
VITOSOL
Systemy solarne
Kolektory p³askie i rurowe
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naturalne, a ka¿dy dom jednorodzin-
ny z instalacj¹ kolektorów s³onecz-
nych oznacza zmniejszenie emisji
dwutlenku wêgla o trzy czwarte tony
rocznie. Znak ekologiczny „B³êkitny
Anio³“, przyznany wszystkim kolek-
torom marki Viessmann, tylko pod-
kreœla rolê techniki solarnej w cza-
sach batalii o czystoœæ œrodowiska.
Równie wa¿na jest wysoka nieza-
wodnoœæ i d³uga ¿ywotnoœæ, osi¹ga-
na przez nasze kolektory dziêki za-
stosowaniu materia³ów odpornych
na korozjê, takich jak specjalne szk³o
solarne, aluminium, miedŸ i stal
szlachetna. Test jakoœciowy instytu-
tu SPF z Rapperswil potwierdzi³ nie-
zmiennie wysok¹ – przez okres 20
lat – sprawnoœæ ciepln¹ naszych ko-
lektorów s³onecznych. 

Technika, która siê op³aca 

„S³oneczne czasy“ dla naszych bu-
d¿etów zapowiadaj¹ programy
wspieraj¹ce, przygotowane przez
poszczególne instytucje krajowe
i regionalne. W coraz wiêkszym za-
kresie œrodki finansowe ekofundu-
szy wspomagaj¹ inwestycje z zasto-

sowaniem nowoczesnych Ÿróde³
ciep³a, jakimi s¹ kolektory s³onecz-
ne, a tak¿e kot³y kondensacyjne czy
pompy ciep³a. 

W wielu przypadkach programy
wspomagaj¹ce inwestycje z wyko-
rzystaniem kolektorów s³onecznych
uwzglêdniaj¹ równie¿ pozosta³e
urz¹dzenia systemu grzewczego,
a wiêc przede wszystkim koszty za-
kupu nowoczesnego kot³a nisko-
temperaturowego lub kondensacyj-
nego oraz podgrzewaczy wody u¿yt-
kowej.

Aktualne informacje o ofercie kolek-
torów Vitosol otrzymaj¹ Pañstwo
u Waszego instalatora lub w interne-
cie, na stronie www.viessmann.pl. 

Wiêcej wiadomoœci o naszych wyro-
bach przybli¿y Pañstwu prezentowa-
ny prospekt.

W domu jednoro-
dzinnym energia so-
larna pokrywa nawet
60% zapotrzebowa-
nia energii dla pod-
grzewu c.w.u. 

Energia promieniowania
s³onecznego: udostêpniona
dla ka¿dego domu

Energia s³oneczna jest bezp³atna,
a do tego efektywna – tak¿e w na-
szej strefie geograficznej, jeœli wyko-
rzystuje siê system solarny z wyso-
ko sprawnymi kolektorami i odpo-
wiednimi elementami systemu.
Uk³ad solarny proponowany przez
firmê Viessmann mo¿e pokryæ 50 do
60% rocznego zapotrzebowania na
podgrzewanie ciep³ej wody w domu
jedno- lub dwurodzinnym. W okre-
sie od maja do sierpnia energia s³o-
neczna wystarcza na prawie ca³ko-
wite pokrycie tych potrzeb,
a w okresie przejœciowym mo¿na j¹
optymalnie wykorzystaæ do wstêp-
nego podgrzewania ciep³ej wody.
Redukuje to odczuwalnie zu¿ycie
oleju opa³owego lub gazu ziemnego
czy p³ynnego. 

Dla dobra œrodowiska naturalnego 

Czysty rachunek ekonomiczny to
argument powa¿ny, ale nie jedyny.
Musimy te¿ oszczêdzaæ œrodowisko



Vitosol 100 –
kolektor p³aski,
dostêpny we wszyst-
kich kolorach RAL

4



5

Vitosol 100, jako kolektor p³aski,
przekonuje wysok¹ sprawnoœci¹
i atrakcyjnym stosunkiem ceny do
korzyœci. Sprawdzony w praktyce
Vitosol 100 poddany zosta³ dalszym
ulepszeniom i dziêki zmniejszeniu
ciê¿aru jest teraz jeszcze wygodniej-
szy w monta¿u. Wysoka jakoœæ gwa-
rantuje stale wysok¹ niezawodnoœæ,
trwa³oœæ i sprawnoœæ.

Sprawnoœæ na d³ugi czas

Wysokoselektywne pokrycie absor-
bera Sol-Titan efektywnie wykorzy-
stuje promieniowanie s³oneczne,
pozwalaj¹c na uzyskiwanie wysokich
sprawnoœci kolektora Vitosol 100.
Obudowa kolektora wykonana jest
z ramy z giêtego profilu aluminiowe-
go, bez styków naro¿nych i ostrych
krawêdzi.

Bezstykowe, odporne na wp³ywy
atmosferyczne i promieniowanie UV
uszczelnienie szyby oraz odporne na
uszkodzenia mechaniczne dno obu-
dowy z blachy aluminiowej, gwaran-
tuj¹ d³ug¹ ¿ywotnoœæ i niezmienne,
wysokie wykorzystanie energii. 

Atrakcyjne wzornictwo,
indywidualna kolorystyka

Kolektory s³oneczne mog¹ staæ siê
elementem aran¿acji architektonicz-
nej dachu. Kolektory Vitosol 100
mo¿na wbudowaæ w pokrycie da-
chu. Elementy maskuj¹ce (dostar-
czane jako osprzêt) zapewniaj¹ wte-
dy harmonijne przejœcie powierzchni
kolektora w pokrycie dachu.
Seryjnie ramy kolektorów i elementy
maskuj¹ce dostarczane s¹ w kolorze
br¹zowym (RAL 8019) – na ¿yczenie
s¹ oczywiœcie dostêpne we wszyst-
kich innych kolorach RAL.

Wysokowydajny, trwa³y
i jeszcze bardziej
przyjazny w monta¿u

Meandrowy absorber
miedziany

Wysokoskuteczna
izolacja cieplna 

Stabilne i maksymalnie
przezroczyste przykrycie
ze specjalnego szk³a solar-
nego 3,2 mm

Na miarê ka¿dej potrzeby

Przy powierzchni absorbera 2,3 m2

wielkoœæ instalacji z kolektorami
Vitosol 100 mo¿na optymalnie dopa-
sowaæ do istniej¹cego zapotrzebo-
wania energii. Kolektory tej serii
mo¿na instalowaæ w uk³adzie piono-
wym lub poziomym.

Wygodny system monta¿u
oszczêdza czas i pieni¹dze

Vitosol 100 jest szczególnie wygod-
ny w monta¿u. Niewielki ciê¿ar ko-
lektora, zaledwie 45 kg, u³atwia
transport na dach i monta¿. Elastycz-
ne rury ³¹cz¹ce wykonane ze stali
nierdzewnej znacznie upraszczaj¹
i przyspieszaj¹ prace monta¿owe.
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Rama giêta z profilu aluminio-
wego w kolorze RAL 8019

Elastyczna rura
³¹cz¹ca ze stali
nierdzewnej

n Wydajny kolektor p³aski z absorberem
miedzianym z wysokosprawnym pokry-
ciem Sol-Titan

n Absorber miedziany w wykonaniu mean-
drowym, ze zintegrowanymi przewodami
zbiorczymi (wê¿ownica)

n Mo¿liwoœæ po³¹czenia równoleg³ego maks.
12 kolektorów

n Uniwersalne zastosowanie do monta¿u na
dachu, wbudowania w pokrycie dachu czy
ustawienia wolnostoj¹cego, w uk³adzie
pionowym lub poziomym

n Atrakcyjna forma wzornicza kolektora, ra-
ma w kolorze RAL 8019 (br¹zowy). Na ¿y-
czenie rama w ka¿dym innym kolorze RAL.

n Absorber z selektywnym pokryciem, szyba
ze specjalnego hartowanego szk³a solarne-
go i skuteczna izolacja cieplna zapewniaj¹
wysok¹ efektywnoœæ pracy 

n Trwa³a szczelnoœæ i wysoka sztywnoœæ kon-
strukcji dziêki ramie z giêtego profilu alumi-
niowego i bezstykowemu uszczelnieniu
szyby

n Odporne na uszkodzenia mechaniczne i ko-
rozjê dno obudowy z blachy aluminiowej

n Wygodny w monta¿u system mocowania
ze sprawdzonymi wytrzyma³oœciowo, nie-
rdzewnymi elementami ze stali szlachetnej
i aluminium – jednolity dla wszystkich ko-
lektorów Viessmann

n Szybkie i pewne przy³¹czanie kolektorów
elastycznymi rurami ³¹cz¹cymi ze stali nie-
rdzewnej



Vitosol 200 –
uniwersalne zastoso-
wanie na ró¿nych
rodzajach dachów
i elewacji
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Vitosol 200 jest pró¿niowym kolekto-
rem rurowym z bezpoœrednim prze-
p³ywem czynnika grzewczego, ideal-
nym do monta¿u w dowolnym po³o-
¿eniu. Nowe wzornictwo obudowy
przy³¹czy rur pró¿niowych pozwala
harmonijnie zintegrowaæ kolektory
Vitosol 200 z dachem.

Efektywne wykorzystanie energii
s³onecznej

Absorber z pokryciem Sol-Titan po-
ch³ania szczególnie du¿o energii s³o-
necznej, zapewniaj¹c wysoki wspó³-
czynnik sprawnoœci. Szczególnie
skuteczn¹ izolacjê ciepln¹ zapewnia
panuj¹ca w rurach pró¿nia. Dziêki te-
mu do minimum zmniejszone zosta-
j¹ straty ciep³a miêdzy rurami szkla-
nymi a absorberem, wynikaj¹ce z
konwekcyjnych ruchów powietrza.
Kolektor potrafi wykorzystaæ nawet
niewielkie, rozproszone promienio-
wanie s³oneczne, jakie mo¿e wystê-
powaæ w dniach zachmurzonych.

Wysoki uzysk energii w d³ugiej
perspektywie

Kolektory s³oneczne Viessmann za-
projektowane s¹ dla ponadprzeciêt-
nie d³ugiego okresu eksploatacji.
Gwarantuj¹ to wysokowartoœciowe,
odporne na korozjê materia³y, np.
szk³o borokrzemowe, miedŸ i stal
szlachetna. Absorber umieszczony
jest w rurach pró¿niowych, chroni¹-
cych go przed wp³ywami atmosfe-
rycznymi i zanieczyszczeniami, gwa-
rantuj¹cych jednoczeœnie trwale wy-
sokie wykorzystanie energii.

Wysokowydajny kolektor
rurowy z ³atwym
w monta¿u systemem
po³¹czeñ wtykowych 

n Wysokoefektywny, pró¿niowy kolektor ru-
rowy z bezpoœrednim przep³ywem czynni-
ka, dla wysokiego wykorzystania energii
s³onecznej

n Uniwersalne zastosowanie dziêki dowolne-
mu po³o¿eniu monta¿owemu, pionowo
lub poziomo, na dachach lub elewacjach 

n £atwe i szybkie przy³¹czanie poszczegól-
nych rur dziêki nowemu, innowacyjnemu
systemowi po³¹czeñ wtykowych

n Niewra¿liwe na zanieczyszczenia absorbe-
ry w rurach pró¿niowych

n Mo¿liwoœæ optymalnego ustawienia rur
wzglêdem s³oñca dla maksymalnego wy-
korzystania energii 

n Wysokoskuteczna izolacja cieplna obudo-
wy przy³¹czy rur pró¿niowych minimalizu-
je straty ciep³a

n Prosty monta¿ dziêki systemowi mocowa-
nia i elastycznym rurom ³¹cz¹cym ze stali
nierdzewnej

n Przy³¹cza zasilania i powrotu z tej samej
strony kolektora dziêki przewodowi zbior-
czemu wbudowanemu w obudowê –
zmniejszaj¹ nak³ady pracy na orurowanie
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Wysokowartoœciowe
szk³o borokrzemowe

Absorber z pokryciem Sol-
Titan i bezpoœrednim przep³y-
wem czynnika grzewczego

Szybki i pewny monta¿

Kolektory Vitosol 200 dostarczane s¹
w postaci wstêpnie zmontowanych
modu³ów. Nowy, innowacyjny sys-
tem po³¹czeñ wtykowych pozwala
szybko, prosto i bez narzêdzi monto-
waæ rury w ka¿dym po³o¿eniu. Wetk-
niêcie rury w skrzyniê zbiorcz¹ po-
woduje jej zatrzaœniêcie i trwa³e,
szczelne po³¹czenie. Nastêpnie po-
szczególne rury mo¿na obróciæ,
ustawiaj¹c je optymalnie do kierun-
ku padania promieni s³onecznych.
Kolektory ³¹czone s¹ miêdzy sob¹
wypróbowanymi w praktyce ela-
stycznymi rurami ³¹cz¹cymi ze stali
szlachetnej.

Przewód zbiorczy

Koncentryczny
przewód rozdzielczy 

Innowacyjny system
po³¹czeñ wtykowych

Wysokoskuteczna
izolacja cieplna



Vitosol 300 –
pró¿niowy kolektor
rurowy dzia³aj¹cy
na zasadzie Heatpipe
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Wysokosprawny pró¿niowy kolektor
rurowy Vitosol 300 pracuje na uzna-
nej zasadzie Heatpipe i dziêki temu
cechuje siê bardzo wysok¹ nieza-
wodnoœci¹ eksploatacyjn¹. Jednym
z obszarów zastosowañ Vitosol 300
s¹ instalacje, w których nale¿y liczyæ
siê z d³ugimi fazami du¿ego nas³o-
necznienia bez odbioru ciep³a (tzw.
fazami stagnacji). Suche po³¹czenie
rur Heatpipe z rur¹ zbiorcz¹ oraz zin-
tegrowane ograniczniki temperatu-
ry, gwarantuj¹ szczególnie wysok¹
niezawodnoœæ eksploatacyjn¹.

Zasada Heatpipe

W rurach Heatpipe czynnik grzew-
czy nie przep³ywa bezpoœrednio
przez rury. Zamiast tego w specjal-
nym absorberze cyrkuluje noœnik
ciep³a, który odparowuje przy na-
grzaniu promieniami s³onecznymi
i skrapla siê w kondensatorze,
oddaj¹c ciep³o w³aœciwemu czynni-
kowi grzewczemu.

Duotec: podwójne dzia³anie

Kondensatory s¹ ca³kowicie otoczo-
ne opatentowanym przez firmê
Viessmann, dwururowym wymien-
nikiem ciep³a Duotec, który spraw-
nie odbiera ciep³o i przekazuje je
przep³ywaj¹cemu czynnikowi
grzewczemu.

Najwy¿szej klasy, wysoko-
sprawny, pró¿niowy
kolektor rurowy w nowej
szacie wzorniczej

Dwururowy wymien-
nik ciep³a „Duotec“
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„Suche“ po³¹czenie, brak bezpo-
œredniego kontaktu noœnika cie-
p³a i czynnika grzewczego

Absorber z pokryciem Sol-Titan

Heatpipe (rura cieplna)

Dwururowy wymiennik ciep³a
„Duotec“ ze zintegrowanym zabez-
pieczeniem przed przegrzaniem 

Wysokowartoœciowe
szk³o borokrzemowe

Wysokoskuteczna izolacja cieplna

Prosty monta¿ i konserwacja

Przy monta¿u kolektory ³¹czy siê ze
sob¹ elastycznymi rurami ³¹cz¹cymi
ze stali nierdzewnej. Poszczególne
rury mo¿na ustawiæ wzglêdem s³oñ-
ca przez obrót wokó³ ich osi. Rury
kolektora ³¹cz¹ siê z wymiennikiem
ciep³a na sucho, bez kontaktu miê-
dzy noœnikiem ciep³a, a czynnikiem
grzewczym. Dziêki temu mo¿liwa
jest ewentualna wymiana lub kon-
serwacja poszczególnych rur kolek-
tora, bez potrzeby opró¿niania insta-
lacji.

Odpornoœæ na przegrzanie

Nawet bardzo intensywne nas³o-
necznienie nie wyrz¹dza szkód ko-
lektorowi Vitosol 300, bowiem zinte-
growane ograniczniki temperatury
chroni¹ go niezawodnie przed prze-
grzaniem.

Wysokowartoœciowe materia³y

Niezawodnoœæ, bezpieczeñstwo eks-
ploatacji i d³ug¹ trwa³oœæ zapewnia-
j¹ wysokowartoœciowe, odporne na
korozjê materia³y. Stosuje siê miê-
dzy innymi szk³o borokrzemowe,
miedŸ i stal szlachetn¹.

n Wysokoefektywny, pró¿niowy kolektor ru-
rowy dzia³aj¹cy na zasadzie Heatpipe, dla
wysokiego bezpieczeñstwa eksploatacji 

n Niewra¿liwe na zanieczyszczenia absorbe-
ry w rurach pró¿niowych z pokryciem Sol-
Titan

n Skuteczne przekazywanie ciep³a przez pe³-
ne otoczenie kondensatorów dwururo-
wym wymiennikiem ciep³a Duotec

n Mo¿liwoœæ optymalnego ustawienia rur
wzglêdem s³oñca dla maksymalnego wy-
korzystania energii 

n Wysokoskuteczna izolacja cieplna obudo-
wy przy³¹czy rur pró¿niowych minimalizu-
je straty ciep³a 

n Zintegrowane ograniczniki temperatury nie
dopuszczaj¹ do przegrzewania czynnika
grzewczego przy braku odbioru ciep³a
z kolektora s³onecznego.

n Prosty monta¿ dziêki systemowi mocowa-
nia i elastycznym rurom ³¹cz¹cym ze stali
nierdzewnej

n Atrakcyjna szata wzornicza kolektora, obu-
dowa przy³¹czy rur pró¿niowych w kolorze
RAL 8019 (br¹zowy)



Instalacja z biwalentnym pojemno-

œciowym podgrzewaczem c.w.u.

(rys. 1)

Instalacja dwuobiegowa, sk³adaj¹ca
siê z:
– instalacji kolektorów s³onecznych
– olejowo-gazowego kot³a

grzewczego
– biwalentnego pojemnoœciowego

podgrzewacza c.w.u.

Podgrzewanie ciep³ej wody u¿ytkowej
energi¹ promieniowania s³onecznego

Jeœli pomiêdzy czujnikiem temperatu-
ry kolektora     a czujnikiem tempera-
tury podgrzewacza c.w.u.     zmierzo-
na zostanie ró¿nica temperatur, wiêk-
sza od wartoœci zaprogramowanej
w regulatorze Vitosolic    , to zostaje
w³¹czona pompa obiegowa     i rozpo-
czyna siê nagrzewanie wody w pod-
grzewaczu. Temperaturê wody
w podgrzewaczu mo¿na przy tym
ograniczyæ przez elektroniczny uk³ad
regulacji temperatury w Vitosolic 100

.

Podgrzewanie c.w.u. przez kocio³
grzewczy

Górna czêœæ pojemnoœciowego pod-
grzewacza c.w.u. ogrzewana jest
przez kocio³ grzewczy. Pompa obiego-
wa     ogrzewania podgrzewacza
c.w.u. sterowana jest przez regulator
temperatury podgrzewacza c.w.u.
z przy³¹czonym czujnikiem tempera-
tury podgrzewacza    .

Instalacja z dwoma pojemnoœciowy-

mi podgrzewaczami c.w.u. (rys. 2)

Instalacja dwuobiegowa, sk³adaj¹ca
siê z:
– instalacji kolektorów s³onecznych,
– olejowo-gazowego kot³a

grzewczego,
– dwóch pojemnoœciowych podgrze-

waczy c.w.u. (stosowane w przy-
padku, jeœli np. istniej¹cy pojemno-
œciowy podgrzewacz c.w.u ma byæ
dalej wykorzystywany).

Instalacje do podgrzewu
c.w.u. 

Rys. 1. Podgrzewanie c.w.u. przy u¿yciu kolektorów s³onecznych i biwalentnego pojemnoœcio-
wego podgrzewacza c.w.u.
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Rys. 2. Podgrzewanie c.w.u. przy u¿yciu kolektorów s³onecznych i dwóch pojemnoœciowych
podgrzewaczy c.w.u.
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Integracja instalacji
kolektorów s³onecznych
z instalacj¹ grzewcz¹ 
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Nagrzewanie zasobnika multiwa-
lentnego przez instalacjê kolektorów
s³onecznych

Jeœli pomiêdzy czujnikiem tempera-
tury kolektora     a dolnym czujni-
kiem temperatury zasobnika     zmie-
rzona zostanie ró¿nica temperatur,
wiêksza od wartoœci zaprogramowa-
nej w regulatorze Vitosolic    , to zo-
staje w³¹czona pompa obiegowa    ,
powoduj¹c nagrzewanie zasobnika
multiwalentnego. Temperaturê wo-
dy w zasobniku mo¿na przy tym
ograniczyæ przez elektroniczny uk³ad
regulacji temperatury w Vitosolic
200    . Usytuowanie „solarnej“ wê-
¿ownicy grzewczej     w zasobniku
zapewnia wykorzystanie ciep³a, po-
wstaj¹cego nawet przy nieznacznym
nas³onecznieniu.

Rys. 3. Biwalentny podgrzew c.w.u. i wspomaganie ogrzewania.

Nagrzewanie zasobnika multiwa-
lentnego przez kocio³ grzewczy

Zasobnik multiwalentny analogicz-
nie jak na rys. 1 i 2 – nagrzewany
jest przez kocio³ grzewczy, jeœli tem-
peratura na górnym czujniku tempe-
ratury zasobnika spadnie poni¿ej
wartoœci zadanej     temperatury wo-
dy grzewczej.

Przep³ywowe podgrzewanie c.w.u.

Przy rozpoczêciu poboru c.w.u. do
dyspozycji jest natychmiast woda
ciep³a, podgrzana w wê¿ownicy
u¿ebrowanej ze stali szlachetnej.
Dop³ywaj¹ca woda zimna jest pod-
grzewana przep³ywowo przez wodê
grzewcz¹, otaczaj¹c¹ wê¿ownicê.
Przy du¿ym zu¿yciu c.w.u. woda
grzewcza w zasobniku ulega sch³o-
dzeniu i czujnik temperatury     po-
woduje za³¹czenie kot³a grzewcze-
go, aby zapewniæ sta³e, komfortowe
zaopatrzenie w ciep³¹ wodê.

Podgrzewanie ciep³ej wody u¿ytko-
wej energi¹ promieniowania s³o-
necznego

Jeœli pomiêdzy czujnikiem tempera-
tury kolektora     a czujnikiem tem-
peratury podgrzewacza     zmierzo-
na zostanie ró¿nica temperatur (rys.
3), wiêksza od wartoœci zaprogra-
mowanej w regulatorze Vitosolic, to
pojemnoœciowy podgrzewacz c.w.u.

ogrzewany jest przez instalacjê
kolektorów s³onecznych. Tempera-
turê wody w podgrzewaczu mo¿na
przy tym ograniczyæ przez elektro-
niczny uk³ad regulacji temperatury
w Vitosolic 200    . Gdy pojemno-
œciowy podgrzewacz c.w.u.     osi¹-
gnie wy¿szy poziom temperatury ni¿
podgrzewacz    , to drugi uk³ad regu-
lacji ró¿nicy temperatur regulatora
Vitosolic 200 w³¹cza pompê cyrkula-
cyjn¹    . Dziêki temu równie¿ po-
jemnoœciowy podgrzewacz c.w.u.

korzysta z energii promieniowania
s³onecznego. 

Podgrzewanie ciep³ej wody u¿ytko-
wej kot³em grzewczym

Pojemnoœciowy podgrzewacz c.w.u.
jest ogrzewany – jak na rys. 2 –
przez kocio³ grzewczy, gdy tempera-
tura na czujniku temperatury pod-
grzewacza     spadnie poni¿ej nasta-
wionej temperatury zadanej c.w.u. 

Instalacja do podgrzewu c.w.u.

i wspomagania ogrzewania

(rys. 3)

Instalacja dwuobiegowa, sk³adaj¹ca
siê z: 
– instalacji kolektorów s³onecznych,
– olejowo-gazowego kot³a

grzewczego,
– multiwalentnego zasobnika.
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Viessmann oferuje kompletny pro-
gram kolektorów s³onecznych, wraz
z optymalnie dopasowan¹ technik¹
systemow¹.

Specjalnie dostosowane systemy
pojemnoœciowych podgrzewaczy
c.w.u. 

Pojemnoœciowe podgrzewacze c.w.u.
Vitocell s¹ fabrycznie wyposa¿one
i specjalnie przygotowane do stoso-
wania w systemach solarnych. Biwa-
lentne pojemnoœciowe podgrzewa-
cze c.w.u. przekazuj¹ wodzie ciep³o
z instalacji solarnej przez doln¹ wê-
¿ownicê. W razie potrzeby ciep³¹ wo-
dê mo¿na dogrzaæ prac¹ kot³a grzew-
czego poprzez wê¿ownicê górn¹.

Pojemnoœciowy podgrzewacz
c.w.u. dla ka¿dej potrzeby

n Vitocell-B 100
Biwalentny pojemnoœciowy pod-
grzewacz c.w.u. ze stali z antyko-
rozyjn¹ emali¹ Ceraprotect.
Pojemnoœæ 300, 400 lub 500
litrów.

n Vitocell-B 300
Biwalentny pojemnoœciowy pod-
grzewacz c.w.u. z wysokostopo-
wej nierdzewnej stali szlachetnej.
Pojemnoœæ 300 lub 500 litrów.

n Vitocell 333
Multiwalentny zasobnik wody
grzewczej ze zintegrowanym
wymiennikiem ciep³a c.w.u.
Pojemnoœæ ³¹czna 750 litrów,
w tym c.w.u. 42 litry.

n Vitocell 353
Multiwalentny zasobnik wody
grzewczej z systemem ³adowa-
nia warstwowego i zintegrowa-
nym wymiennikiem ciep³a c.w.u.
Pojemnoœæ ³¹czna 750 litrów,
w tym c.w.u. 42 litry.

Biwalentny pojemnoœciowy podgrzewacz
c.w.u. Vitocell-B 100 (z lewej) i Vitocell-B 300

Multiwalentny zasobnik wody grzejnej
Vitocell 333 i 353 ze zintegrowanym
wymiennikiem ciep³a c.w.u.

Technika systemowa
Viessmann oszczêdza czas
i koszty monta¿u
Systemy podgrzewaczy c.w.u.
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Vitosolic:
inteligentne zarz¹dzanie energi¹

Energiê s³oneczn¹ mo¿na efektyw-
nie wykorzystywaæ, kiedy do wspó³-
pracy z kolektorami s³onecznymi
u¿yjemy inteligentnego systemu au-
tomatyki - regulatora Vitosolic.

Regulatory Vitosolic mog¹ obs³ugi-
waæ wszystkie powszechnie znane
schematy instalacji i mog¹ sterowaæ
osobno maksymalnie czterema od-
biornikami ciep³a.

Wymiana danych ze sterowanym
pogodowo regulatorem Vitotronic
odbywa siê przy tym poprzez magi-
stralê KM-BUS.

Vitosolic dba, by ciep³o wytworzone
przez kolektory zosta³o jak najefek-
tywniej przekazane ciep³ej wodzie
u¿ytkowej, wodzie basenowej lub
zosta³o wykorzystane do wspoma-
gania ogrzewania budynku. Vitosolic
komunikuje siê przy tym z regulato-
rem kot³a grzewczego i wy³¹cza ko-
cio³, gdy tylko „produkcja“ ciep³a
przez kolektory s³oneczne jest wy-
starczaj¹ca. Odci¹¿a to kocio³ grzew-
czy i obni¿a koszty ogrzewania.

Vitosolic 100

n Atrakcyjny cenowo elektroniczny
regulator ró¿nicowo-temperatu-
rowy dla instalacji kolektorów
s³onecznych 

n Prosta obs³uga – odpowiada
pulpitowi obs³ugowemu regula-
torów Vitotronic

n Dwuwierszowy wyœwietlacz
podaje informacje o aktualnych
temperaturach i stanach robo-
czych pomp

n Ma³e wymiary obudowy 

Inteligentny system
automatyki Vitosolic
100/200

Solar-Divicon

Vitosolic 200

n Elektroniczny regulator ró¿nico-
wo-temperaturowy dla maksy-
malnie 4 odbiorników ciep³a,
ka¿dy z osobnym pulpitem ob-
s³ugowym 

n Prosta obs³uga – odpowiada pul-
pitowi obs³ugowemu regulato-
rów Vitotronic

n Wysoki komfort dialogowej
obs³ugi z czterowierszowym
wyœwietlaczem tekstowym

n Dla wszystkich popularnych za-
stosowañ:
– wspó³praca z wieloma pod-

grzewaczami lub zbiornikami
buforowymi

– podgrzewanie wody baseno-
wej

– wspomaganie ogrzewania
budynku

n Obszerna, ³atwo dostêpna
przestrzeñ przy³¹czeniowa

Solar-Divicon

Kompaktowa, kompletna i nieza-
wodna stacja pompowa Solar-Divi-
con spe³nia wszystkie funkcje hy-
drauliczne i gwarantuje zabezpiecze-
nie termiczne i ciœnieniowe instalacji
solarnej. W tym zwartym urz¹dzeniu
zgrupowane s¹ wszystkie niezbêdne
elementy funkcjonalne i zabezpie-
czaj¹ce.
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Vitosol 

Meandrowy absorber miedziany

Wysokoskuteczna izolacja cieplna

Stabilne i maksymalnie przezroczyste
przykrycie ze specjalnego szk³a solarnego 3,2 mm

Rama giêta z profilu aluminiowego w kolorze RAL 8019

Wysokowartoœciowe szk³o borokrzemowe

Absorber z pokryciem Sol-Titan,
bezpoœrednim przep³ywem czynnika grzewczego

Przewód zbiorczy

Koncentryczny przewód rozdzielczy

Wysokoskuteczna izolacja cieplna

„Suche“ po³¹czenie, brak bezpoœredniego kontaktu
miêdzy noœnikiem ciep³a a czynnikiem grzewczym

Absorber z pokryciem Sol-Titan

Heatpipe (rura cieplna)

Dwururowy wymiennik ciep³a Duotec
ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed przegrzaniem

Wysokowartoœciowe szk³o borokrzemowe

Wysokoskuteczna izolacja cieplna
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Typ SV1 SH1

Powierzchnia brutto m2 2,53 2,53

Powierzchnia absorbera m2 2,32 2,32

Powierzchnia czynna m2 2,33 2,33

Wymiary (³¹czne) d³ugoœæ mm 1061 2385

wysokoœæ mm 2385 1061

g³êbokoœæ mm 90 90

Ciê¿ar

(z izolacj¹ ciepln¹) kg 45 45

VITOSOL 100

P³aski kolektor s³oneczny,
pokrycie Sol-Titan

Typ SD2 SD2

Wykonanie m2 2 3

Powierzchnia brutto m2 2,83 4,24

Powierzchnia absorbera m2 2,05 3,07

Powierzchnia czynna m2 2,11 3,17

Wymiary (³¹czne) d³ugoœæ mm 1419 2126

wysokoœæ mm 1996 1996

g³êbokoœæ mm 122 122

Ciê¿ar

(z izolacj¹ ciepln¹) kg 51 76

VITOSOL 200

Pró¿niowy kolektor rurowy,
przep³yw bezpoœredni,
pokrycie Sol-Titan

Typ SP3 SP3

Wykonanie m2 2 3

Powierzchnia brutto m2 2,83 4,24

Powierzchnia absorbera m2 2,05 3,07

Powierzchnia czynna m2 2,11 3,17

Wymiary (³¹czne) d³ugoœæ mm 1419 2126

wysokoœæ mm 1996 1996

g³êbokoœæ mm 122 122

Ciê¿ar

(z izolacj¹ ciepln¹) kg 45 68

VITOSOL 300 

Pró¿niowy kolektor rurowy,
zasada Heatpipe,
pokrycie Sol-Titan
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S³oñce jest nie tylko niewyczerpa-
nym, ale i bezp³atnym Ÿród³em
energii. W konsekwencji, coraz wiê-
cej gospodarstw domowych i insty-
tucji publicznych stawia na tê inno-
wacyjn¹, oszczêdn¹ i przyjazn¹ œro-
dowisku formê wykorzystania ener-
gii. Systemy s³oneczne Vitosol fir-
my Viessmann ³¹cz¹ bowiem ekolo-
giê i ekonomiê w jedn¹, przysz³o-
œciow¹ koncepcjê energetyczn¹.

Know-how dla Twojej przysz³oœci
energetycznej 

Firma Viessmann oferuje nie tylko
wiod¹c¹ technikê solarn¹, ale tak¿e
wiedzê o jej optymalnym wykorzy-
staniu. Kompetentn¹ fachow¹ pora-
dê otrzymaj¹ Pañstwo w zak³adzie
instalatorskim. Na seminariach in-
formacyjnych Akademii Viessmann,
wspó³pracuj¹cy z nami instalatorzy,
zapoznawani s¹ z najnowszym sta-
nem energetyki s³onecznej.

Szersze informacje na temat ener-
getyki s³onecznej znajd¹ Pañstwo
na naszej stronie internetowej:
www.viessmann.pl.

Vitosol –
energetyka s³oneczna
w architekturze
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Argumenty przemawiaj¹ce za
energetyk¹ s³oneczn¹ i produktami
firmy Viessmann

n Energia s³oneczna jest przyjazna
œrodowisku, chroni zasoby natu-
ralne i trwale obni¿a emisje sub-
stancji szkodliwych.

n Instalacja solarna jest najbardziej
wydajn¹ i prost¹ form¹ wykorzy-
stywania energii s³onecznej. Ka¿-
dy promieñ s³oñca to wymierna
oszczêdnoœæ w gotówce.

n Ciep³o z instalacji solarnej unie-
zale¿nia od podwy¿ek cen paliw.

n Instalacja solarna podnosi war-
toœæ rynkow¹ domu.

n Nowoczesna technika solarna
na dachu budynku jest widocz-
nym znakiem œwiadomoœci eko-
logicznej.

n Ekologiczne formy wykorzysta-
nia energii s¹ subwencjonowane
przez pañstwa, kraje i gminy. 
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Kompletny program dla
wszystkich zastosowañ,
potrzeb i wymagañ
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Olejowe i gazowe
stoj¹ce kot³y grzewcze
w technice niskotem-
peraturowej i konden-
sacyjnej

Komponenty
systemów
grzewczych –
od sk³adowania
paliwa, a¿ do
grzejników 

Systemy energii
odnawialnych do wyko-
rzystywania ciep³a oto-
czenia, energii solarnej
i paliw odnawialnych

Olejowe i gazowe
wisz¹ce kot³y
grzewcze w technice
niskotemperaturo-
wej i kondensacyjnej

„more than heat“

Wytwarzaæ ciep³o komfortowo,
ekonomicznie i ekologicznie oraz
dostarczaæ je zgodnie z zapotrzebo-
waniem – to zadanie stawia sobie
przedsiêbiorstwo rodzinne
Viessmann ju¿ od trzech pokoleñ.

Innowacyjnoœæ

Przez wiele wybitnych produktów
i rozwi¹zañ technicznych, koncern
Viessmann stawia³ wci¹¿ na nowo
kamienie milowe rozwoju techniki
grzewczej, dziêki którym firma sta³a
siê liderem i motorem napêdowym
postêpu ca³ej bran¿y.

Przoduj¹ca jakoœæ

Decyduj¹ce znaczenie dla jakoœci
produktów ma zastosowanie najbar-
dziej odpowiednich i wysokowarto-
œciowych materia³ów, w po³¹czeniu
z wysoko rozwiniêt¹ kompetencj¹
w ich przetwarzaniu.
Viessmann od zawsze wykorzysty-
wa³ specyficzne w³aœciwoœci stoso-
wanych materia³ów do realizacji
innowacyjnych rozwi¹zañ technicz-
nych, perfekcyjnie dobieraj¹c mate-
ria³ do zasady konstrukcji. W po³¹-
czeniu z praktyczn¹ wiedz¹ pracow-
ników firmy Viessmann powstaje
w ten sposób przoduj¹ca jakoœæ,
z której firma Viessmann jest
powszechnie znana.
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Zak³ady Viessmann
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Viessmann wspiera
czo³owe osi¹gniêcia
– tak¿e w sporcie

Centrala Viessmann
w Allendorf
z firmowym muzeum
Via Temporis

Oddzia³y firmy
Viessmann – 
110 przedstawicielstw
na ca³ym œwiecie

Kompletny program na ka¿d¹
potrzebê

W aktualnym programie Vitotec,
firma Viessmann oferuje swoim
Klientom wielostopniowy komplet-
ny program dla zakresu mocy od
1,5 do 15 000 kW: stoj¹ce i wisz¹ce
kot³y grzewcze olejowe i gazowe
(w technice niskotemperaturowej
i kondensacyjnej) oraz systemy dla
energii odnawialnych, jak pompy
ciep³a, systemy solarne i kot³y
grzewcze na biomasê. Program
obejmuje zarówno komponenty
techniki regulacji i wymiany danych,
jak równie¿ grzejniki i systemy
ogrzewania pod³ogowego.

Œwiatowy koncern

10 zak³adów w Niemczech, Francji,
Kanadzie, Polsce i Chinach, organi-
zacja dystrybucji w Niemczech i 33
dalszych krajach ze 110 oddzia³ami
handlowymi na ca³ym œwiecie po-
twierdzaj¹ miêdzynarodow¹ orienta-
cjê firmy Viessmann.

Odpowiedzialnoœæ, uczciwoœæ
i sprawnoœæ

Odpowiedzialnoœæ za œrodowisko
naturalne i spo³eczeñstwo, uczci-
woœæ w postêpowaniu z Partnerami
Handlowymi i pracownikami oraz
d¹¿enie do doskona³oœci i najwy¿-
szej sprawnoœci we wszystkich pro-
cesach gospodarczych s¹ podsta-
wowymi wartoœciami firmy
Viessmann. Odnosi siê to do ka¿de-
go pracownika, a tym samym do
ca³ego przedsiêbiorstwa, które
wszystkimi swoimi produktami
i towarzysz¹cymi im us³ugami ofe-
ruje Klientom szczególn¹ korzyœæ
i dodatkow¹ wartoœæ silnej marki.

Viessmann – more than heat



Viessmann sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65
53-015 Wroc³aw
tel. 071/ 36 07 100
fax 071/ 36 07 101
www.viessmann.pl
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Zmiany techniczne zastrze¿one

Twój Zak³ad Instalatorski:

Wygl¹d i wyposa¿enie produktów przedstawionych w niniejszym prospekcie nie s¹ wi¹¿¹ce dla firmy Viessmann i nie stanowi¹ oferty
w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Szczegó³owe elementy wyposa¿enia mog¹ mieæ wp³yw na cenê i wymagaj¹ uzgodnienia,
przed z³o¿eniem zamówienia, z autoryzowanym przedstawicielem Viessmann Sp. z o.o.


