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Vitosol napkollektorok
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Környezetbarát fûtés

A környezet kímélésében a nap-
kollektoros rendszerek napos 
oldalon állnak: egy családi ház 
évente kb. háromnegyed tonnával 
kevesebb széndioxiddal (CO2) 
terheli közvetlen környezetét.

Tartósság és biztonság

Magas üzembiztonság és hosszú 
élettartam – a Viessmann termé-
kek közös jellemzôje. A Vitosol 
napkollektorok elsôosztályú korró-
zió- és UV-álló anyagokól készül-
nek. A magas minôséget az 
EN 12975 szabvány minôség-
tesztje meggyôzôen bizonyítja. 
Sôt, a magas termikus teljesít-
ményrôl is számot ad.

Recycling

Minden Viessmann termék újra-
felhasználható elemekbôl épül fel. 
Az egyszerû szétszerelés és a 
különbözô anyagok szerinti sze-
lektálás minden feltétele biztosított.

Viessmann szolártechnika –  
támogatási rendszerek

Nem csak a költségei csökken-
tésébôl profitálhat. A jövôbe-
mutató Viessmann termékek az 
épület energetikai besorolását 
befolyásolják, és állami támoga-
tásban is részesülhet. Az aktuális 
támogatási rendszerekrôl tájé-
kozódjon az interneten (www.
viessmann.hu), vagy kérdezze 
meg Viessmann partnerét.

Családi házaknál 
egy napkollektoros 
rendszer a meleg-
víz készítés akár 
60%-át fedezheti

A fûtéstechnika napos oldala

A Nap ingyen bocsátja rendelke-
zésre energiaszükségletünk több-
szörösét: kevesebb, mint 4 óra 
alatt a Földre sugározza az em-
beriség egész évben felhasznált 
energiáját. Magyarország minden 
négyzetméterére évente átlago-
san 1250 KWh napenergia érke-
zik évente, ami 125 liter fûtôolaj 
energiatartalmának felel meg. 
Ezt a jelentôs mennyiségû energi-
át napkollektorokkal hôtermelésre 
lehet használni.

Használja ki ingyen a napsugárzás 
erejét

A napenergiát hôvé alakító nap-
kollektor ideális kiegészítôje lehet 
bármely fûtési rendszernek, és 
tartósan hozzájárul a fosszilis 
energiaforrások megóvásához.

A napkollektorok bármely fûtés 
ideális kiegészítôi

A kiemelkedôen hatékony 
Viessmann napkollektorokkal egy 
családi ház éves energiaszükség-
letének akár 25%-át is fedezni 
lehet. A melegvíz készítést te-
kintve 60%-os éves lefedettség is 
elérhetô.

A Viessmann cég egyike a vezetô 
európai napkollektoros rendszerek 
gyártóinak, és ezen a területen 
több mint 30 éves tapasztalattal 
rendelkezik.



A síkkollektorok 
bármely RAL -szín-
ben szállíthatók
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Vitosol 200-F
síkkollektor
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stabil reflexiószegény 
biztonsági üveg

kígyóvonalban futó
gyûjtôvezeték

körkörösen hajlított alu-
mínium keret, az összes 
RAL-színben szállítható

hatékony hôszige-
telés

Univerzálisan alkalmazható 
síkkollektor

A Vitosol 200-F kiváló minôségû
síkkollektor. Ideálisan használható 
használati melegvíz készítésre, 
medencefûtésre és fûtés-rásegí-
tésre. A Németországban, magas 
minôségû alapanyagokból elô-
állított kollektor hosszú élettartamot 
garantál, magas üzembiztonság 
mellett.

Tartós tömörség

A Vitosol 200-F burkolata egy da-
rabból körkörösen hajlított alumí-
nium keretre épül. A biztonsági 
üveg UV-álló tömítése varratmen-
tes, rugalmas tömítômasszából 
készül, és tartósan ellenáll az 
idôjárás viszontagságainak.

Vonzó formatervezés, egyéni 
színekben

A Vitosol 200-F tetôsíkba is 
építhetô. Keret-burkolatok bizto-
sítják a kollektorfelület és tetô 
harmonikus átmenetét (kiegészítô 
tartozék). Igény esetén a keret 
különleges színárnyalatban is 
szállítható.

Magas teljesítményû, 
szerelôbarát síkkollektor

Szembetûnô elônyök:

n   Nagy teljesítményû síkkollektor reflexió-
szegény üveggel használati melegvíz 
készítésre, medencefûtésre és fûtés-
rásegítésre

n   Tetszetôs formatervezés, RAL 8019 
(barna) színû kerettel. A keret kíván- 
ságra az összes egyéb RAL-szín-
árnyalatban szállítható

n   Univerzálisan alkalmazható, tetôre 
történô szereléshez és szabadon álló 
szereléshez egyaránt. Függôleges és 
vízszintes kivitelben - max. 12 kollek-
tort lehet párhuzamosan bekötni

n   Tartós tömítettség és robusztus kivitel 
az egy darabból álló, körkörösen hajlí-
tott alumínium keretnek és a folytonos 
üveg-tömítésnek köszönhetôen

n   Ütés- és korrózióálló horganyzott acél-
lemez hátfal

n   Könnyen szerelhetô Viessmann rög-
zítés-technika statikailag ellenôrzött 
korrózióálló nemesacél és alumínium 
szerkezeti elemekkel - egységes az ösz-
szes Viessmann kollektorhoz

n   A kollektorok gyors és biztonságos 
csatlakoztatása a rugalmas nemesacél 
gégecsô csatlakozások segítségével

n   CE-jelölés az EN 12975-ös szab-
vány alapján és Solar Keymark 
minôségtanúsítás
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Egyszerû szerelés

A Vitosol 200-F különösen szerelô-
barát. A beépített elôremenô- és 
visszatérô gyûjtôvezetékek lehetôvé 
teszik az egyszerû és gyors sze-
relést, nagyobb kollektorfelület 
esetén is. Akár 12 db közvetlenül 
egymás mellé fektetett kollektort 
is beköthetünk egyetlen csatlakozó 
vezetékpárral.

Megoldás minden igényre

2,3 m2-es elnyelôfelületével a 
Vitosol 200-F síkkollektorok op-
timálisan illeszthetôk bármely 
hôigényre. A kollektorok álló és 
fekvô kivitelben szállíthatók.

Innovatív gyorscsatlakozók



Vitosol 200-T
vákuumcsöves 

kollektor

Bárhol elhelyezhetô,
univerzális beépítési 
lehetôség lapostetôkre 
és homlokzatra is
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csúcsminôségû, 
vasszegény üveg

közvetlenül átáramoltatot 
Sol-Titan bevonatú 
abszorber

gyûjtôvezeték

koaxiális osztó/gyûjtô

nagy hatékony-
ságú hôszigetelés

A Vitosol 200-T közvetlen átára-
moltatású vákuumcsöves kollektor. 
Kivitele alkalmassá teszi tetszô-
leges elhelyezésre. Az új tervezésû 
elosztódobozzal harmonikusan be-
illeszkedik a tetô megjelenésébe.

Hatékony napenergia hasznosítás

A szelektív Solt-Titan bevonatú 
abszorber hatékonyan gyûjti a 
napenergiát. Az elnyelôfelület 
hôszigetelését a vákuum biztosítja. 
A kollektornak gyakorlatilag nincs 
vesztesége a csô és az abszorber 
között, ezért gyengébb napsugár-
zás esetén is hatékonyan dolgozik.

Magas energiakihasználás hosszú 
távon

A Viessmann kollektorok élettar-
tama átlagon felüli. Ezt a magas 
minôségû, korrózióálló anyagok 
biztosítják, mint az üveg, alumí-
nium, réz és nemesacél.

Az abszorber a zárt vákuum-
csôben helyezkedik el. Az idôjárás
viszontagságai és a por nem 
szennyezi a felületet, ezért a 
tartósság és a magas energia-
kihasználás minden feltétele biz-
tosított.

Kimagasló hatékonyságú 
vákuumcsöves kollektor

Szembetûnô elônyök:

n   Közvetlen átfolyású vákuumcsöves 
kollektor, melegvíz készítésre, medence-
fûtésre és fûtés-rásegítésre

n   Univerzálisan alkalmazható a tetszô-
legesen elhelyezhetô kivitelnek köszön-
hetôen. Lapostetôkre vízszintesen, 
és homlokzatokra függôlegesen is 
szerelhetô

n   Az innovatív csatlakozórendszerrel a 
csövek csatlakozása gyors és egyszerû

n   A vákuumcsôbe integrált elnyelôlemez 
nem kényes a koszra, lerakódásokra

n   A csövek a nap irányába forgathatók, 
ezáltal a magasabb energia-kihasználás 
érhetô el

n   Az elosztódoboz hatékony hôszigetelése 
és a vákuum szigetelô hatása minimá-
lisra csökkenti a kollektor hôveszteségét

n   Gyors és biztonságos csatlakozó-rendszer 

n   Az elosztódobozba épített elôremenô- 
és visszatérô vezetékek egyoldali  
csatlakozást tesznek lehetôvé

n   Tetszetôs megjelenés, az elosztódoboz 
színe RAL 8019 (barna)
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Gyors és biztonságos csatlakozó-
rendszer

A Vitosol 200-T kollektorokat 
modulrendszerû csatlakozókkal 
látták el. Az új, innovatív csat-
lakozási pontokon a vákuum-
csöveket egyszerûen és gyorsan 
a helyükre illeszthetjük, majd a 
megfelelô szögbe forgathatjuk. A 
rögzítéshez semmilyen szerszám-
ra nincs szükség, még az elosztó-
dobozt sem kell kinyitni.

Több kollektor modulrendszerû 
elhelyezése a bevált nemesacél 
összekötô csövekkel végezhetô el.

Innovatív csatlakozási 
rendszer



„Heatpipe“-elven 
mûködô vákuum-
csöves rendszer
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Vitosol 300-T
vákuumcsöves

kollektor
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„száraz” csatlakozás, nincs köz-
vetlen kapcsolat a hôhozdozó 
közeg és a vákuumcsô között

Sol-Titan bevonatú abszorber

Heatpipe-csô (hôcsô)

Duotec hôcserélô, beépített 
termikus hôkorlátozással a 
túlhevülés ellen

csúcsminôségû vasszegény üveg

nagy hatékonyságú hôszigetelés

Szembetûnô elônyök:

n   Heatpipe-elv szerint mûködô vákuum-
csöves kollektor

n   A vákuumcsôbe integrált elnyelôlemez 
nem kényes a koszra, lerakódásokra

n   A teljesen körbevett kondenzátorok és 
a Duotec hôcserélô hatékony hôátvitelt 
biztosít

n   A csövek a nap irányába forgathatók, 
ezáltal a magasabb energia-kihasználás 
érhetô el

n   Az elosztódoboz hatékony hôszigetelése 
és a vákuum szigetelô hatása minimá-
lisra csökkenti a kollektor hôveszteségét

n   A beépített termikus hôkorlátozás meg-
akadályozza a rendszer túlhevülését 
stagnáláskor

n   Gyors és biztonságos csatlakozó-rendszer

n   Tetszetôs megjelenés, az elosztódoboz 
színe RAL 8019 (barna)

A csúcsminôségû Vitosol 300-T 
vákuumcsöves kollektor a bevált 
Heatpipe-elv (hôcsô) alapján 
mûködik. Alkalmazását elsôsorban 
azoknál a rendszereknél javasoljuk,
ahol a kollektorokat meghatároz-
hatatlan rendszerességgel használ-
ják, és hosszabb stagnálási idôvel 
számolhatunk. A kollektorcsövek 
száraz bekötése és az integrált 
hômérséklet korlátozás különösen 
magas üzembiztonságot eredmé-
nyez.

Heatpipe-elv a magas üzem-
biztonságért

A hôcsô-elv alapján mûködô kol-
lektorokban a szolár-hôhordozó 
közeg nem áramlik közvetlenül a 
vákuumcsövekbe. Ehelyett speciális 
anyag kering az elnyelô-lemezhez 
hegesztett zárt rézcsôben, amely 
a napsugárzás hatására felmeleg-
szik, majd a hôt az osztódobozba 
továbbítja.

Duotec hôcserélô

A vákuumcsövek hôátadó kon-
denzátorait a kettôs Duotec-
hôcserélô tökéletesen körbeöleli. 
A hô így teljes mértékben átadó-
dik a hôcserélôben áramló szolár-
hôhordozó közegnek.

Csúcskategória: vákuum-
csöves kollektor a legma-
gasabb igényekre

Duotec hôcserélô
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Egyszerû szerelés és karbantartás

A bevált nemesacél csatlakozó 
és összekötô csövekkel a kol-
lektorok egyszerûen és gyorsan 
szerelhetôk. A vákuumcsövek 
tengelyük körül forgathatók, így 
könnyen a nap felé irányíthatjuk 
ôket. A csövek szárazon csatla-
koznak az elosztó-dobozhoz, így 
nincs közvetlen kapcsolatuk a 
szolár-hôhordozó közeggel. A 
csövek tökéletesen illeszkednek, 
és üzem közben is cserélhetôk.

Túlhevülés elleni védelem

A Vitosol 300-T vákuumcsövekbe 
épített termikus hôkorlátozás védi 
a rendszert a stagnáláskor fellépô 
túlhevüléstôl. A kollektorban így 
nem alakulhat ki káros, tartósan 
magas hômérséklet.

Csúcsminôségû anyagok 

A Viessmann kollektorok élettar-
tama átlagon felüli. Ezt a magas 
minôségû, korrózióálló anyagok 
biztosítják, mint az üveg, az alu-
mínium, a réz és a nemesacél.
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A Viessmann rendszerelemek 
tökéletesen illeszkednek 
egymáshoz

A Viessmann komplett szolár-
programja tökéletesen egymáshoz 
illesztett rendszerelemeket kínál. 
Kiforrott és bevált technikával 
optimális hatásfok és magas 
üzembiztonság érhetô el. Mindent 
egy kézbôl kap: napkollektorokat, 
rögzítéstechnikát, speciális célokra 
kifejlesztett szolártárolókat, szabá
lyozástechnikát, komplett szivaty-
tyúblokkot, és számos egyéb 
kiegészítôt, amelyek segítségével 
a napkollektoros rendszert tö-
kéletesen összekapcsolható egy 
alacsonyhômérsékletû, vagy 
kondenzációs kazánnal.

Egy jól kiválasztott komplett nap-
kollektoros rendszer kb. 50-60%-
ban képes fedezni egy családi 
ház éves melegvíz-fogyasztásának 
energiaszükségletét.

Kényelem és gazdaságosság  
egy rendszerben
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Bivalens tároló-vízmelegítô  
Vitocell 100-B (300, 400 és 500 liter 
ûrtartalom)

Bivalens tároló-vízmelegítô  
Vitocell 300-B (300 és 500 liter ûrtartalom)

Tároló vízmelegítôk bivalens 
üzemû melegvíz termelésre

Vitocell 100-U
300 liter ûrtartalommal

Az új Vitocell 100-U tároló szolár-
rendszerek gyors-, egyszerû és 
helytakarékos telepítését szolgálja. 
A tárolótestet a Ceraprotect 
zománcozás és a kiegészítô mag-
nézium-katód védi (igény esetén 
karbantartást nem igénylô elekt-
romos katóddal is szállítható). A 
szivattyúegység, szolárszabályozó, 
feltöltô szerelvény, mikrobuborék-
leválasztó, csôvezetékek és két 
tároló-hômérô a burkolat alatt 
található.

Vitocell 100-B
300, 400, 500 liter ûrtartalommal
Vitocell 300-B
300, 500 litern ûrtartalommal

A Vitocell 100-B és Vitocell 300-B 
bivalens tároló-vízmelegítôk alsó 
csôspirálja a napkollektorok által 
termelt hô átadására szolgál. A 
felsô rétegben található csôspirál 
fûtésével a kazánok a napkollek-
torok által elômelegített vizet a 
kívánt hômérsékletre fûthetik. 

A Vitocell 100-B acél tárolótestét 
Ceraprotect zománcozás és 
kiegészítô magnézium-katód védi 
(igény esetén karbantartást nem 
igénylô elektromos katóddal is 
szállítható).

A Vitocell 300-B erôsen ötvözött 
korrózióálló nemesacélból készül. 
A belsô felülete sima és homogén, 
ezáltal különösen higiénikus.
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Új komplett bivalens tároló-vízmelegítô 
Solar-Divicon szivattyúegységgel, beépített 
csôvezetékkel és Vitosolic 100 szabályozóval
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Vitocell 340-M
Multivalens fûtôvíz puffertároló beépített 
szolár-hôcserélôvel és melegvíz készítéssel

Vitocell 360-M
Multivalens fûtôvíz puffertároló beépített 
szolár-hôcserélôvel, átrétegzô rendszerrel 
és melegvíz készítéssel 
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Vitocell 140-E
Fûtôvíz puffertároló belsô szolár-
hôcserélôvel

Vitocell 160-E
Fûtôvíz puffertároló belsô szolár-
hôcserélôvel és átrétegzô rendszerrel

Fûtôvíz puffertárolók
Vitocell 100-E
200, 400, 750, 1000 liter ûrtartalom

A napenergia általános tárolására 
a Viessmann a Vitocell 100-E 
fûtôvíz puffertárolókat javasolja. 
Nagyobb rendszereknél alkalmazá-
suk kifejezetten ajánlott, mert így 
a melegvíz-tároló méretét csökken-
teni lehet és higiénikusabb üzem 
érhetô el. 

Fûtôvíz puffertárolók belsô szolár-
hôcserélôvel
Vitocell 140-E és 160-E
750, 1000 liter ûrtartalom

A Vitocell 140-E/160-E puffer- 
tárolókat fûtés-rásegítést szolgáló 
napkollektoros rendszerek részé-
re fejlesztették ki. Mindkét tároló 
belsô szolár-hôcserélôt tartalmaz, 
amely hatékonyan adja át a nap-
kollektorok által termelt energiát a 
tárolt fûtôvíznek. A Vitocell 160-E 
szolár-hôcserélôjét belsô, hengeres 
burkolat alá helyezték. A részle-
gesen lezárt térben a kollektorok 
gyorsabban felmelegítik a fûtôvizet, 
amely a hengerbôl kilépô átrétegzô 
csôben gravitációsan felfelé áram-
lik, majd a megfelelô hômérsékletû 
rétegben kilép a csôbôl. Így a 
különbözô hômérsékletû rétegek 
nem keverednek, és a napenergiát 
gyorsabban felhasználhatjuk.

Multivalens fûtôvíz puffertárolók, 
beépített melegvíz készítéssel
Vitocell 340-M és 360-M
750, 1000 liter ûrtartalom

A Vitocell 340-M/360-M multivalens 
tárolókat kiegészítô melegvíz 
készítô hullámos nemesacél 
csövekkel egészítették ki. A több 
hôtermelô fogadására alkalmas 
tárolók komplett megoldást nyúj-
tanak.
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Vitosolic: az intelligens energia-
felhasználás biztosítéka

A napenergia különösen hatéko-
nyan hasznosítható, ha a Vitosol 
napkollektorok Vitosolic szabá-
lyozókkal dolgoznak.

A Vitosolic szabályozók minden 
általános alkalmazásnak megfe-
lelnek és akár négy fogyasztót is 
képesek szabályozni. Az idôjárás-
követô Vitotronic kazánszabá-
lyozókkal KM-BUS-on keresztül 
digitálisan kommunikálnak, így a 
kazán csak akkor kapcsol be, ha 
ténylegesen szükség van rá.

A Vitosolic biztosítja, hogy a 
napkollektorokkal megtermelt 
energia a lehetô leggazdaságo-
sabban kerüljön felhasználásra. 
Legyen szó melegvíz-készítésrôl, 
fûtés-rásegítésrôl vagy medence-
fûtésrôl, a Vitosolic hatékonyan 
csökkenti a fûtôkazán fogyasztá-
sát és ezzel számláját.

Vitosolic 100

n   Kedvezô árú, mégis teljes-
értékû digitális napkollektor 
szabályozó, melegvíz készítésre 
optimalizálva

n   Egyszerû kezelés – megfelel 
a Vitotronic kezelôfelületnek 

n   A kétsoros kijelzôn az aktu-
ális hômérsékletek és a szi-
vattyú üzemállapota jelenik 
meg

n   Kis befoglaló méret 

Intelligens energiafelhasználás:
Vitosolic 100/200

Vitosolic 200

n   Szolárszabályozó összetett 
napkollektoros rendszerekhez, 
akár 4 különbözô fogyasztó-
hoz

n   Egyszerû kezelés – megfelel 
a Vitotronic kezelôfelületnek 

n   Magas kezelôi komfort a 
négysoros kijelzônek és a 
magyar nyelvû szöveges  
kijelzésnek köszönhetôen.

n   Minden általános célra,  
többek között:

 – több tároló fûtése
 –  medencefûtés
 – fûtés-rásegítés  

n   Szerelôbarát elektromos  
csatlakozások

Solar-Divicon

Kompakt és komplett: minden 
szolárrendszerbe Solar-Divicon 
szivattyúállomás építése javasolt. 
A speciális szolár-szivattyú, az 
illesztett biztonsági- és egyéb 
csatlakozások és a leolvasható 
tömegáram-kijelzô rotaméter 
komplett megoldást biztosít.

Solar-Divicon
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szembetûnô elônyei és 
összehasonlításuk

csúcsminôségû, vasszegény üveg

direkt átáramoltatot Sol-Titan 
bevonatú abszorber

gyûjtôvezeték

koaxiális osztó/gyûjtô

nagy hatékonyságú hôszigetelés

„száraz” csatlakozás, nincs közvetlen kapcsolat 
a hôhozdozó közeg és a vákuumcsô között

Sol-Titan bevonatú abszorber

Heatpipe csô (hôcsô)

Duotec hôcserélô, beépített termikus 
hôkorlátozással a túlhevülés ellen

csúcsminôségû, vasszegény üveg

nagy hatékonyságú hôszigetelés

stabil, reflexiószegény 
biztonsági üveg

kígyóvonalban futó
gyûjtôvezeték

körkörösen hajlított alumínium 
keret, RAL 8019 színben

hatékony hôszigetelés
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VITOSOL 200-F

Nagy teljesítményû 
síkkollektor

VITOSOL 200-T
 
Direkt átáramoltatású 
vákuumcsöves kollektor 

VITOSOL 300-T 

Heatpipe-elv alapján mûködô 
vákuumcsöves kollektor

Típus   SV2* SH2** 

Bruttó felület m2    2,51 2,51

Abszorber felület   m2  2,30 2,30

Apertúra felület m2  2,32 2,32

Befoglaló méretek (teljes) szélesség mm  1056 2380

 magasság mm  2380 1056

 mélység mm  90 90

Tömeg

(hôszigeteléssel)  kg  52 52

*    állított kivitel
**  fektetett kivitel

Típus   SP3 SP3

Kivitel m2  2 3

Bruttó felület m2    2,88 4,32

Abszorber felület    m2  2,05 3,07

Apertúra felület  m2  2,11 3,17

Befoglaló méretek (teljes) szélesség mm  1418 2127

 magasság mm  2031 2031

 mélység mm  143 143

Tömeg

(hôszigeteléssel)  kg  51 76

Típus  SD1 SD2 SD2

Kivitel m2 1 2 3

Bruttó felület m2   1,44 2,88 4,32

Abszorber felület   m2 1,03 2,05 3,07

Apertúra felület  m2 1,06 2,11 3,17

Befoglaló méretek (teljes) szélesség mm 709 1418 2127

 magasság mm 2031 2031 2031

 mélység mm 143 143 143

Tömeg

(hôszigeteléssel)  kg 26 51 76
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A Nap nemcsak kifogyhatatlan 
energiát biztosít, hanem számlát 
sem küld. Nem csoda, hogy egy-
re több háztartást, közintézményt, 
ipari létesítményt és gazdasági 
épületet szerelnek fel ezzel az in-
novatív technikával. A Viessmann 
Vitosol szolárrendszerei a kör-
nyezetvédelmet és hatékonyságot 
jövôbemutatóan ötvözik a kedvezô 
árral. Nem véletlenül lettek a 
Vitosol kollektorok Európában 
2006-ban és 2007-ben is a leg-
gyakrabban beépített napkollekto-
rok és ezzel a Viessmann a leg-
keresettebb márka.

Know-how

A Viessmann iránymutató techni-
kát kínál. A szakmai know-how és 
felkészültség a hatékonyság alapja, 
és ezzel a Viessmann szolgálta-
tások része. A Viessmann kom-
petens szakemberei, tervezôi és 
partnerei a legmagasabb mûszaki 
szinten informálják Önt. A számos 
képzésnek és kamarai szinten 
regisztrált Viessmann mûszaki 
elôadásoknak köszönhetôen tudá-
suk naprakész és széleskörû.

Vitosol – a jó választás
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Malmö, City of Tomorrow
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Jelentôs érvek a napkollektorok és 
a Viessmann mellett

n   A napenergia környezetbarát, 
jelentôsen óvja a véges fosz-
szilis energiakészletet, és csök-
kenti a károsanyag kibocsátást. 

n   A napkollektor a napenergia-
hasznosítás legegyszerûbb for-
mája. Már a felkelô nap suga-
raival is pénzt takarít meg. 

n   Egy napkollektoros rendszerrel 
kényelmét nem érinti a folya-
matos energia-áremelés.

n   Egy szolárendszer emeli az  
ingatlan értékét.

n   A modern szolártechnika a 
környezettudatos gondolkodás 
látható jele.

n   A környezetkímélô technikára 
számos állami- és egyéb támo-
gatás vehetô igénybe.  
Tájékozódjon honlapunkon az 
aktuális támogatási rendszerrôl! 
(www.viessmann.hu)

Szombathely, Termálfürdô



Vitoset program

Mawera biomassza-
hasznosítás
110 - 13000 kW

Közepes- és nagy-
teljesítményû kazánok

A Viessmann jövôbemutató fûtési
rendszereket kínál minden ener-
giahordozóra, ezért minden ener-
giával kapcsolatos kérdésben 
kompetens.

Fûtési rendszereket kínálunk min-
den teljesítménykategóriában.
1,5-tôl 20.000 kW-ig minden igény-
re biztosítunk megoldást. 
Biomassza rendszerek 13000 kW-ig

A Viessmann háromlépcsôs, 
árszolgáltatás arányára alapu-
ló gyártási programjában min-
denki megtalálja a számára 
legkedvezôbb megoldást.

A Viessmann termékek egymásra
épülô rendszertechnikája a legna-
gyobb hatékonyságot kínálja,
a tervezéstôl kezdve a kimagasló-
an energiatakarékos üzemig.

Köb fatüzelés
35 - 1250 kW
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Komplett termékprogramunk 
magasra helyezi a mércét
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Alacsonyhômér-
sékletû és konden-
zációs falikazánok

Regeneratív energia-
hasznosítás: talajhô, 
szolártechnika és 
fatüzelés



A Viessmann Vállalat

Inox-Radial hôcserélô
saválló nemesacélból

Extrém alacsony káros-
anyag kibocsátású 
MatriX-sugárzó égô

A Viessmann cég új
oktatóközpontja a
németországi Allen-
dorf am Ederben

Kutatás és fejlesztés

Falikazán gyártósor

Viessmann Group
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A Viessmann családi vállalkozás 
immár három generáció óta kö-
telezi el magát a fûtéshez és víz-
melegítéshez szükséges hô 
komfortos, gazdaságos és környe
zet-kímélô elôállítása mellett. In-
novatív fejlesztéseinek és mûszaki 
megoldásainak köszönhetôen a 
Viessmann újra és újra mérföld-
köveket állít, amelyek a vállala-
tot az egész iparág technológiai 
úttörôjévé és ösztönzôjévé teszi. 

A többlépcsôs Viessmann termék-
program 1,5 - 20000 kW egy-
ségteljesítmény között kínál 
hôtermelôket és komplett fûtési 
rendszereket, álló és falra 
szerelhetô olaj- és gázkazánokat, 
alacsonyhômérsékletû vagy kon-
denzációs technikával, valamint 
megújuló energiaforrásokat hasz-
náló készülékeket, hôszivattyúkat, 
napenergiával mûködô rendszere-
ket és fatüzelésû fûtôkazánokat. 
A programban a korszerû sza-
bályozástechnika és adatkom-
munikáció részegységei mellett 
szerepel a rendszer összes peri-
férikus eleme is, a fûtôtestektôl 
és padlófûtési rendszerektôl a 
szabályozószelepekig. 

Németországban, Franciaország-
ban, Kanadában, Lengyelor-
szágban és Kínában mûködô 
gyáregységeivel, 35 országra 
kiterjedô értékesítési szervezeté-
vel, valamint a világban található 
112 kereskedelmi kirendeltségével 
a Viessmann cég a fûtéstechnika 
egyik legjelentôsebb képviselôje.


