Газові та рідкопаливні
водогрійні котли
середньої потужності
до 2000 кВт
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VITOCROSSAL
Надійна конденсаційна технологія робить Vitocrossal найекономнішими
конденсаційними котлами з різноманітними можливостями застосування
Котли Vitocrossal потужністю від 87 до
1400 кВт є оптимальним рішенням у
кожному випадку застосування – як для
опалення багатоквартирних будинків,
будівель громадського і промислового
призначення, так і для генерації тепла
в автономних так і централізованих
мережах.
Надійна конденсаційна техніка
Теплообмінні поверхні Inox-Crossal,
виготовлені з нержавіючої сталі, забезпе-

чують ефективне використання теплоти
конденсації. А завдяки гладким поверхням
з високоякісної сталі забезпечується
постійний ефект самоочищення,
що підвищує термін експлуатації та
скорочує витрати на обслуговування.
Котли Vitocrossal 300 на заводі
оснащуються інфрачервоними
пальниками MatriX; є можливість
використання вентиляторних газових
пальників інших виробників.

Ефективна передача тепла і висока
інтенсивність процесу конденсації
забезпечують нормативний
ККД 108 −109%(Hi).
Високий нормативний ККД досягається
завдяки принципу протитечії димових
газів і котлової води, а також інтенсивному теплообміну між димовими
газами і поверхнею нагріву.

Hi – нижча теплотворна здатність

Vitocrossal 300 CT3U
Газовий конденсаційний
водогрійний котел з
циліндричним пальником
MatriX – 400 – 630 кВт,
у каскаді з двох котлів –
до 1260 кВТ

Vitocrossal 300 CR3B
Газовий конденсаційний
водогрійний котел з
вентиляторним газовим
пальником різних
виробників 787 – 1400 кВт

Vitocrossal 300 CT3B
Газовий конденсаційний
водогрійний котел 187 –
635 кВт з інфрачервоним
пальником MatriX (до 314
кВт), або з вентиляторним
газовим пальником інших
виробників

Vitocrossal 200 СM2C
Газовий конденсаційний
водогрійний котел з
інфрачервоним пальником
MatriX – 87 – 311 кВт

Vitocrossal 300 CRU
Газовий конденсаційний
водогрійний котел
потужністю 800 – 1000 кВт
з новим дисковим
пальником MatriX- Disk

Vitocrossal 200 CM2
Газовий конденсаційний
водогрійний котел з
циліндричним пальником
MatriX – 400 – 620 кВт

Vitocrossal 100 CI1
Газовий конденсаційний
котел – 80 – 318 кВт,
здвоєний до 636 кВт

Vitocrossal 300 (тип СTЗU) потужністю від 400 до 630 кВт
Viessmann пропонує високоякісні
конденсаційні котли Vitocrossal 300,
тип СТЗU у діапазоні потужностей
400-630 кВт з вигідним співвідношенням
«ціна–потужність»
Котел Vitocrossal 300 складається з
надійних компонентів конденсаційної
техніки Viessmann, оснащенний
теплообмінними поверхнями з
нержавіючої сталі Inox-Crossal, а також
циліндричним пальником MatriX.
Можливість відбору повітря для
горіння ззовні

Vitocrossal 300 в усьому діапазоні
номінальної потужності може
працювати з забором повітря як з
приміщення, так і ззовні, що надає
більше можливостей для розміщення
конденсаційного котла в будівлі.
Надійний пальник з тривалим
строком експлуатації
Циліндричний пальник MatriX
власної розробки та виробництва
вирізняється тривалим строком
експлуатації завдяки поверхні з сітки з
високоякісної нержавіючої сталі.

Теплообмінні поверхні Inox-Crossal
забезпечують ефективну теплопередачу
і високу інтенсивність процесу
конденсації

ОСОБЛИ В О С Т І ТА П Е Р Е ВА ГИ
+ Газовий конденсаційний котел, від 400 до 630 кВт
+ Нормативний ККД до 109%(Hi)
+ Висока надійність роботи та тривалий термін експлуатації завдяки стійким до корозії
теплообмінним поверхням, виготовленим з високоякісної нержавіючої сталі
+ Теплообмінні поверхні Inox-Crossal забезпечують ефективну теплопередачу
і високу інтенсивність процесу конденсації
+ Завдяки гладким поверхням з високоякісної сталі забезпечується
постійний ефект самоочищення
+ Циліндричний пальник MatriX в діапазоні модуляції від 33 до 100%
забезпечує особливо малошумний, економний та екологічно
чистий режим роботи
+ Можливість відбору повітря для горіння ззовні або зсередини приміщення
+ Багатокотлові установки з попередньо виготовленим оснащенням для
гідравлічної обв’язки та відведення продуктів згоряння
+ Простий у користуванні регулятор Vitotronic із кольоровим сенсорним дисплеєм
Технічні дані наведені на строрінці 10

Vitocrossal 300, 400–630 кВт
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VITOCROSSAL 300
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Потужністю від 400 до 630 кВт
1

Регулятор Vitotronic

2

Циліндричний пальник MatriX

3

Теплообмінні поверхні Inox-Crossal
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Високоякісна теплоізоляція
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Vitocrossal 300 (тип СTЗB) потужністю від 187 до 635 кВт
Котел Vitocrossal 300, тип СТ3В – це
стаціонарний газовий конденсаційний
котел з теплообмінними поверхнями
Inox-Crossal та інфрачервоним
пальником MatriX (до 314 кВт).

постачається розібраним на дві секції,
що полегшує занесення в приміщення.
Ефективна теплопередача та висока
інтенсивність процесу конденсації
забезпечують нормативний ККД
до 109%(Hi). Такий високий
нормативний ККД досягається завдяки
принципу протитечії димових газів і
котлової води, а також інтенсивному
теплообміну між димовими газами і
поверхнею нагріву.

Газові конденсаційні водогрійні котли
Vitocrossal 300 можуть оснащуватись
вентиляторними газовими пальниками
інших виробників.
Vitocrossal 300, 187 – 635 кВт

Надійна конденсаційна техніка
Конструкція теплообмінних поверхонь
Inox-Crossal дозволяє котлам Vitocrossal 300
виходити на високу потужність при
відносно невеликих габаритах і малій вазі.

Два патрубки зворотної магістралі в
котлах Vitocrossal 300 забезпечують
найоптимальнішу гідравлічну
прив’язку котла до системи для

Окрім того, Vitocrossal 300

використання теплоти конденсації.

5

1

VITOCROSSAL 300
Потужністю від 187 до 635 кВт
1

Камера згорання з високоякісної
нержавіючої сталі

2

Інфрачервоний пальник
MatriX (до 314кВт)

3

Теплообмінні поверхні Inox-Crossal

4

Ефективна теплоізоляція

5

Регулятор Vitotronic

Vitocrossal 300, 187– 635 кВт

О СОБЛИ ВОСТІ ТА ПЕ РЕ ВАГ И
+ Газовий конденсаційний котел, від 187 до 635 кВт
+ Нормативний ККД до 109%(Hi)
+ Висока надійність роботи та тривалий термін експлуатації завдяки стійким до
корозії теплообмінним поверхням, виготовленим з високоякісної нержавіючої сталі
+ Завдяки гладким поверхням з високоякісної сталі забезпечується постійний
ефект самоочищення
+ Мінімізація викидів шкідливих речовин завдяки низькій теплонапруженості
камери згоряння та її прохідній конструкції
+ Інфрачервоний пальник MatriX (для котлів до 314 кВт) забезпечує особливо
малошумний, економний та екологічно чистий режим роботи з діапазоном
модуляції від 30 до 100 %
+ Може працювати з вентиляторним газовим пальником інших виробників
+ Два патрубки зворотної магістралі для гідравлічного з’єднання для оптимізації
використання теплоти конденсації
+ Простий у користуванні регулятор Vitotronic з кольоровим сенсорним дисплеєм
Технічні дані наведені на строрінці 10
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Vitocrossal 300 (тип СRU) потужністю від 800 до 1000 кВт
Котел Vitocrossal 300, тип CRU – це
конденсаційний котел з можливістю
роботи на природному та зрідженному
газі. Даний котел відрізняється
особливо компактними розмірами та
легкістю обслуговування.
Надійна конденсаційна техніка
Газовий конденсаційний модуль
потужністю 800-1000 кВт має багато
удосконалень у порівнянні з його
попередником. Особливо виділяється
розширення модуляції до 1:6 і значно
компактніші розміри.
Це призводить до набагато легшого
занесення в приміщення, наприклад,

при модернізації, коли можливість
заміни котлів великої потужності через
обмежений простір часто обмежена.
Vitocrossal 300 вражає також
максимальним комфортом в
обслуговуванні. Передня частина
кришки котла легко відкривається
вгору. Бічні панелі можна швидко і
легко від’єднати і отримати доступ
до дискового пальника MatriX-Disk,
який легко повернути в сторону.
Саме новий дисковий пальник відіграє
вирішальне значення в досяганні
невеликих розмірів всього котла.

Новий дисковий пальник MatriX-Disk

ОСОБЛИ В О С Т І ТА П Е Р Е ВА ГИ
+ Газовий конденсаційний котел, від 800 до 1000 кВт
+ Нормативний ККД до 109%(Hi)
+ Висока надійність роботи та тривалий термін експлуатації завдяки стійким до
корозії теплообмінним поверхням, виготовленим з високоякісної нержавіючої сталі
+ Теплообмінна поверхня Innox-Crossal забезпечує високу ефективність
теплообміну і прискорює процес конденсації
+ Мінімізація викидів шкідливих речовин завдяки низькій теплонапруженості
камери згоряння та її прохідній конструкції
+ Високоефективний і компактний дисковий пальник MatriX-Disk з надзвичайно
низьким рівнем створення шумів для екологічно чистої експлуатації з
діапазоном модуляції 1:6
+ Легка подача на місце встановлення завдяки розбірній конструкції
+ Два патрубки зворотної магістралі для гідравлічного з’єднання для оптимізації
використання теплоти конденсації
+ Простий у користуванні регулятор Vitotronic з кольоровим сенсорним дисплеєм
Технічні дані наведені на строрінці 10

Vitocrossal 300, 800 – 1000 кВт
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Дисковий пальник MatriX-Disk

2

Камера згоряння з високоякісної
нержавіючої сталі
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3

Теплообмінні поверхні Inox-Crossal
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Ефективна теплоізоляція

5

Два патрубки зворотної магістралі
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Vitocrossal 300 (тип СR3B) потужністю від 787 до 1400 кВт
Котел Vitocrossal 300, тип СR3В – це
найкращий зі стаціонарних газових
конденсаційних котлів потужністю від
787 до 1400 кВт. Серед однокотлових
установок – це найпотужніший
конденсаційний котел з програми
поставок Viessmann. Тож він підходить
як для житлових будинків, так і для
автономних і централізованих мереж
теплопостачання, будівель громадського
та промислового призначення.

Теплообмінні поверхні Inox-Crossal
забезпечують ефективну теплопередачу
і високу інтенсивність процесу
конденсації

Надійна конденсаційна техніка
Теплообмінні поверхні Inox-Crossal,
виготовлені з нержавіючої сталі,
забезпечують ефективне використання
теплоти конденсації. А завдяки гладким
поверхням з високоякісної сталі

забезпечується постійний ефект
самоочищення, що підвищує термін
експлуатації та скорочує витрати на
обслуговування. Висока ефективність
передачі тепла і висока інтенсивність
процесу конденсації забезпечують
нормативний ККД до 109%(Hi).
Високий ККД досягається завдяки
принципу протихресного току
димових газів і котлової води, а
також інтенсивному теплообміну між
димовими газами і поверхнею нагріву.
Газові конденсаційні водогрійні котли
Vitocrossal 300 можуть оснащуватись
вентиляторними газовими пальниками
інших виробників.

ОСОБЛ И В О С Т І ТА П Е Р Е ВА ГИ
+ Газовий конденсаційний котел, номінальною потужністю від 787 до 1400 кВт
+ Нормативний ККД до 109%(Hi)
+ Висока надійність роботи та тривалий термін експлуатації завдяки стійким до
корозії теплообмінним поверхням, виготовленим з високоякісної нержавіючої сталі
+ Завдяки гладким поверхням з високоякісної сталі забезпечується постійний
ефект самоочищення
+ Мінімізація викидів шкідливих речовин завдяки низькій теплонапруженості
камери згоряння та її прохідній конструкції
+ Може працювати з вентиляторним газовим пальником інших виробників
+ Зручне занесення в приміщення завдяки блочному виконанню
+ Два патрубки зворотної магістралі для гідравлічного з’єднання для оптимізації
використання теплоти конденсації
+ Простий у користуванні регулятор Vitotronic з кольоровим сенсорним дисплеєм
Технічні дані наведені на строрінці 10
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Vitocrossal 200 (тип СM2C) потужністю від 87 до 311 кВт
Газовий конденсаційний котел
Vitocrossal 200 (тип CM2C) з робочим
тиском 6 бар тепер має більш широкий
спектр застосування: він дозволяє
забезпечувати теплом багатоквартирні
будинки, а також будівлі громадського
чи промислового призначення.
Конденсаційна техніка з вигідним
співвідношенням «ціна-потужність»
Viessmann пропонує високоякісні

конденсаційні котли Vitocrossal 200
з потужністю від 87 до 311 кВт
найвигіднішим співвідношенням
«ціна-потужність».
Як і Vitocrossal 300, цей котел також
оснащений поверхнями теплообміну
Inox-Crossal та інфрачервоним пальником
MatriX. У всьому діапазоні потужностей
Vitocrossal 200 може працювати як з
забором повітря з приміщення, так і ззовні.

VITOCROSSAL 200

1

Потужністю від 87 до 311 кВт
1

Регулятор Vitotronic

2

Інфрачервоний пальник MatriX

3

Теплообмінні поверхні Inox-Crossal з

Інфрачервоний пальник MatriX

2
3

вісокоякісної нержавіючої сталі
4

Велике водонаповнення забезпечує
гарну природню циркуляцію

5

Високоефективна теплоізоляція

6

Опорна рама, що може демонтуватися

4

5

для полегшення занесення котла в приміщення

6

ОСОБЛИ В О С Т І ТА П Е Р Е ВА ГИ
+ Газовий конденсаційний котел 87-311 кВт, у каскаді з двох котлів – до 622 кВт
+ З робочою температурою до 95ºС та допустимим робочим тиском 6 бар
установки широко застосовуються для модернізації та новобудов
+ Нормативний ККД 109%(Hi)

Зручність обслуговування, доступ
до пальника у 4 кроки

+ Завдяки гладким поверхням з високоякісної сталі забезпечується постійний
ефект самоочищення
+ Інфрачервоний пальник MatriX забезпечує особливо малошумний, економний
та екологічно чистий режим роботи
+ Мінімальна теплонавантаженість камери згоряння завдяки зменшенню
циклічності роботи пальника за рахунок модуляції 1:5
+ Незначне зношування пальника і зменшення викидів шкідливих
речовин при його запуску
+ Завдяки великому водонаповненню не вимагає мінімального протоку
теплоносія; не потрібен насос
+ Можливість відбору повітря для горіння ззовні і зсередини приміщення
+ Простий у користуванні регулятор Vitotronic з кольоровим сенсорним дисплеєм
+ Всі гідравлічні підключення можуть монтуватися у верхній частині котла
+ Зручний доступ до всіх складових частин для здійснення сервісного обслуговування
Технічні дані наведені на строрінці 11
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ГАЗОВІ КОНДЕ НСАЦІ ЙНІ ВОДОГ РІ ЙНІ КОТ Л И

Vitocrossal 200 (тип СM2) потужністю від 400 до 620 кВт
Vitocrossal 200, тип СM2 – це
стаціонарний газовий конденсаціийний
котел потужністю від 400 до 620 кВт.
Він є оптимальним рішенням у
кожному випадку застосування – як
для опалення багатоквартирних
будинків, так і для будівель громадського
та промислового призначення.

Теплообмінні поверхні Inox-Crossal
забезпечують ефективну передачу тепла
і високу інтенсивність процесу
конденсації

експлуатації та скорочує витрати на
обслуговування. Ефективна передача
тепла і висока інтенсивність процесу
конденсації забезпечують нормативний
ККД до 109%(Hi).
Газові конденсаційні котли Vitocrossal 200
на заводі оснащуються циліндричними
пальниками MatriX з діапазоном
модуляції від 20 до 100 %.

Надійна конденсаційна техніка
Теплообмінні поверхні Inox-Crossal,
виготовлені з нержавіючої сталі,
забезпечують ефективне використання
теплоти конденсації. А завдяки гладким
поверхням з високоякісної сталі
забезпечується постійний ефект
самоочищення, що підвищує термін

Погодозалежний регулятор котла і
опалювального контуру Vitotronic 300,
тип CM1E

Можливість відбору повітря для
горіння ззовні
Можливість працювати з відбором
повітря ззовні, що надає більше
можливостей для розміщення котла у
приміщенні.

3

1
2

4

Циліндричний пальник MatriX

О СОБЛИ ВОСТІ ТА ПЕ РЕ ВАГ И
+ Однокотлова установка з використанням теплоти конденсації,
Номінальна теплова потужність від 400 до 620 кВт (при 50/30 ºС)
Номінальна теплова потужність від 370 до 575 кВт (при 80/60 ºС)
+ Нормативний ККД до 109%(Hi)
+ Теплообмінні поверхні Inox-Crossal забезпечують ефективну теплопередачу і
високу інтенсивність процесу конденсації
+ Завдяки гладким поверхням з високоякісної сталі забезпечується постійний
ефект самоочищення
+ Мінімізація викидів шкідливих речовин завдяки низькій теплонапруженості
камери згоряння та її прохідній конструкції
+ Циліндричний пальник MatriX забезпечує особливо малошумний, економний та
екологічно чистий режим роботи в діапазоні модуляції від 20 до 100%
+ Можливість відбору повітря для горіння: ззовні або зсередини приміщення
+ Гідравлічні підключення котла до системи монтуються у верхній його частині
+ Простий у користуванні регулятор Vitotronic з кольоровим сенсорним дисплеєм
Технічні дані наведені на строрінці 11

VITOCROSSAL 200
Потужністю від 400 до 620 кВт
1

Камера згорання з високоякісної
нержавіючої сталі

2

Теплообмінні поверхні Inox-Crossal
з високоякісної нержавіючої сталі

3

Патрубок зворотної магістралі

4

Високоякісна теплоізоляція

Vitocrossal 100 (тип СI1) від 80 до 318 кВт, здвоєний 240-636 кВт
Vitocrossal 200, тип СI1 – це
стаціонарний газовий конденсаціийний
котел потужністю від 80 до 318 кВт,
здвоєний від 240 до 636 кВт.

Ефективна передача тепла і висока
інтенсивність процесу конденсації
забезпечують нормативний ККД
до 109%(Hi).

Він є оптимальним рішенням у
кожному випадку застосування – як
для опалення багатоквартирних
будинків, так і для будівель громадського
та промислового призначення.

Газові конденсаційні котли Vitocrossal 100
на заводі оснащуються циліндричними
пальниками MatriX новими теплообмінними поверхнями Integral-Spalt зі
спеціальної нержавіючої сталі.
Каскадне рішення – здвоєний котел
Vitocrossal 100 CI1 (Doppelkessel) –
240 - 636 кВт, поставка окремими
компонентами

1

VITOCROSSAL 100

2

3

1

Регулятор Vitotronic

2

Інфрачервоний пальник MatriX

3

Теплообмінні поверхні Integral-Spalt
зі спеціальної нержавіючої сталі

4

Ревізійна кришка для забезпечення
простого техобслуговування
Нова теплообмінна поверхня Integral-Spalt

4

Циліндричний пальник MatriX

О С О БЛ И В О С Т І ТА П Е Р Е ВА ГИ
+ Підходить для природного газу E, L, LL, система регулювання
якості згорання Lambda-Pro-Control
+ Постійно високий ККД завдяки функції самокалібровки та
високоефективному теплообміннику з нержавіючої сталі.
Нормативний ККД до 109%(Hi)
+ Unit-конструкція: швидкий і простий монтаж – всі компоненти
в одному корпусі
+ Спрощена подача до місця встановлення завдяки малій ширині
(від 450 мм) і наявності спеціальних штанг для переноски
+ Зручність технічного обслуговування – простий доступ
до всіх елементів
+ Циліндричний пальник MatriX забезпечує особливо малошумний,
економний та екологічно чистий режим роботи
+ Каскадне рішення до 636 кВт (2 котла) завдяки
«Doppelkessel»-конструкції (два котли в одному корпусі)
+ Низьке споживання електроенергії (немає обмежень
по мінімальному протоку – не потрібен котловий насос) –
зниження експлуатаційних витрат
+ Простий у користуванні регулятор Vitotronic з сенсорним дисплеєм
+ Тихий (≤55/40 dB(A)) – не потрібні додаткові заходи
по зниженню рівня шуму
Технічні дані наведені на строрінці 11
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ГАЗ ОВІ КОНДЕ НСАЦІ ЙНІ ВОДОГ РІ Й Н І КОТ Л И

VITOCROSSAL 300, тип C T 3U
Номінальна теплова потужність 50/30°C

кВт

135−400

168−500

209−630

Номінальна теплова потужність 80/60°C

кВт

123−370

153−460

192−575

Габаритні розміри
– Довжина
– Ширина
– Висота

мм
мм
мм

1725
1221
1987

1800
1221
1987

1960
1221
1987

Загальна вага (котел з пальником, теплоізоляцією і регулятором котлового контуру)

кг

740

795

935

Об‘єм котлової води

л

261

325

405

VITOCROSSAL 300, тип C T 3B
Номінальна теплова потужність 50/30°C

кВт

187

248

314

408

508

635

Номінальна теплова потужність 80/60°C

кВт

170

225

285

370

460

575

Габаритні розміри *
– Довжина
– Ширина
– Висота

мм
мм
мм

1636
1889*
1959

1714
1967*
2009

1795
2045*
2032

1871
1104
2290

1949
1104
2290

2105
1104
2290

Загальна вага (котел з пальником, теплоізоляцією і регулятором котлового контуру)

кг

608

660

683

937

982

1098

Об‘єм котлової води

л

240

265

300

460

500

540

VITOCROSSAL 300, тип C R U
Номінальна теплова потужність 50/30°C

кВт

133−800

167−1000

Номінальна теплова потужність 80/60°C

кВт

121−727

152−938

Габаритні розміри
– Довжина
– Ширина
– Висота

мм
мм
мм

3187
1060
1676

3389
1060
1676

Загальна вага (порожній)

кг

1435

1492

Об‘єм котлової води

л

1150

1180

VITOCROSSAL 300, тип C R 3B
Номінальна теплова потужність 50/30°C

кВт

787

978

1100

1400

Номінальна теплова потужність 80/60°C

кВт

720

895

1006

1280

Габаритні розміри
– Довжина
– Ширина
– Висота

мм
мм
мм

3021
1114
1281

3221
1114
1281

3338
1296
1463

3688
1296
1463

Загальна вага (котел з пальником, теплоізоляцією і регулятором котлового контуру)

кг

1553

1635

1980

2185

Об‘єм котлової води

л

1407

1552

1558

1833

Т Е Х Н І ЧНІ ДАНІ

VITOCROSSAL 200, т и п CM 2 C
Номінальна теплова потужність 50/30°C

кВт

87

248

314

408

508

635

Номінальна теплова потужність 80/60°C

кВт

80

225

285

370

460

575

Габаритні розміри *
– Довжина
– Ширина
– Висота

мм
мм
мм

1774
810
1178

1774
810
1178

1774
810
1178

1793
910
1277

1793
910
1277

1793
910
1277

Загальна вага (котел з пальником, теплоізоляцією і регулятором котлового контуру)

кг

348

350

351

397

409

422

Об‘єм котлової води

л

225

225

221

306

292

279

VITOCROSSAL 200, т и п CM 2
Номінальна теплова потужність 50/30°C

кВт

80−400

100−500

124−620

Номінальна теплова потужність 80/60°C

кВт

74−370

92−460

115−575

Габаритні розміри
– Довжина
– Ширина
– Висота

мм
мм
мм

2230
1245
1480

2385
1245
1510

2525
1295
1580

Вага

кг

597

687

758

Об‘єм котлової води

л

402

430

503

VITOCROSSAL 100, т и п CI 1
Номінальна теплова потужність 50/30°C

кВт

80

120

160

200

240

280

318

Номінальна теплова потужність 80/60°C

кВт

74

110

146

184

220

258

291

Габаритні розміри *
– Довжина
– Ширина
– Висота

мм
мм
мм

745
750
1500

875
750
1500

875
750
1500

980
750
1500

980
750
1500

1090
750
1500

1090
750
1500

Загальна вага (котел з пальником, теплоізоляцією і регулятором котлового контуру)

кг

238

295

295

340

340

385

385

Об‘єм котлової води

л

65

103

103

145

145

180

180

VITOCROSSAL 100, т и п CI 1 з д в о є н и й
Номінальна теплова потужність 50/30°C

кВт

240

320

400

480

560

636

Номінальна теплова потужність 80/60°C

кВт

120

160

200

240

280

318

Габаритні розміри *
– Довжина
– Ширина
– Висота

мм
мм
мм

875
1500
1500

875
1500
1500

980
1500
1500

980
1500
1500

1090
1500
1500

1090
1500
1500

Загальна вага (котел з пальником, теплоізоляцією і регулятором котлового контуру)

кг

590

590

680

680

770

770

Об‘єм котлової води

л

206

206

290

290

360

360
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ГАЗ ОВІ ТА РІ ДКОПАЛИВНІ НИЗЬ КОТ Е М П Е РАТ У Р Н І В ОД О ГР І Й Н І КОТ Л И

VITOPLEX
VITOROND

Випробувана якість від компанії VIESSMANN
для потужності до 2000 кВт з використанням рідкого
палива та природнього газу, з високим нормативним ККД
Комплексна пропозиція від компанії
VIESSMANN відповідає будь-яким
вимогам до іноваційної опалювальної
техніки. Кожний знайде своє рішення,
обумовлене технічними умовами
будівлі, побажаннями щодо комфорту
та можливостями бюджету.
Різноманітність програми поставки
для котлів Vitoplex, диференціація їх
за технічними характеристиками та
ціною по серіям 300, 200 та 100 дає
можливість запропонувати відповідне
рішення для кожного випадку та
кожного бюджету.
При цьому все розмаїття варіантів
об’єднує найдосконаліша якість від
компанії VIESSMANN.
Котли серії Vitorond 200 можуть
використовуватися також у випадках,
коли через певні умови на об’єкті
котел слід транспортувати окремими
секціями у приміщення його
розташування.

Vitoplex 300 TX3A
Газовий та рідкопаливний
низькотемпературний
триходовий водогрійний
котел з триплексними
димогарними трубами
потужністю від 90 до
2000 кВт

Vitoplex 200 SX2A
Газовий та рідкопаливний
низькотемпературний
триходовий водогрійний
котел потужністю від 90
до 1950 кВт

Vitoplex 100 PV1/PV1B
Газовий та рідкопаливний
низькотемпературний
водогрійний котел з
реверсивною камерою
згоряння потужністю
від 110 до 2000 кВт

Vitorond 200 VD2
Газовий та рідкопаливний
низькотемпературний
триходовий водогрійний
котел потужністю від 125
до 1200 кВт, поставляється
окремими чавунними
секціями

Vitoplex 300 TX3A потужністю від 90 до 2000 кВт
Триходовий водогрійний котел з
інтегрованою пусковою схемою
Завдяки багатошаровим конвекційним
теплообмінним поверхням нагріву
триходові водогрійні котли серії
Vitoplex 300 забезпечують
високу експлуатаційну надійність,
економічність та екологічність системи.
Інтегрована пускова схема Therm-Control
дозволяє відмовитись від використання
комплекту підвищення температури
зворотної магістралі.
Багатошарові конвекційні
теплообмінні поверхні нагріву, що
складаються з триплексних труб
Багатошарові конвекційні теплообмінні
поверхні нагріву типу Triplex водогрійних
котлів серії Vitoplex 300 складаються з

2

3
4
5

VITOPLEX 300
Потужністю від 620 до 2000 кВт
Третій хід димових газів
(багатошарові конвекційні поверхні нагріву)
2

Другий хід димових газів

3

Велике водонаповнення

4

Камера згорання (перший хід димових газів)

5

Високоякісна теплоізоляція

Примітка:
Hi – нижча теплотворна здатність

Триплексні труби мають в 2,5 рази
більшу поверхню нагріву порівняно зі
звичайними трубами

О С О БЛ И В О С Т І ТА П Е Р Е ВА ГИ

1

1

окремих сталевих труб, вставлених одна
в одну та запресованих спеціальним
чином для забезпечення необхідної
теплопередачі. Внутрішня труба завдяки
своїм повздовжнім ребрам утворює
в 2,5 рази більшу поверхню нагріву,
порівняно з гладкими трубами. За рахунок
спеціального способу запресовки
димогарні труби мають змінний
коефіцієнт теплопередачі по довжині
труб, який зменшується по ходу димових
газів. Таким чином в задній зоні труб
Triplex вдається зменшити теплопередачу
від вже охолоджених продуктів згоряння
до котлової води. Завдяки цьому
температура поверхні залишається
вищою за точку роси, що запобігає
утворенню конденсату та подальшому
виникненню корозії.

+ Газові та рідкопаливні низькотемпературні водогрійні котли
потужністю від 90 до 2000 кВт
+ Багатошарові конвекційні теплообмінні поверхні нагріву
забезпечують високу експлуатаційну надійність та тривалий
термін експлуатації.
+ Нормативний ККД: 96%(Hi)
+ Для котлів потужністю до 300 кВт використання датчика
заповнення котлового блоку водою не є обов’язковим
+ Оптимізація процесу горіння та невисокий рівень викидів
шкідливих речовин завдяки конструкції вентиляторних
пальників для роботи на рідкому паливі та природньому
газі потужністю до 2000 кВт
+ Компактність для спрощення доставки в приміщення
котельні та мала монтажна висота можуть бути корисними
при модернізації будівель
+ Тривалі періоди роботи та незначна частота стартів пальника
за рахунок великого водяного об’єму дозволяють знизити
викиди шкідливих речовин
+ На котлах потужністю понад 620 кВт передбачена прохідна
площадка, що спрощує монтаж та сервісне обслуговування.
Технічні дані наведені на сторінці 17
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Vitoplex 200 SX2A потужністю від 90 до 1950 кВт
Здатні працювати з пальниками
інших виробників
Потужність компактних сталевих
водогрійних котлів серії Vitoplex 200
лежить у діапазоні від 90 до 1950 кВт.
Триходова конструкція котлів для всього
діапазону потужностей дозволяє
спалювати паливо в екологічному режимі
з низьким рівнем викидів шкідливих
речовин в атмосферу.
Vitoplex 200 – триходовий котел з
низьким навантаженням на камеру
згорання, завдяки чому горіння палива
характеризується низьким рівнем
викидів шкідливих речовин в
атмосферу, особливо низьким рівнем
емісії оксидів азоту.

Оптимальне спалювання та
невисокий рівень викидів
шкідливих речовин в атмосферу
Для потужностей від 270 до 1950 кВт
ми поставляємо газові та рідкопаливні
вентиляторні пальники інших
виробників підібрані під відповідний
котел і готові до підключення.
Схема Therm-Control скорочує час
монтажу та заощаджує кошти
Завдяки наявності широких проходів
для ефективного омивання поверхонь
нагріву водою немає потреби в
дотриманні мінімального об’ємного
потоку теплоносія, що спрощує
гідравлічні підключення.

Крім того, в діапазоні потужності від 90
до 560 кВт система Therm-Control
дозволяє відмовитись від використання
комплекту підвищення температури
зворотнього потоку, що скорочує час
монтажу та заощаджує кошти.
Зручність та компактність
Триходові котли серії Vitoplex 200 легко
занести в приміщення, вони економлять
місце, а прохідна площадка на котлі
(для котлів потужністю від 700 кВт)
спрощує монтаж та сервісне обслуговування. Компактний триходовий котел
потужністю до 350 кВт проходить крізь
стандартний дверний проєм (80 см),
що значною мірою спрощує монтаж.

О С О БЛ И В О С Т І ТА П Е Р Е ВА ГИ

1

2

4

3

VITOPLEX 200
Потужністю від 700 до 1950 кВт
1

Третій хід димових газів

2

Другий хід димових газів (двосторонній)

3

Камера згорання (перший хід димових газів)

4

Високоякісна теплоізоляція

Примітка:
Hi – нижча теплотворна здатність

+ Низькотемпературний газовий / рідкопаливний водогрійний
котел потужністю від 90 до 1950 кВт
+ Економічний та екологічний завдяки плавному зниженню
температури котлової води
+ Нормативний ККД : 94%(Hi)
+ Можливе використання економайзера з нержавіючої сталі
для підвищення нормативного ККД завдяки використанню
теплоти конденсації
+ Триходовий котел з невисоким навантаженням на камеру
згоряння забезпечує низький рівень викидив шкідливих речовин
+ Значна відстань між елементами поверхонь нагріву та великий
водяний об’єм сприяють якісній природній циркуляції
та повноцінній передачі тепла
+ Економія часу під час монтажу облицювання котла та
автоматики завдяки системі Fastfix для котлів середньої
та великої потужності
+ Для потужностей від 700 кВт передбачена прохідна
площадка, яка спрощує монтаж та сервісне обслуговування.
Технічні дані наведені на сторінці 17

Vitoplex 100 PV1/PV1B потужністю від 150 до 2000 кВт

2

5

4

1
3

VITOPLEX 100
Потужністю від 150 до 2000 кВт
1

Велике водонаповнення

2

Ефективна теплоізоляція

3

Реверсивна камера згорання

4

Димогарні труби з турболізаторами

5

Прохідна площадка у верхній частині котла

Примітка:
Hi – нижча теплотворна здатність

О С О БЛ И В О С Т І ТА П Е Р Е ВА ГИ
+ Низькотемпературний газовий / рідкопаливний
водогрійний котел потужністю від 150 до 2000 кВт
+ Компактна конструкція за рахунок використання
реверсивної камери згорання
+ Нормативний ККД : 94%(Hi)
+ Можливе використання економайзера з нержавіючої сталі
для підвищення нормативного ККД завдяки використанню
теплоти конденсації
+ Значна відстань між елементами поверхонь нагріву та
великий водяний об’єм сприяють якісній природній циркуляції
та повноцінній передачі тепла
+ Економія часу при монтажі облицювання котла та автоматики
завдяки системі Fastfix
+ Для потужностей від 780 кВт передбачена прохідна
площадка, яка спрощує монтаж та сервісне обслуговування
+ Тривалі періоди роботи та незначна частота стартів пальника
за рахунок великого водяного об’єму дозволяють знизити
викиди шкідливих речовин.
Технічні дані наведені на сторінці 18
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Vitorond 200 VD2 потужністю від 125 до 1200 кВт
Проходять крізь будь-які двері
У старих будівлях з вузькими дверними
прорізами проведення монтажу часто
ускладнене. Чавунні котли серії
Vitorond 200 можуть доставлятися в
приміщення котельні окремими секціями
та збиратися за допомогою стяжного
пристрою безпосередньо на місці
установки.

Лита секція котла Vitorond

VITOROND 200
Потужністю від 320 до 1200 кВт
1

Камера згорання (перший хід димових газів)

2

Другий хід димових газів

3

Третій хід димових газів

4

Автоматика для управління котлом і
системою вцілому

5

Високоякісна теплоізоляція

Теплообмінні поверхні забезпечують
високу експлуатаційну надійність та
тривалий строк експлуатації
Секція котла серії Vitorond 200
виробляються зі спеціального сірого
чавуну евтектичного типу з однорідною
структурою. Тонке виконання графітових
пластинок та висока чистота спеціального
сірого чавуну з незначним вмістом
фосфору підвищують еластичність.
Матеріал, форма та геометрія чавунних
секцій забезпечують рівномірне охолодження форм під час виробництва, таким
чином запобігаючи виникненню напруги
в структурі матеріалу. Як результат –
висока експлуатаційна надійність та
тривалий термін експлуатації.

4

2

5

Примітка:
Hi – нижча теплотворна здатність

3

1

Триходовий котел з низькими
показниками викидів шкідливих
речовин
Після камери згоряння димові гази
проходять через чотири газоходи другого
ходу, розташовані симетрично навколо
камери згоряння, та через фронтальну
секцію потрапляють до чотирьох каналів
третього ходу. В задній частині водогрійного котла через елемент підключення
димоходу охолоджені димові гази
направляються в димохід. Завдяки
триходовій конструкції час перебування
димових газів у зоні високих реакційних
температур зменшується, що сприяє
зменшенню викидів оксиду азоту в
атмосферу.
Система Therm-Control скорочує час
монтажу та заощаджує кошти
Cистема Therm-Control дозволяє
відмовитись від використання комплекту
підвищення температури зворотного
потоку, що спрощує гідравлічні
підключення, скорочує час монтажу та
заощаджує кошти.

О С О БЛ И В О С Т І ТА П Е Р Е ВА ГИ
+ Низькотемпературний газовий / рідкопаливний водогрійний
котел потужністю від 125 до 1200 кВт
+ Економічний та екологічний завдяки плавному зниженню
температури котлової води
+ Нормативний ККД : 94%(Hi)
+ Можливе використання економайзера з нержавіючої сталі
Vitotrans 300 для підвищення нормативного ККД на 12% завдяки
використанню теплоти конденсації
+ Інтегрована система Therm-Control
+ Простий та швидкий монтаж окремих чавунних секцій за допомогою
схеми «шип-паз» з еластичним ущільненням, що забезпечує
газощільність зі сторони продуктів згорання
+ Відкидні двері котла забезпечують зручний доступ до топки
та тракту димових газів
+ Стандартизована шина LON-BUS забезпечує комплексну
інтеграцію в систему управління будівлею
Технічні дані наведені на сторінці 18

Т Е Х Н І ЧНІ ДАНІ

VITOPLEX 300, тип T X 3A
Номінальна теплова потужність

кВт

90

115

140

180

235

300

405

Габаритні розміри *
– Довжина
– Ширина
– Висота

мм
мм
мм

1300
755
1315

1500
755
1315

1485
825
1350

1680
825
1350

1905
905
1460

1905
905
1460

1945
1040
1625

Вага (водогрійний котел з
теплоізоляцією та регулятором)

кг

395

440

510

540

710

802

1075

Об‘єм котлової води

л

170

210

250

290

470

430

590

Номінальна теплова потужність

кВт

500

620

780

1000

1250

1600

2000

Габаритні розміри *
– Довжина
– Ширина
– Висота

мм
мм
мм

2090
1040
1625

2320
1460
1690

2320
1460
1690

2570
1555
1920

2570
1555
1920

3220
1660
2140

3220
1660
2140

Вага (водогрійний котел з
теплоізоляцією та регулятором)

кг

1295

1750

1990

2705

2860

3725

4205

Об‘єм котлової води

л

630

965

900

1510

1440

2475

2315

* Дані без урахування пальника

VITOPLEX 200, тип S X 2A
Номінальна теплова потужність

кВт

90

120

150

200

270

350

440

Габаритні розміри *
– Довжина
– Ширина
– Висота

мм
мм
мм

1260
755
1315

1460
755
1315

1445
825
1350

1640
825
1350

1640
825
1350

1660
905
1460

1885
1040
1625

Вага (водогрійний котел з
теплоізоляцією та регулятором)

кг

360

410

465

510

635

760

960

Об‘єм котлової води

л

180

210

255

300

400

445

600

Номінальна теплова потужність

кВт

500

700

900

1100

1300

1600

1950

Габаритні розміри *
– Довжина
– Ширина
– Висота

мм
мм
мм

2030
1040
1625

2280
1460
1640

2580
1460
1780

2530
1555
2285

2750
1555
2475

3175
1660
3210

3175
1660
3760

Вага (водогрійний котел з
теплоізоляцією та регулятором)

кг

1170

1725

1985

2255

2485

3180

3760

Об‘єм котлової води

л

635

935

1325

1525

1690

2510

2420

* Дані без урахування пальника
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VITOPLEX 100, тип P V 1 / P V 1B
Номінальна теплова потужність

кВт

150

200

250

310

410

500

620

Габаритні розміри *
– Довжина
– Ширина
– Висота

мм
мм
мм

1350
800
1290

1490
800
1290

1490
880
1360

1670
880
1360

1840
950
1530

1840
950
1530

1940
1015
1585

Вага (водогрійний котел з
теплоізоляцією та регулятором)

кг

415

460

525

580

790

845

1005

Об‘єм котлової води

л

200

230

280

340

490

460

535

Номінальна теплова потужність

кВт

780

950

1120

1350

1700

2000

Габаритні розміри *
– Довжина
– Ширина
– Висота

мм
мм
мм

2147
1425
1690

2147
1425
1690

2377
1425
1690

2457
1525
1920

2649
1625
1970

2939
1625
1970

Вага (водогрійний котел з
теплоізоляцією та регулятором)

кг

1500

1545

1785

2270

2685

3055

Об‘єм котлової води

л

1060

1035

1050

1455

1605

1715

* Дані без урахування пальника

VITOROND 200, тип V D 2A / V D 2
Номінальна теплова потужність кВт

125

160

195

230

270

320

380

440

мм
мм
мм

905
860
1210

1075
860
1210

1240
860
1210

1410
860
1210

1580
860
1210

1490
1090
1480

1620
1090
1480

1750
1090
1480

Вага (водогрійний котел з
теплоізоляцією та регулятором)

кг

575

685

790

880

995

1780

1950

2110

Об‘єм котлової води

л

122

154

186

217

249

247

275

303

500

560

630

700

780

860

1050

1200

мм
мм
мм

1880
1090
1480

2010
1090
1480

2140
1090
1480

2270
1090
1480

2400
1090
1480

2530
1090
1480

2660
1090
1480

2790
1090
1480

Вага (водогрійний котел з
теплоізоляцією та регулятором)

кг

2260

2430

2580

2740

2910

3070

3220

3380

Об‘єм котлової води

л

331

359

387

415

443

471

499

527

Габаритні розміри *
– Довжина
– Ширина
– Висота

Номінальна теплова потужність кВт
Габаритні розміри *
– Довжина
– Ширина
– Висота

* Дані без урахування пальника

КО М П Л Е КС Н І С И С Т Е М И У П РАВЛІННЯ

VITOTRONIC

Компанія VIESSMANN пропонує комплексні
системи упавління як окремими котлами,
так і каскадними багатокотловими установками

Регулятори серії Vitotronic з
комунікаційними можливостями
забезпечують економічну та надійну
експлуатацію опалювальних систем.
Автоматика бездоганна з точки
зору монтажу, користування та
обслуговування. Завдяки модульній
концепції базові функціональні

можливості регуляторів серії
Vitotronic для котлів малої потужності
використовуються також для котлів
середньої та великої потужності.
Єдиною є також елементна база
регуляторів.
Регулятори серії Vitotronic для котлів
середньої та великої потужності мають

достатньо місця для зручної прокладки
та підводу кабелів.
Можливість управління підігрівом
гарячої води як в класичних бойлерах
ГВП так і системах завантаження
бойлера з використанням зовнішнього
пластинчатого теплообмінника та
триходового клапану.
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КОМ ПЛЕ КСНІ СИСТ Е М И УПРАВЛІ НН Я . ВА Р І А Н Т И Р Е ГУЛ Я ТО Р І В

Вбудований або
зовнішній контролер
VITOTRONIC 300

Багатокотлова установка
включаючи керування 2-ма
контурами із змішувачем та
1 прямим та приготуванням
гарячої води у бойлері

Tип CO1I/CO1E
Погодозалежний регулятор
з інтегрованою каскадною
функцією для моновалентних багатокотлових
установок

VITOTRONIC 200

Регулятор котла
включаючи керування 2-ма
контурами із змішувачем та
1 прямим та приготуванням
гарячої води у бойлері

Tип CC1I/CC1E
Погодозалежний регулятор
для однокотлових установок

VITOTRONIC 100

Регулятор котла
включаючи підтримання
заданої температури
котлової води

Tип CC1I/CC1E
Котловий контролер з
постійною температурою
для однокотлових
установок

VITOTRONIC 100

Регулятор котла
включаючи підтримання
заданої температури
котлової води та керування
приготуванням
гарячої води у бойлері

Tип CC1I/CC1E
Котловий контролер з
постійною температурою
для однокотлових
установок

С КО Р И С ТА Й Т Е С Ь П Е Р Е ВА ГАМ И

Котел із зовнішнім
контролером
та пальником

VITOCROSSAL 300 (Тип СT3U, CT3B, CR3B)
VITOCROSSAL 200 (Тип СM2B, CM2)
VITORADIAL 300-T
VITOPLEX 300/200
VITOROND 200
VITOMAX LW

VITOCROSSAL 300
(Тип СМ3С, CRU)

– Контролер Vitotronic у звичному дизайні
– Керування пальником через
стандартний штекер (41/90)
– Розблокування паливного автомата
пальника

– Контролер в корпусі котла
– Вбудований пальник
– Терморегулятор підключений
до паливного автомату
– Розблокування паливного
автомату пальника через
панель керування котла

– Електромеханічний запобіжний
обмежувач температури та
терморегулятор

Котел з вбудованим
контролером та пальником

+ Швидкий монтаж та просте
введення в експлуатацію
+ Зручне керування завдяки
панелі з кольоровим
сенсорним дисплеєм
+ Погодозалежне керування
з вбудованою функцією
каскадного керування для
багатокотлової установки
+ Інтегрований інтерфейс Wi-Fi
для обміну данними із сервісною
програмою Vitosoft 300 (SID1)
+ Можливість підключення
до системи керування
інженерними мережами будівлі

Р Е Ф Е Р Е Н С - О Б ’ Є К ТИ

Vitoplex 200

Фото надано партнерами «Унітех Бау»

БІЗНЕС-ЦЕНТР «СЕНАТОР»‚ м. Київ
Бізнес-центр «Сенатор» − 19-поверховий
центр класу А, загальною площею
близько 54 000 м2. Діловий центр
розташований по вулиці Московська
/ Різницька 2 / 32-34, в безпосередній
близькості до станцій метро: «Кловська»,
«Арсенальна» та «Печерська».
У БЦ «Сенатор» присутня необхідна
інфраструктура, властива кращим
міжнародним офісним центрам.
Обладнання Viessmann
Для забезпечення комфортних умов
в бізнес-центрі встановлено два
низькотемпературні котли
Vitoplex 200 SX2A по 1950 кВт кожен
та один Vitoplex 200 SX2A потужністю
1600 кВт. Компактний сталевий котел
Vitoplex 200 поставляється в діапазоні
потужностей від 90 до 1950 кВт. При
різних наванта-женнях ці триходові
котли працюють екологічно, з низьким
рівнем шкідливих викидів. З ним
можна застосовувати пальники різних
типів і виробників.
Vitoplex 200 відзначається низькою
теплонапруженістю камери згоряння,
що забезпечує спалювання палива з
особливо низьким рівнем виділення
оксидів азоту.

Бізнес-центр класу А «Сенатор»‚ м. Київ

Легка експлуатація, простий та
швидкий монтаж
Широкі проходи між трубами та
великий об’єм води забезпечують
гарну власну циркуляцію і надійну
теплопередачу. Забезпечується
економія часу при монтажі обшивки
котла й регуляторів завдяки системі
кріплень Fastfix. Дані котли мають
прохідний майданчик, що полегшує
монтаж і подальше обслуговування.

Vitoplex 200 SX2A 2х1950 кВт та 1х1600 кВт
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Vitoplex 200

Фото надано партнерами «Унітех Бау»

ЗАВОД «БАУМІТ»‚ м. Бровари
Продукція заводу «Бауміт» − це
високоякісні будівельні матеріали, які
застосовуються в будівництві і
реконструкції будівель різних
призначень. Проектна потужність
заводу складає 120 тисяч тонн продукції
на рік. На заводі виготовляються сухі
будівельні суміші для внутрішньої і
зовнішньої обробки будівель: суміші
для комплексних систем теплоізоляції
фасадів, оздоблення плиткою, а
також штукатурки для механізованого
нанесення.
Обладнання Viessmann
На заводі встановлено два
низькотемпературні котли Vitoplex 200
SX2A по 440 кВт кожен.

Vitoplex 200 SX2A 2х440 кВт

Фото надано партнерами «Унітех Бау»

БІЗНЕС-ПАРК HORIZON PARK
BUSINESS CENTER ІІ, м. Київ
Бізнес-центр «HORIZON PARK BUSINESS
CENTER ІІ» складається з двох корпусів
(18 і 19 поверхів), які з’єднані між собою
триповерховим будинком-переходом.
Перша будівля − 18 поверхів, площа
якого 18 600 м2. Друга будівля − 19
поверхів, площа якого 16 500 м2.
У найбільший в Києві бізнес-парк
також входить наземний, підземний та
багаторівневий паркінг на понад 1100

машиномісць, а також широкий перелік
об’єктів соціальної інфраструктури.
Обладнання Viessmann
У бізнес комплексі встановлено три
низькотемпературні котли Vitoplex 200
SX2 по 900 кВт кожен. Компактний
сталевий котел Vitoplex 200 поставляється в діапазоні потужностей від 90
до 1950 кВт. При різних навантаженнях
ці триходові котли працюють екологічно,
з низьким рівнем шкідливих викидів.

Легка експлуатація, простий та
швидкий монтаж
Широкі проходи між трубами та
великий об’єм води забезпечують
гарну власну циркуляцію і надійну
теплопередачу. Забезпечується
економія часу при монтажі обшивки
котла й регуляторів завдяки системі
кріплень Fastfix. Дані котли мають
прохідний майданчик, що полегшує
монтаж і подальше обслуговування.

Vitoplex 200 3х900 кВт
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Vitoplex 100

БІЗНЕС ЦЕНТР PARUS‚ м. Київ
Бізнес центр Parus − 33-поверховий
бізнес-центр класу А, у м. Київ.
Є третьою за висотою будівлею в
Україні, площею 75 тис м2.
Обладнання Viessmann
У Parus встановлено
низькотемпературні газові котли
Vitoplex 100 від Viessmann у кількості 4,
потужністю 1750 кВт кожен.
Компактний сталевий котел Vitoplex 100
поставляється у двох виконаннях у
діапазоні потужностей від 110 до 2000 кВт.
Перевагою установки є її компактна
конструкція, завдяки якій котел легко
транспортувати і йому потрібна мала
конструктивна висота.
Vitoplex 100 має велике водонаповнення
котлового блоку, і внаслідок цього,
високу тривалість роботи пальника.
Це знижує частоту запусків, зменшуючи
шкоду для довкілля. Завдяки великим
об’ємам води й широкому водному
простору гідравлічний опір води є
настільки малим, що передача тепла
котловій воді відбувається завдяки
природній циркуляції внаслідок дії
гравітації; від примусової циркуляції за
допомогою насоса котлового контуру
можна цілком відмовитись. На всьому
діапазоні потужностей − бережливе
ставлення до довкілля, особливо
низький рівень викидів окисів азоту.

Фото надано партнерами «Унітех Бау»

4 котли Vitoplex 100 по 1750 кВт кожен

Vitoplex 100

АВТОЦЕНТР «БЕНТЛІ»,
Бориспільський р-н, Київська обл.
Автоцентр має котельню на базі котлів
Viessmann: два Vitoplex 100 PV
по 250 кВт кожен.
Перевагою даних котлів є їхня компактна
конструкція, завдяки якій котел
Vitoplex 100 легко транспортувати, і
йому потрібна мала конструктивна висота.
Vitoplex 100 PV має велике водонаповнення котлового блоку, і внаслідок
цього, високу тривалість роботи
пальника. Це знижує частоту запусків,
зменшуючи шкоду для довкілля.
АВТОЦЕНТР «ЯГУАР ЛЕНД РОВЕР»,
Бориспільський р-н, Київська обл.
Автоцентр має котельню на базі котлів
Viessmann: Vitoplex 100PV - 250 кВт та
500 кВт.

ДИЛЕРСЬКИЙ ЦЕНТР
«ПОРШЕ ЦЕНТР КИЇВ АЕРОПОРТ»,
Бориспільський р-н, Київська обл.
Автоцентр має котельню на базі котлів
Viessmann: два Vitoplex 100 PV по
500 кВт кожен.
Завдяки великим об’ємам води у
Vitoplex 100 й широкому водному
простору гідравлічний опір води є
настільки малим, що передача тепла
котловій воді відбувається завдяки
природній циркуляції внаслідок дії
гравітації; від примусової циркуляції
за допомогою насоса котлового
контуру можна цілком відмовитись.

На всьому діапазоні потужностей
низькотемпературних котлів
Vitoplex 100 – бережливе ставлення
до довкілля, особливо низький рівень
викидів окисів азоту.

Фото надано партнерами «Унітех Бау»

Фото надано партнерами «Унітех Бау»
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Vitocrossal 300

ТОРГІВЕЛЬНО-РОЗВАЖАЛЬНИЙ
ЦЕНТР «MANDARIN PLAZA», м. Київ
ТРЦ «Mandarin Plaza» − розташований в
районі Бесарабської площі. Центр має
7 поверхів та включає в себе магазини
світових брендів.
Обладнання Viessmann
У вежі торгівельного центру
знаходиться котельня на базі котлів
Vitocrossal 300 СR3 − три установки
по 720 кВт кожна.
В якості єдиної котельної системи це
найпотужніший конденсаційний котел
у повному асортименті продукції
Viessmann. Тому він підходить як
для житлових будинків, так і для
місцевих теплових мереж, великих
громадських та комерційних будівель
та промислових підприємств.
Висока надійність у роботі та тривалий
строк служби забезпечуються завдяки
теплообміннику Inox-Crossal з
нержавіючої сталі.

ТРЦ Mandarin Plaza

Конструкція теплообмінних
поверхонь у Vitocrossal 300 дозволяє
забезпечувати високі потужності при
невеликих габаритних розмірах
і малій вазі.
Легка експлуатація, простий та
швидкий монтаж
Для спрощення транспортування
може перевозитись розділеним на
дві частини. Може поставлятися з
вентиляторним пальником інших
виробників.

Vitocrossal 300 CR3, 3х720 кВт. Фото надано партнерами «Унітех Бау»

Vitoplex 200

Фото надано партнерами «Унітех Бау»

ЖК «КРІСТАЛ ПАРК», м. Київ
Житловий комплекс «Крістал Парк» за
адресою проспект Перемоги, 42 має
три секції, 10 поверхів з загальною
площею забудови 44 800 м2, з яких
площа квартир займає 29 900 м2.
Комплекс має дахову котельню на базі
обладнання Viessmann.

Vitoplex 200 SX2A 2х1600 кВт Vitoplex 200 SX2A 700 кВт

Обладнання Viessmann
Дахова котельна на базі котлів
Vitoplex 200 SX2A: два котли
потужністю 1600 кВт кожен та один −
700 кВт. Компактний сталевий котел
Vitoplex 200 поставляється в діапазоні
потужностей від 90 до 1950 кВт. При
різних навантаженнях ці триходові
котли працюють екологічно, з низьким
рівнем шкідливих викидів. З ними
можна застосовувати пальники різних

типів і виробників. Vitoplex 200
відзначається низькою теплонапруженістю камери згоряння, що забезпечує
спалювання палива з особливо низьким
рівнем виділення оксидів азоту.
Дані котли мають прохідний майданчик,
що полегшує монтаж і обслуговування.
Широкі проходи між трубами та
великий об’єм води забезпечують
гарну власну циркуляцію і надійну
теплопередачу.

Житловий будинок на території
колишнього заводу «Фотон»
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Vitoplex 200

Vitoplex 200 SX2A.
Фото надано партнерами
«Унітех Бау»

БІЗНЕС-ЦЕНТР «ІQ», м. Київ
IQ Business Center відповідає найвищому
стандарту міжнародної класифікації
офісних центрів А+. Бізнес-центр
налічує 19 поверхів, має загальну
площу 45 121 м2. Будівля має ефектний
зовнішній вигляд і оптимальні інтер’єрні
рішення з колоподібним плануванням
для максимально природного освітлення.
Обладнання Viessmann
На даху бізнес-центру розташована
дахова котельня на базі трьох котлів
Vitoplex 200 SX2A потужністю 1900 кВт
кожен. Vitoplex 200 − це триходовий
котел з низькою теплонапруженістю
камери згоряння: екологічне спалювання
палива з низькими шкідливими викидами.
З ними можна застосовувати пальники
різних типів і виробників. Vitoplex 200
відзначаються своєю компактністю та
надійністю.
Легка експлуатація, простий та
швидкий монтаж
Широкі проходи між трубами та великий
об’єм води забезпечують гарну власну
циркуляцію і надійну теплопередачу.
Забезпечується економія часу при
монтажі обшивки котла й регуляторів
завдяки системі кріплень Fastfix.
Дані котли мають прохідний майданчик,
що полегшує монтаж і подальше
обслуговування.

Vitoplex 200

ЛОГІСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС
WEST GATE LOGISTICS, с. Стоянка,
Києво-Святошинський р-н
Логістичний комплекс складається
з двох складських об’єктів. Загальна
площа складу становить 96 455,
60 м2. Перший об’єкт надає складські
приміщення площею 5 979,40 м2,
офіси − 1 427,90 м2, другий об’єкт має
складські приміщення площею 71 575
м2, офіси - 17 473,30 м2.
На даху складу розташовано дві котельні
на базі котлів Vitoplex 200 SX2A.
West Gate Logistics - логістичний комплекс.
Фото надано партнерами «Унітех Бау»

Обладнання Viessmann
Кожна дахова котельня складу має
по три котли Vitoplex 200 SX2A
потужністю 1100 кВт кожен. Vitoplex
200 - це триходовий котел з низькою
теплонапруженістю камери згоряння,
що забезпечує спалювання палива з
особливо низьким рівнем виділення
оксидів азоту.
Компактний сталевий котел Vitoplex 200
поставляється в діапазоні потужностей
від 90 до 1950 кВт. При різних
навантаженнях ці триходові котли
працюють екологічно, з низьким
рівнем шкідливих викидів.
З ними можна застосовувати пальники
різних типів і виробників.

Vitoplex 200 SX2A 3х1100 кВт
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Vitomodul – потужна й ефективна
транспортабельна котельня.

Український продукт на базі німецької
техніки: транспортабельні котельні
Vitomodul розроблені на основі власних
технічних рішень та збираються в Україні
з котлів Viessmann та комплектуючих
до них. В котельні монтується два котли
середнього діапазону потужностей
(від 150 до 2000 кВт кожний), таким
чином сумарна номінальна потужність
котельні варіюється від 300 до 4000 кВт.
Котельня працює в автоматичному режимі
без постійної присутності обслуговуючого
персоналу та оснащена всіма належними
пристроями безпеки та аварійною сигналізацією. Стіни, підлоги та дах вагончикакотельні мають утеплену конструкцію.
Також котельня оснащується вузлами
обліку палива й води, а в разі потреби –
також теплової та електричної енергії.
На разі, в Україні виготовлено 115
модульних котелень.
СКОРИ С ТА Й Т Е С Ь Н А Ш И М И П Е Р Е ВА ГА М И
+ Незалежність від централізованих джерел теплопостачання
+ Відповідність заявлених та фактичних параметрів
+ Низькі витрати на власні потреби: низька погодинна витрата палива, за рахунок
високого ККД котлів; низька річна витрата палива, за рахунок паралельного
завантаження котлів і глибокої модуляції; низьке електроспоживання
+ Якісний монтаж, в умовах виробничих цехів з відділом технічного контролю
+ Висока якість комплектуючих. Встановлюються лише відомі світові виробники.
+ Адаптація котельні під вимоги замовника будь-якої складності
+ Супровід технічними спеціалістами Viessmann на всіх етапах реалізації,
включаючи детальне проеткування, а також сервіс.

П Р О КО М ПАНІЮ

Програма поставок
– Газові та рідкопаливні
конденсаційні котли
– Малі когенераційні установки
– Теплові насоси та льодоакумулятори
– Гібридні прилади
– Опалення на біомасі
(пелети, тріски, тирса)
– Термічні геліосистеми та
фотогальванічні системи
– Водонагрівчі
– Допоміжні пристрої та приладдя

Комплексна програма поставок Viessmann
пропонує індивідуальні рішення ефективних
систем потужністю від 1,5 до 120 000 кВт для
всіх енергоносіїв та областей застосування.
Технічна служба VIESSMANN в Україні
Фірмовий сервіс від виробника – сьогодні це
ефективне рішення, що відповідає вимогам часу і
потребам ринку. Фахівці власної технічної служби
ТОВ «Віссманн» завжди готові надати професійну
підтримку з різних питань – як нашим партнерським
фірмам, так і безпосередньо підприємствам, що
мають у власності та/або експлуатують об’єкти
на базі обладнання VIESSMANN.

Як сімейна компанія у третьому
поколінні і міжнародний провідний
виробник опалювальної техніки,
ми усвідомлюємо не лише
суспільну відповідальність, а
також відповідальність за безпеку
майбутніх поколінь. Відповідальність
втілена в життя − це поєднання
економічної, екологічної і соціальної
відповідальності на підприємстві
в цілому, що задовольняє сучасні
потреби, а також зберігає природні
ресурси для майбутніх поколінь.
Прагнучи бути піонером у питаннях
охорони довкілля, компанія Viessmann протягом десятиліть постачає
найефективніші та найекологічніші
системи опалення, що працюють на
газоподібному та рідкому паливі,
а також сонячні системи, опалення на
біомасі та теплові насоси. Більшість
розробок Viessmann стали визначними
етапами в розвитку опалювальної
техніки.

Торговий Партнер №1 в 15 раз поспіль

Ми створюємо життєвий простір
для майбутніх поколінь.
Професійний супровід
Ми пропонуємо професійний супровід
під нашим фаховим контролем на всіх
етапах життєвого циклу обладнання.
Тепер Ви можете отримати фахову
допомогу і різнобічну підтримку на
стадіях проектування та монтажу,
на етапах введення в експлуатацію,
наладки, сервісного обслуговування,
експлуатації, модернізації, а також, при
необхідності, ремонту.

Компанія VIESSMANN пропонує
широкий спектр додаткових
послуг
Академія Viessmann пропонує широку
програму навчання та перепідготовки
для фахівців у галузі теплопостачання,
проектувальників, архітекторів,
комунальних господарств, інженерів,
викладачів технічних навчальних
закладів.

ТОВ “ВІССМАНН”
Цілодобова інфолінія
0 800 50 99 88
www.viessmann.ua

Viessmann
один з провідних
виробників опалювальних,
промислових та холодильних
систем у світі.

Г РУПА КОМ ПАНІ Й VI E SSM A N N В Ц И Ф РА Х
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заснована компанія Viessmann
працівників
млрд € обороту групи компаній
% експорту
розпочато роботу ТОВ“Віссманн” в Україні
встановлено котлів середньої потужності
авторизованих сервісних партнерів

ФІРМОВИЙ СЕРВІС, ВЛАСНИЙ СКЛАД ЗАПАСНИХ ЧАСТИН
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