W
m3/h
Pa
dB(A)
dB(A)
mm
mm
kg
inch
mm
m
m

VITOCLIMA 100-S
DS1140T0
D1140T0
OSU1140T0
13200
45040
14500
49470
5100/4600
380- 415,50/3 faz
2,59/3,15
2000/1900/1800
50 - 150
50/48/46
63
1226x775x290
1032x412x1250
57/112
1/2" - 3/4"
12,7/19,05
50
30

DS1160T0
D1160T0
OSU1160T0
16000
54600
18500
63120
6500/5500
380- 415,50/3 faz
2,46/3,36
2500/2070/1730
50 - 150
53/50/48
64
1226x815x330
1032x412x1250
66/123
1/2" - 3/4"
12,7/19,05
50
30

Vitoclima 100-S
Ticari tip split klima
R410A, On-off d›ﬂ ünite
14 - 16 kW so¤utma kapasitesi

VITOCLIMA 200-S
DS2140T0
D2140T0
OSU2140T0
14000
48000
16000
54600
4360/4430
380- 415,50/3 faz
3,21/3,61
2500/2300/2100
50 - 150
53/50/46
61
1226x815x330
1085x427x1365
64/116
3/8" - 5/8"
9,52-15,9
50
30

DS2180T0
D2180T0
OSU2180T0
17000
58000
18000
61400
5300/5000
380- 415,50/3 faz
3,21/3,61
3150
50 - 150
54/51/48
63
1463x799x389
1085x427x1365
87/118
3/8" - 3/4"
9,52/19,05
50
30

Teknik de¤iﬂiklik hakk›m›z sakl›d›r.
Hava debisi 50 Pa cihaz d›ﬂ› statik bas›nç için verilmiﬂtir.
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VITOCLIMA 300-S
Free Joint DC Inverter çoklu klima sistemleri
D›ﬂ ünite so¤utma kapasitesi:
5 - 8,2 - 10 ve 11,6 kW
‹ç ünite so¤utma kapasitesi:
2,2 - 2,8 - 3,5 - 5,3 ve 7,1 kW

Çevreyle dost R410A so¤utucu ak›ﬂkanl›,
DC inverter kompresör teknolojisine
sahip Vitoclima 300-S Free Joint çoklu
klima sistemleri, kolay montaj ve servis
imkan›n›n yan› s›ra konforlu iklimlendirme
sa¤lamaktad›r.
Vitoclima 300-S Free Joint çoklu
klima sistemlerinin üstünlükleri :
4 d›ﬂ ünite ve 11 iç ünite ile çok say›da
kombinasyon seçene¤i sunmaktad›r.
Sadece gerekli oldu¤unda defrosta
geçerek, konforlu ve tasarruflu bir
›s›nma mümkündür.

O2M3053M0

O4M3082M0

O4M3100M0

O5M3116M0

‹ﬂletme d›ﬂ ortam s›cakl›klar›:
So¤utmada: -5 0C ~ 48 0C
Is›tmada: -15 0C ~ 27 0C
Kompakt cihaz ölçüleri ile kolay
montaj imkan› sunmaktad›r.
Maksimum 63k Btu/h toplam iç ünite
kapasitesinde, 5 adet iç ünite
ba¤lanabilmektedir.
15 m kot fark› ve toplam 80 m
borulama mesafesi ile esnek montaj
imkan› sa¤lamaktad›r.
2,2 kW - 7,1 kW kapasite aral›¤›nda
duvar, kaset, gizli tavan tipi kanall› iç
ünite seçenekleri sunmaktad›r.

Vitoclima 300-S
Free Joint DC Inverter çoklu klima sistemleri

VITOCLIMA 300-S, Free Joint DC Inverter d›ﬂ ünite
Model
Maksimum iç ünite adedi
Maksimum iç ünite kombinasyonu
‹ç ünite kombinasyonu
Kapasite (Nominal)

So¤utma
Is›tma

Çekilen Güç (Nominal)
EER / COP
Voltaj, Frekans, Faz
Ses Seviyesi (Y/O/D)
Boyutlar (GxDxY)
A¤›rl›k (Net)
Borulama (maks.)

W
Btu/h
W
Btu/h
W
W
W/W

O2M3053M0
2
21k Btu/h
38,9%~150%
4981
17000
5567
19000
1550
1540
3,23/3,63

dB(A)
mm
kg
m
m

56/53/50
903x378x596
43
20
5

D›ﬂ ünite

So¤utma
Is›tma
So¤./Is›t.
V, Hz/Ph

Uzunluk
Yükseklik fark›

Teknik de¤iﬂiklik hakk›m›z sakl›d›r.
Not: ‹ç ünitelerin ayn› anda çal›ﬂt›r›laca¤› projelerde iç ünite kombinasyon oran›n›n %135’i geçmemesine dikkat edilmelidir.
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O4M3100M0
O4M3082M0
4
4
57k Btu/h
42k Btu/h
22.5%~150%
25%~150%
9786
7798
33400
27296
10987
9376
37500
32000
3030
2480
3010
2550
3,23/3,65
3,23/3,63
220-240,50/1 faz
54/51/48
59/56/53
1022x412x840
963x396x700
73
60
70
70
15
10

O5M3116M0
5
63k Btu/h
19%~150%
11573
39500
12980
44300
3590
3545
3,23/3,67
54/51/48
1087x440x1103
102
80
15

VITOCLIMA 300-S
Free Joint DC Inverter çoklu klima sistemleri

Vitoclima 300-S
Duvar tipi iç ünite

Vitoclima 300-S
Kaset tipi iç ünite

Vitoclima 300-S
Gizli tavan tipi iç ünite

VITOCLIMA 300-S, Free Joint Gizli tavan tipi iç ünite (Düﬂük statik bas›nç)
Model
Kapasite

‹ç ünite
So¤utma
Is›tma

Çekilen Güç
Çal›ﬂma Ak›m›
Voltaj, Frekans, Faz
Hava Debisi
D›ﬂ Statik Bas›nç
Ses Seviyesi
Boyutlar (GxDxY)
A¤›rl›k (Net)
Boru Çaplar›

V, Hz/Ph
Maks.
Maks.
Y/D
Ünite
Panel
Ünite/Panel
S›v›/Gaz

W
Btu/h
W
Btu/h
W
A

DM3028M0
2500
8533
2800
9556
75
0,28

m3/h
Pa
dB(A)
mm
mm
kg
inch
mm

450
10
37/31
700x615x200
22/1/4" - 3/8"
6,35-9,52

DM3053M0
DM3035M0
5000
3500
17065
11945
5500
3850
18772
13140
80
65
0,41
0,31
220-240,50/1 faz
700
500
10
10
41/33
39/32
900x615x200
700x615x200
27/23/1/4" - 1/2"
1/4" - 3/8"
6,35-12,7
6,35-9,52

DM3071M0
7100
24232
8000
27304
110
0,5
1000
15
42/34
1100x615x200
31/3/8" - 5/8"
9,52-15,9

VITOCLIMA 300-S, Free Joint Kaset tipi iç ünite
Model
Kapasite

‹ç ünite
So¤utma
Is›tma

Çekilen Güç
Çal›ﬂma Ak›m›
Voltaj, Frekans, Faz
Hava Debisi
Ses Seviyesi
Boyutlar (GxDxY)
A¤›rl›k (Net)
Boru Çaplar›

V, Hz/Ph
Maks.
Y/D
Ünite
Panel
Ünite/Panel
S›v›/Gaz

W
Btu/h
W
Btu/h
W
A

CM3035M0
3500
11946
4000
13652
50
0,25

m3/h
dB(A)
mm
mm
kg
inch
mm

600
46
570x570x230
650x650x50
18/6,5
1/4" - 3/8"
6,35-9,52

CM3053M0
4500
15358
5000
17065
50
0,25
220-240,50/1 faz
600
46
570x570x230
650x650x50
18/6,5
1/4" - 1/2"
6,35-12,7

CM3071M0
7100
24232
8000
27304
100
0,4
1180
39/35
840x840x240
950x950x60
30/6,5
3/8" - 5/8"
9,52-15,9

VITOCLIMA 300-S, Free Joint Duvar tipi iç ünite
Model
Kapasite

‹ç ünite
So¤utma
Is›tma

Çekilen Güç
Çal›ﬂma Ak›m›
Voltaj, Frekans, Faz
Hava Debisi
Ses Seviyesi
Boyutlar (GxDxY)
A¤›rl›k (Net)
Boru Çaplar›

V, Hz/Ph
Maks.
SY/Y/O/D
Ünite
Panel
Ünite/Panel
S›v›/Gaz

W
Btu/h
W
Btu/h
W
A

WM3022M0
2100
7167
2600
8874
35
0,16

m3/h
dB(A)
mm
mm
kg
inch
mm

550
40/38/30/24
770x201x283
8/1/4" - 3/8"
6,35-9,52

WM3035M0
WM3028M0
3500
2600
11946
8874
3800
2800
12969
9556
45
35
0,16
0,16
220-240,50/1 faz
680
600
42/39/31/25
40/38/30/24
770x201x283
770x201x283
9/8/1/4" - 3/8"
1/4" - 3/8"
6,35-9,52
6,35-9,52

WM3053M0
5300
18089
5800
19795
55
0,31
800
45/40/37/32
865x215x305
12/1/4" - 1/2"
6,35-12,7

Teknik de¤iﬂiklik hakk›m›z sakl›d›r.
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VITOCLIMA 300-S
VRF Klima Sistemleri
DC Inverter kompresör, R410A so¤utucu ak›ﬂkan
D›ﬂ ünite so¤utma kapasitesi: 16 - 180 kW
‹ç ünite so¤utma kapasitesi: 2,2 - 28 kW

Çevreyle dost R410A so¤utucu ak›ﬂkanl›, DC inverter kompresör teknolojisine sahip Vitoclima 300-S VRF klima sistemleri, yüksek
ve büyük binalarda montaj kolayl›¤› ve çok say›da iç ünite seçene¤i ile verimli ve konforlu iklimlendirme sa¤lamaktad›r.
Vitoclima 300-S VRF klima sistemleriinin üstünlükleri :
Mini VRF d›ﬂ ünitelerde ; 12-14-16 kW kapasite seçenekleri bulunmaktad›r.
Modüler VRF d›ﬂ ünitelerde; tek modülde 22 ,4 - 28 - 33,5 - 40 - 45 kW kapasite seçenekleri bulunmaktad›r.
Modüler VRF d›ﬂ üniteler, 4 adet modül kombinasyonu ile 180 kW'a kadar so¤utma kapasitesi sa¤lamaktad›r.
Sadece gerekli oldu¤unda defrosta geçerek, konforlu ve tasarruflu bir ›s›nma mümkündür.
-20 0C d›ﬂ hava s›cakl›¤›nda ›s›tma ve 48 0C d›ﬂ hava s›cakl›¤›nda so¤utma yapabilir.
Kompakt cihaz ölçüleri ile kolay montaj imkan› sunmaktad›r.
2,2 kW - 28 kW kapasite aral›¤›nda duvar, kaset, yer tavan, salon ve gizli tavan tipi kanall› iç ünite seçenekleri sunmaktad›r.

2,2 kW
Duvar tipi
iç ünite

Gizli tavan
tipi kanall›
iç ünite

Kaset tipi
iç ünite

Yer tavan tipi
iç ünite
Salon tipi
içünite
Teknik de¤iﬂiklik hakk›m›z sakl›d›r.
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2,8 kW

3,6 kW

4,5 kW

5 kW

5 kW

5,6 kW

7,1 kW

9 kW

11,2 kW

12,5 kW

14 kW

22,4 kW

28 kW
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Viessmann Grubu

Viessmann grubu 9 400 çal›ﬂan› ile
dünyadaki önde gelen ›s›tma cihaz›
üreticilerinden biridir. Viessmann ›s›
tekni¤inde geliﬂmiﬂ, yenilikçi teknolojisiyle
tan›nmaktad›r. Viessmann yüksek
teknoloji ürünlerini ve bu ürünlere uyumlu
sistem tekni¤ini içeren kapsaml›, eksiksiz
bir program sunmaktad›r. ‹ﬂletme
emniyeti, enerji tasarrufu, çevrenin
korunmas› ve konforlu kullan›m imkan›
bütün kapasitelerdeki Viessmann
kazanlar›n›n ortak özelli¤idir.
Viessmann taraf›ndan geliﬂtirilen ürünler
sektörde, hem geleneksel ›s› teknolojisi
alan›nda hem de güneﬂ enerjisi ve ›s›
pompas› tekni¤i gibi yenilenebilir enerjiler
alan›nda öncü olarak kabul
edilmektedirler.

Kaynak robotu Bu modern teknoloji
kaliteyi güvence
alt›na almaktad›r.

CI Sembolü
(Corporate Identity)

Tüm ürünlerimiz
laboratuarlarda test
edilmektedir.

Ana hedefimiz müﬂterilerimiz, çevremiz
ve partnerlerimiz olan ihtisaslaﬂm›ﬂ ›s›tma
firmalar› için en yüksek fayday›
sa¤lamakt›r.

Kurumsal tasar›m

Sevkiyatlar›m›z›
mümkün oldu¤unca
çevre dostu
yapmaktay›z.
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Allendorf’daki
Viessmann merkezi:
Çal›ﬂanlar›m›z,
partnerlerimiz
ve Viessmann
dostlar› için ideal bir
buluﬂma yeri

“Sanat ve Is›tma”
sergisi: Maurizio
Nannucci’nin
bir eseri

Matrix-Iﬂ›n›m brülörü
“Avrupa Endüstriyel Çevre Ödülü”
(EBEAFI’94) ve “93/94 Alman Endüstriyel
Çevre Ödülü” (BDI) ile ödüllendirilmiﬂtir.
S›v› yak›tl› Rotrix brülör
ve gaz yak›tl› Matrix brülör ›s›
tekni¤inde kilometre taﬂlar›
olarak kabul edilmektedir.

Spor sponsorlu¤u

Fuarlarda ürünlerimizi
tan›tmakta ve partnerlerimizle
iliﬂkilerimizi geliﬂtirmekteyiz.
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Yurtiçi Referanslar

Metro City (‹stanbul)

Sabanc› Üniversitesi (‹stanbul)

An›tkabir (Ankara)

Türkiye ‹ﬂ Bankas› (‹stanbul)

Amerikan Hastanesi (‹stanbul)

Özdilek Tekstil (Bursa)

Vestel Beyaz Eﬂya Fabrikas› (Manisa)

Hürriyet Medya Town (‹stanbul)

Zafer Plaza (Bursa)
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Ceylan - Inter Continental Oteli (‹stanbul)

Yap› Kredi Plaza (‹stanbul)

Uluslararas› Referanslar

Avrupa Parlamentosu Binas› (Belçika)

Avrupa Parlamentosu Binas› (Fransa)

General Hospital (Çin)

Kraliyet Saray› (‹sveç)

Palmiye Adas› (Dubai)

Frankfurt Havaalan› (Almanya)

Nürnburgring Formula 1
Yar›ﬂ Pisti (Almanya)
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Viessmann partnerlerine...
Markt-Intern De¤erlendirme sonuçlar› “Is›tma 2010/2011”
Her ISH Fuar›’nda oldu¤u gibi ISH 2011 Fuar› öncesinde de Alman
Markt-Intern dergisi yapt›¤› geniﬂ kapsaml› araﬂt›rma sonucu ›s›tma
sektöründeki en iyi üretici firmalar› seçmiﬂtir.
Bilindi¤i gibi Markt-Intern dergisi ›s› tekni¤i sektöründe faaliyet gösteren
binlerce tesisat firmas› aras›nda
- Kazanlar
- Kazan/Brülör üniteleri
- Yo¤uﬂmal› kazanlar
- S›v› ve gaz yak›tl› brülörler
- Güneﬂ enerjisi sistemleri
- Biyokütle sistemleri
- Is› pompalar›
- Yerden ›s›tma sistemleri

Anläßlich der von ‘markt intern’ im Herbst 2010 durchgeführten
Umfrage ‘Leistungsspiegel Heizung 2010/11’ beurteilten deutsche
Fachhandwerksbetriebe die Leistungen ihrer Industrie-Partner
insbesondere unter Berücksichtigung des partnerschaftlichen Verhaltens.
In den bewerteten Produktbereichen

kategorilerinde anketler yaparak, iki y›lda bir, her ISH Fuar› öncesinde
elde etti¤i anket sonuçlar›n› listeler halinde yay›mlamaktad›r. Bu
de¤erlendirmede; ürün kalitesi/iﬂçilik, montaj kolayl›¤›, e¤itim, yedek
parça temini, ﬂikayetlere duyarl›l›k, sevkiyat, dan›ﬂmanl›k hizmeti, reklam,
sat›ﬂ deste¤i, sat›ﬂ politikas› ve son kullan›c› fiyat› kriterleri dikkate
al›nmaktad›r. Sonuç olarak bu 11 kriterin toplam› ile “Toplam Sonuç”
tablosu elde edilmektedir. Viessmann ›s›tma sistemleri üreticisi olarak
bu anket çal›ﬂmas›nda kazanlar, kazan/brülör üniteleri, yo¤uﬂmal› kazanlar,
güneﬂ enerjisi sistemleri, biyokütle sistemleri, s›v› ve gaz yak›tl› brülörler
ve ›s› pompalar› kategorilerinde de¤erlendirmeye al›nm›ﬂt›r.
Viessmann, Markt-Intern sonuçlar›na göre 1991, 1993, 1995, 1997,
1999, 2001, 2003, 2005, 2007 ve 2009 y›llar›nda oldu¤u gibi, 2011
y›l›nda da peﬂ peﬂe onbirinci kez Almanya’n›n bir numaral› kazan üreticisi
seçilerek, son yirmi bir y›ld›r sektördeki liderli¤ini korumuﬂtur.

Güneﬂ Enerji Sistemleri

Kazanlar
Toplam sonuç

Toplam sonuç

S›ra Üretici

Not

S›ra

Not

S›ra Üretici

Not

S›ra

Not

2011

2011

2009

2009

2011

2011

2009

2009

2,32
2,34
2,36
2,44
2,55
2,56
2,72
2,73
2,76
2,91
3,02
3,02
3,03
3,19
2,71

1
3
2
4
8
6
4
7
9
9
-

2,44
2,54
2,49
2,59
2,69
2,67
2,59
2,68
3,18
3,18
2,81

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2,14
2,17
2,18
2,20
2,22
2,38
2,39
2,45
2,46
2,53
2,54
2,56
2,58
2,66
2,67
2,67
2,68
2,84
2,92
2,98
2,51

2
13
2
7
10
5
8
1
10
15
12
4
8
6
16

2,26
2,55
2,26
2,41
2,48
2,36
2,47
2,11
2,48
2,74
2,51
2,30
2,47
2,40
2,86
2,43

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ø

Viessmann
Vaillant
Weishaupt
Buderus
Wolf
Junkers
Brötje
Oertli
De Dietrich Remeha
Elco
MHG
Sieger
Capito
Rotex

17
18
19
20
Ø

62

PARTNERSCHAFTSURKUNDE

Viessmann
Vaillant
Weishaupt
Buderus
Brötje
Wolf
Junkers
Stiebel Eltron
Solvis
De Dietrich Remeha
Oertli
Sonnenkraft
TiSun
Roth
Schüco
Wagner/Gölbe
Citrin
Paradigma
Solarfocus
Nau

Öl- und Gasbrenner
Heizkessel
Brennwertgeräte
Wärmepumpen
Solaranlagen
Biomasseanlagen
Heizkörper
errangen die Viessmann-Werke in Allendorf-Eder jeweils den
ersten, zweiten oder dritten Platz.
Für diese außergewöhnlichen Leistungen zeichnet ‘markt intern’
das Unternehmen

zum 11. Mal in Folge
mit der Partnerschafts-Urkunde aus und ernennt es zum

FACHHANDWERKSPARTNER 2010/11
Verlag
Düsseldorf, den 1. März 2011

Ass. jur. Hans Georg Pauli

Olaf Weber

(Chefredaktuer)

(Verlagsdirektor)

Viessmann Uluslararas› Sat›ﬂ Merkezleri

ABD:

Moskau

London

Praha

Wien

Bucuresti

Sofia
Samsun
‹stanbul/
Merter

‹stanbul/
Ümraniye

Adana

ABD
Warwick, RI 02888
Tel. +1/401/7320667

Çin Cumhuriyeti
100022 Beijing
Tel. +86/10/85289098

H›rvatistan
10000 Zagreb
Tel. +386/6593650

Avusturya
4602 Wels
Tel. +43/7242/62381

Çin - Hong Kong
Wanchai CN
+852/25440315

Hollanda
2900 AH Capelle
Tel. +31/10/4584444

Balt›k
2009 Vilnius
Tel. +370/2/683295

Danimarka
2640 Hedehusene
Tel. +45/46/559500

‹ngiltere
Telford
Tel. +44/1952/670261

Belçika
1930 Zaventem
Tel. +32/2/7120666

Estonya
10621 Tallinn
+372/6997195

‹spanya
28906 Pinto (Madrid)
Tel. +34/91/6820911

Litvanya
03150 Vilnius
+370/5/2683295

Bulgaristan
5301 Gabrovo
Tel. +359/66/46015

Fransa
57380 Faulquemont
Tel. +33/3/8729/1700

‹sveç
16446 Spanga
Tel. +46/8/7506020

Lübnan
Dora-Beirut
Tel. +961/19268100

Rusya
129337 Moskau
Tel. +7/95/1887614
197342 St. Petersburg
Tel. +7/812/4311501

Çek Cumhuriyeti
25219 Rudna u Prahy
Tel. +420/2/57950418

Güney K›br›s
Paphos
Tel. +357/6/949686

‹sviçre
8957 Spreitenbach
Tel. +41/56/4186711

Lüksemburg
7327 Steinsel
Tel. +352/26/33621

S›rbistan Karada¤
11000 Belgrad
+381/11/3097887

‹talya
37026 Balconi di
Pescantina
Tel. +39/045/6768999
Kanada
Waterloo
Tel. +1/519/8856300
Letonya
1039 Riga
+371/7/54592

Macaristan
2045 Törökbalint
Tel. +36/23/334334

Slovakya
83104 Bratislava
Tel. +421/7/44462286

Polonya
53-015 Wroclaw
Tel. +48/71/3607100

Slovenya
2000 Maribor
Tel. +386/2/4805550

Portekiz
1600-203 Lisboa
Tel. +351/21/7237961
Romanya
220 Brasov
Tel. +40/68/422493

Türkiye
34775 Ümraniye-‹stanbul
Tel. +90/216/5284600
Ukrayna
03150 Kyiv
Tel. +380/44/4619841
Yugoslavya
11000 Belgrad
Tel. +381/11/652324
Yunanistan
11527 Atina
Tel. +30/1/7790652
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Viessmann Is› Teknikleri Tic. A.ﬁ.
Merkez / ‹stanbul-Anadolu Bölge Müdürlü¤ü
ﬁerifali Mah. Söyleﬂi Sk. No: 39
34775 Ümraniye-‹stanbul
Tel : (0216) 528 46 00
Faks: (0216) 528 46 50
www.viessmann.com.tr
E-mail: info@viessmann.com.tr
‹stanbul-Avrupa Bölge Müdürlü¤ü
Maltepe Mah. Eski Ç›rp›c› Yolu Sk.
No:2/2 D:3 Merter ‹ﬂ Merkezi
34010 Zeytinburnu - ‹stanbul
Tel : (0212) 414 89 79
Faks: (0212) 481 57 15
Ankara Bölge Müdürlü¤ü
Eti Mah. Ali Suavi Sk. No: 3/A
06570 Maltepe/Çankaya - Ankara
Tel : (0312) 205 19 20
Faks: (0312) 232 45 02
Bursa Bölge Müdürlü¤ü
‹hsaniye Mah. Barbaros Cad. Kristalpark Sitesi
No:50G/10 Nilüfer - Bursa
Tel : (0224) 248 00 99
Faks: (0224) 245 73 35
‹zmir Bölge Müdürlü¤ü
Karacao¤lan Mah. Bornova Cad.
Öztim ‹ﬂ Merkezi F Blok No:9/7A
35070 Bornova - ‹zmir
Tel : (0232) 492 09 09
Faks: (0232) 472 13 47

Konya Bölge Müdürlü¤ü
Yeni Meram Cad. No: 92/A
42090 Meram - Konya
Tel : (0332) 324 77 43
Faks: (0332) 324 77 45
Adana Bölge Müdürlü¤ü
Yurt Mah. PTT Cad. Yükseller Park Plaza
No:75/B 01170 Çukurova - Adana
Tel : (0322) 230 00 95
Faks: (0322) 234 22 00
Samsun Bölge Müdürlü¤ü
Atatürk Bulvar› 43. Sk. No:2/1
55070 Atakum - Samsun
Tel : (0362) 315 06 01
Faks: (0362) 438 88 61

9445 101-10TR 01/2013

Antalya Bölge Müdürlü¤ü
Meydan Kava¤› Mah. Perge Bulvar›
No:104-A 07200 Antalya
Tel : (0242) 311 83 93
Faks: (0242) 311 83 23

Teknik de¤iﬂiklik hakk› sakl›d›r.

Kayseri Bölge Müdürlü¤ü
Gültepe Mah. M. Kemal Paﬂa Bulvar›
No: 24/A 38030 Melikgazi - Kayseri
Tel : (0352) 223 18 14
Faks: (0352) 223 18 16

