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VITOSOL
Energia care nu costă nimic

Toţi locuitorii acestei planete au la îndemânã
mai multe forme de energie, furnizate de
mediul înconjurãtor. Printre acestea, energia
solarã este una dintre soluţiile la îndemânã şi
pentru ţara noastrã. Prin achiziţia unui sistem
solar pentru încãlzire - cum sunt sistemele
Viessmann - realizaţi, în medie, într-un an, o
economie de 50-60% din energia necesarã
preparãrii apei calde menajere pentru una
sau douã familii. Între lunile mai - august,
energia captatã de colectorii solari asigurã
practic în întregime acest necesar. În restul
lunilor, aportul de energie solarã contribuie
substanţial la economia de combustibil consumat de centrala termicã.
Preocuparea pentru mediul ambiant
Ca efect al economiei de combustibil, rezultã
scãderea emisiilor de substanţe poluante.
Astfel, distincţia „Îngerul Albastru“ acordatã sistemelor solare Viessmann este pe
deplin justificatã. Prin calitatea materialelor
componente (oţel inoxidabil, sticlã solarã specialã, cupru, aluminiu, ş.a.) se asigurã o înaltã
siguranţã în exploatare şi este prelungită
durata de viaţã a instalaţiei.
În urma testelor de fi abilitate efectuate
de institute specializate din Germania, s-a
estimat cã orice instalaţie solarã Viessmann
va funcţiona la performanţe termice maxime,
cel puţin 20 de ani.
Tehnicã rentabilã
În perspectiva achiziţiei unei instalaţii solare
Viessmann se întrevãd „zile însorite“ şi
pentru bugetul familiei dvs. Orice persoană
poate sã estimeze timpul în care se amortizeazã o astfel de investiţie: energia câştigatã
nu costã nici un ban, iar cheltuielile de
întreţinere pentru o instalaţie solară sunt
absolut neglijabile. În plus, cazanul folosit
pânã acum va fi mai mult timp în repaus,
prelungindu-i-se astfel durata de viaţã şi
scãzând cheltuielile de întreţinere, prin mãrirea intervalelor de timp dintre revizii.
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VITOSOL 200-F
Eficienţă mare la un preţ atractiv

Instalaţia solarã cu panouri colectoare Vitosol
200-F este atractivã atât printr-un preţ de
achiziţie rezonabil, cât şi prin energia pe care
o economiseşte. Este o soluţie economicã
din punct de vedere al costurilor de achiziţie,
al spaţiului de amplasare şi al consumului de
combustibil. Prin noua suprafaţã Sol-TitanTM,
care acoperã suprafaţa panourilor Vitosol
200-F, se asigurã captarea cu eficienţã maximã a energiei solare. Astfel, cãldura razelor
trece prin aceastã suprafaţã şi este reţinutã
în sens invers, ceea ce conduce la acumularea acesteia în spaţiul de transfer, strãbãtut
de o reţea de conducte cu agent termic.
Calitatea superioarã a materialelor din care
sunt confecţionate panourile solare (aluminiu,
oţel inoxidabil, cupru, sticlã specialã de 4 mm
şi garnituri) conferã acestora o rezistenţã deosebitã, pãstrând calitãţile tehnice o perioadã
îndelungatã de timp.
Colectorii solari Viessmann suportã fãrã probleme cele mai vitrege condiţii meteorologice: ploaie, zãpadã, grindinã sau îngheţ.

În avantajul propriului timp
Vitosol 200-F este un exemplu de eficienţă şi
din punct de vedere al montajului: cu ajutorul
sistemului de conexiuni Viessmann, pot fi
cuplaţi şi amplasaţi pe acoperişul casei pânã
la 10 colectori. Pentru efectuarea acestor
operaţii, nu este necesar ca instalatorul să
posede cunoştinţe suplimentare de construcţii, pentru fi xarea ţiglelor.
Croite pe mãsurã
Panourile colectoare Vitosol 200-F pot fi
livrate în variantă pentru montaj orizontal
sau vertical, cu suprafaţã utilã de 2,30 m2.
Montajul poate fi integrat în acoperiş - recomandabil clãdirilor în construcţie, pe acoperiş
pentru clãdirile existente, sau montaj independent, pentru clãdiri cu terasã.

Ecologice din prima clipã
Încã din prima fazã de fabricaţie a panourilor
solare Viessmann, s-a avut în vedere aspectul ecologic: componentele din aluminiu sunt
executate în proporţie de circa 97% din
metal provenit din recuperãri, evitând astfel
procesul poluant şi energofag de sintezã a
aluminiului din bauxitã.

1
2

Vitosol 200-F
1

2

3

3

4

4

Ramă de aluminiu de culoare
RAL 8019
Capac din sticlă transparentă
specială
Circuit de ţevi de absorbţie
din cupru
Izolaţie termică performantă
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La cerere, panourile plane Vitosol pot fi livrate într-o paletă
variată de culori

Avantaje la prima vedere Vitosol 200-F
Colectorii solari Vitosol 200-F au o eficienţã deosebitã,
asiguratã prin suprafaţa de absorbţie cu acoperire selectivă,
acoperitã cu un strat special numit Sol-Titan, circuitul de
conducte integrat şi izolaţia termicã foarte performantã.
Instalarea se face cu multã uşurinţã, datoritã conductelor de
legãturã flexibile şi sistemului de îmbinare a panourilor
colectoare cu piese de legãturã perfect corelate.
Grupul de pompare Solar - Divicon este un ansamblu
compact care preia toate funcţiile hidraulice şi pe cele de
siguranţă termică.
Prepararea apei calde menajere se realizează în condiţii
perfect igienice cu ajutorul boilerului bivalent Vitocell 100-B
de 300, 400 sau 500 litri, din oţel emailat, cu strat dublu de
Ceraprotect. Sistemul solar se racordeazã la serpentina
inferioarã a boilerului bivalent.
Panouri de 2,30 m2 pentru montaj vertical sau orizontal.
Toate componentele pachetului sunt perfect adaptate,
simplificând astfel considerabil operaţiile de montaj.

Vitosol 200-F

Produs şi testat conform normativelor germane, îndeplineşte normele de protecţie a mediului „Îngerul Albastru”.
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VITOSOL 200-T
Mereu orientat spre soare

Vitosol 200-T este un colector solar alcãtuit din tuburi colectoare vidate de mare
performanţã, cu circulaţie directă a agentului
termic solar. Este singurul colector solar
independent faţă de poziţia de montaj - poate
fi amplasat atât pe faţada clădirii cât şi pe
acoperişuri plane. Fiecare tub colector poate
fi rotit axial, pentru a asigura o orientare
optimã spre razele solare.
Utilizarea eficientã a energiei solare
Sticla de tip borosilicat de mare grosime şi
calitatea etanşeitãţii la legãtura dintre metal
şi sticlã, conferã produsului o înaltã siguranţã
în exploatare şi o duratã de viaţã prelungitã.
Tuburile colectoare sunt circulate direct de
cãtre razele solare.
Construcţia modularã din elemente prefabricate uşureazã transportul şi reduce timpii
de montaj, iar sistemul de mufe simplificã
realizarea legãturilor hidraulice.
Panourile Vitosol 200-T pot constitui
un element estetic de efect în
ansamblul arhitectural al clădirii
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Izolaţie termică performantă
Ţeavă de distribuţie coaxială
Ţeavă colectoare
Suprafaţă de absorbţie cu
acoperire din Sol-Titan cu
circulaţie directă
Sticlă de calitate superioară cu
conţinut redus de feroase
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Vitosol 200-T - exemplu de aplicaţie

Avantaje la prima vedere Vitosol 200-T
Colector solar din tuburi vidate cu circulaţie directã.
Suprafaţã colectoare de 1 m2, 2 m2 sau 3 m2.
Eficienţã ridicatã datoritã tuburilor colectoare vidate şi a
suprafeţei absorbante cu peliculã de Sol-Titan.
Modul direct de circulaţie prin tuburile colectoare permite
montajul vertical sau orizontal.
Posibilitãţi multiple de amplasare pe acoperişuri plane şi
înclinate sau pe faţadele clãdirilor.
Tuburile pot fi înlocuite individual.
Fabricat din materiale de calitate superioarã, rezistente la
coroziune (sticlã de tip borosilicat, cupru şi oţel inoxidabil)
asigurã o înaltã siguranţã în exploatare şi prelungesc durata
de viaţã a instalaţiei.
Produs şi testat conform normativelor germane, îndeplineşte
normele de protecţie a mediului „Îngerul Albastru”.
Conexiune flexibilă de conducte duble
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VITOSOL 300-T
Produce căldură chiar şi într-o zi mai puţin însorită

Vitosol 300-T este un colector solar deosebit
de eficient, alcătuit din tuburi colectoare
vidate de clasã superioarã, care funcţioneazã
dupã principiul tubului termic. Poate fi utilizat
atât pentru prepararea apei calde menajere,
cât şi pentru susţinerea instalaţiei de încãlzire.
În sistemul Heatpipe tuburile colectoare nu
sunt circulate direct de cãtre agentul termic
solar. În fiecare tub se gãseşte un mediu de
transfer care vaporizeazã foarte repede în
prezenţa radiaţiei solare şi mai apoi condenseazã într-un schimbãtor de cãldurã, unde se
realizează transferul cãtre agentul termic.

Schimbãtorul de cãldurã funcţioneazã cu
mare eficienţã chiar şi în cazul în care nu beneficiem de o radiaţie solarã intensã. Tuburile
colectoare au posibilitatea de rotaţie axialã,
astfel încât sã poatã fi orientate optim faţã
de soare.
Racordare perfectã
Modul de racordare uscatã a fiecãrui tub colector Heatpipe simplificã operaţia de instalare şi dã posibilitatea înlocuirii lor rapide în
cazul unei avarii, fãrã golirea instalaţiei solare.
Sistemul de conectare asigură montajul rapid
şi perfect etanş, fãrã a necesita materiale
suplimentare.

Cel mai eficient procedeu de captare a
enegiei solare
Schimbul de cãldurã solarã colectatã se
produce în regim uscat, într-un schimbãtor
de cãldurã „Duotec” tip ţevi duble, foarte
performant, care este poziţionat în jurul condensatorului. În acest caz nu avem contact
direct cu agentul termic solar.
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Izolaţie termică performantă
Conexiune „uscată” fără contact
între agentul termic şi mediul
solar
Sticlă de calitate superioară cu
conţinut redus de feroase
Schimbător de căldură cu tuburi
duble Duotec şi cu protecţie
la supraîncălzire
Tub termic (Heatpipe)
Suprafaţă de absorbţie
cu acoperire Sol-Titan
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Vitosol 300-T oferă posibilităţi multiple de aplicare

Avantaje la prima vedere Vitosol 300-T
Colector solar din tuburi vidate, cu funcţionare pe principiul
tubului termic Heatpipe.
Suprafaţã colectoare de 2 m2 sau 3 m2.
Eficienţã energeticã extrem de ridicatã, datoritã tuburilor
colectoare vidate şi suprafeţei absorbante cu peliculã de SolTitan, care reduce pierderile termice prin tuburile colectoare.
Preluarea eficientã a cãldurii în schimbãtorul „Duotec” cu ţevi duble
care înconjoarã condensatorul. Posibilitãţi multiple de amplasare pe
acoperişuri (plane sau înclinate) sau montaj independent.
Modul de racordare uscatã a tuburilor colectoare permite
înlocuirea individualã a acestora, fãrã golirea instalaţiei.
Fabricat din materiale de calitate superioarã, rezistente la coroziune: sticlã tip borosilicat, cupru şi oţel inoxidabil, asigurã o înaltã
siguranţã în exploatare şi prelungeşte durata de viaţã a instalaţiei.
Sistem integrat de limitare a temperaturii, pentru protecţie la
supraîncãlzire.
Produs şi testat conform normativelor germane, îndeplineşte
normele de protecţie a mediului „Îngerul Albastru”.

Schimbătorul de căldură „Duotec”
deosebit de performant
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Tip

SV2

SH2

Suprafaţa colectorului

m

2

Suprafaţă de absorbţie

m

2

Suprafaţă de deschidere

m

2

2,32

2,32

mm
mm
mm

1056
2380
90

2380
1056
90

52

52

Dimensiuni (gabarit)

Lungime
Lăţime
Înălţime

Greutate (cu izolaţie termică)

kg

2,51

2,51

2,30

2,30

Vitosol 200-T
Pag. 6
Tip
Versiune

SD2A

SD2A

m

2

2

3

Suprafaţa colectorului

m

2

2,88

4,37

Suprafaţă de absorbţie

m

2

2,01

3,02

Suprafaţă de deschidere

m

2

Dimensiuni (gabarit)

Lungime
Lăţime
Înălţime

Greutate (cu izolaţie termică)

mm
mm
mm
kg

2,14

3,23

1418
2043
143

2127
2043
143

61

94,6

Vitosol 300-T
Pag. 8
Tip

SP3A

SP3A

Versiune

m2

2

3

Suprafaţa colectorului

m2

2,87

4,32

Suprafaţă de absorbţie

m2

2,00

3,02

Suprafaţă de deschidere

m2

2,15

3,23

mm
mm
mm

1420
2040
143

2127
2040
143

58

87

Dimensiuni (gabarit)
Greutate (cu izolaţie termică)

Lungime
Lăţime
Înălţime

kg
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Tehnica de sistem Viessmann compatibilitate perfectă între componente

Viessmann oferã o tehnicã de sistem formatã
din componente perfect corelate. Sistemul
solar în combinaţie cu un cazan Viessmann
formeazã un tandem ideal (fig. 1).
Boilerele Vitocell
Programul de boilere Vitocell oferã o gamã
foarte variatã de tipuri constructive, din care
poate fi aleasã soluţia optimã, în funcţie de
necesarul şi pretenţiile de confort ale benefi ciarului.
Vitocell 100-B (fig. 2) este un boiler bivalent
din oţel emailat în douã straturi CeraprotectTM,
în timp ce Vitocell 300-B (fig. 3) este un boiler bivalent din oţel inoxidabil de înaltă calitate.
Vitocell 100-U (fig. 4) este un boiler bivalent
prevăzut cu sistem de automatizare Vitosolic
100 şi grup de pompe Solar-Divicon.
Acumulatoare
Vitocell 140-E/160-E sunt rezervoare
tampon eficiente prevăzute cu schimbător
de căldură integrat care permite transferul
căldurii către agentul termic de încălzire. Ele
reprezintă soluţia pentru susţinerea încălzirii
cu instalaţia solară.
Vitosolic 100/200
Managementul energetic pentru
instalaţii solare
Prin sistemul de management energetic
inteligent al sistemelor de automatizare
Vitosolic, în combinaţie cu panourile colectoare ale programului Vitosol, se realizeazã o
utilizare eficientã a enegiei solare.
Sistemele de automatizare Vitosolic 100 şi
200 (fig. 5) sunt concepute pentru instalaţii
solare cu unul sau mai multe circuite şi
acoperã toate tipurile de aplicaţii existente.
Schimbul de date cu sistemul de automatizare digital Vitotronic se realizeazã printr-o
interfaţă de comunicare KM-BUS.
Vitosolic asigurã utilizarea eficientã a energiei
obţinute pentru încãlzirea apei menajere sau
pentru susţinerea încãlzirii centrale.

Datoritã comunicãrii cu sistemul de automatizare al cazanului, Vitosolic are posibilitatea
sã întrerupã funcţionarea acestuia atunci
când instalaţia solarã are suficientã energie la
dispoziţie. Astfel, se realizeazã o degrevare
a centralei termice, ceea ce conduce la o
economie de combustibil.
Grupul de pompare Solar-Divicon
Grupul de pompare Solar-Divicon (fig. 6)
îndeplineşte funcţiile hidraulice şi de echipament de siguranţã. Se livreazã în formã
compactã, gata asamblat şi din acest motiv
este foarte simplu de instalat.
Cazan Viessmann
Instalaţiile solare Viessmann pot fi combinate
cu orice fel de cazan mural sau de pardoseală
din programul de fabricaţie Viessmann.
Chiar dacã instalaţia solarã va intra ulterior
în dotarea clãdirii, prin alegerea unui boiler
adecvat, cazanul Viessmann va alcãtui un
tandem perfect cu acesta.

Avantaje la prima vedere Vitosolic 100
Sistem de automatizare la un preţ atractiv pentru o instalaţie
cu un singur circuit.
Mod de utilizare simplu în conformitate cu filozofia de utilizare
Vitotronic.
Display pe douã rânduri care oferã informaţii despre temperaturi şi despre activitatea pompelor.
Carcasã de dimensiuni reduse.
Avantaje la prima vedere Vitosolic 200
Sistem de automatizare cu mai multe circuite, cu pupitru de
comandã pentru maxim 4 circuite solare independente.
Mod de utilizare simplu în conformitate cu filozofia de utilizare
Vitotronic.
Confort deosebit în exploatare datoritã display-ului pe
4 rânduri, care afişeazã dialogul textual pe bazã de meniu.
Pregãtit pentru toate tipurile de aplicaţii:
- sistem multiplu de boilere (baterie)
- încãlzirea apei din piscinã
- susţinerea instalaţiei de încãlzire centralã.

