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 Cazane murale în condensaţie

 Sisteme solare

 Accesorii

Sisteme de încălzire

Sisteme industriale

Sisteme de refrigerare



Lista de preţuri compactă

  Această listă conţine un extras din gama Viessmann.

 4 Gama completă Viessmann pentru:
  - cazane mici, medii şi mari
  - cazane murale
  - boilere
  - rezervoare tampon
  - pompe de căldură
  - sisteme de curent electric
  - ventilaţii
  - tehnică de sistem  
  se găseşte în lista de preţuri Viessmann.

 4 Accesorile sunt în lista de preţuri Vitoset.

  Pachetele noastre vă simplifică modul de comandă după un  
 singur cod şi preţ.

Simbolurile clasei de eficienţă energetică

În baza Directivei Europene de eficienţă energetică (nr. 811 /2013) 
Viessmann a pus în circulaţie diverse configuraţii de generatoare 
de agent termic şi încălzitoare de apă, aşa numite aparate termice  
combi.

Aparatele combi primesc o clasă de eficienţă pentru încălzirea 
încăperii şi o clasă de eficienţă pentru prepararea apei calde.

Dacă echipamentele nu au fost măsurate împreună nu avem o 
clasă de eficienţă energetică pentru prepararea apei calde. În 
această situaţie va fi data clasă de eficienţă a boilerului.

 Funcţia de încălzire a încăperii

 Funcţia de preparare apă caldă

 Boiler apă caldă

Exemplu:

  Măsurat ca aparat combi

  Măsurat nu ca aparat combi

Explicaţie la lista de preţuri

Lista compactă de preţuri nu este destinată beneficiarilor finali. 
Preţurile nu conţin TVA şi servesc ca bază de calcul.

Viessmann îşi rezervă dreptul de a modifica această listă de preţuri, 
şi nu îşi asumă responsabilitatea pentru eventualele greşeli de tipar.

Produsele din imagini sunt cu titlu informativ.

Viessmann SRL
Sediul central: 507075 Ghimbav, Braşov - ROMÂNIA
Tel. (0268) 407800; Fax (0268) 407840
info-ro@viessmann.com
www.viessmann.ro
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Putere nominală       50/30 °C
Tip                         

6,5 – 26
Combi

8,8 – 35
Combi

kW
Gr. mat W

Cazan Vitodens 100-W
Clasa de eficienţă energetică 
- încălzire 
- preparare a.c.m.

B1KC156
1290,–

B1KC157
1481,–

Nr. com.
Euro 
ErP 
ErP

VITODENS 100-W, de la 6,5 până la 35 kW, combi

Componenþă pachet:

  Cazan Vitodens 100-W, combi

  Automatizare digitală

  Sistem evacuare gaze arse- 

 admisie aer (60/100), compus  

 din:

	 - Racord perete exterior

 - Cot 87°

Accesorii recomandate

     Suport de montaj pentru cazan în condensaţie, pe gaz, pentru încălzire şi  
preparare de apă caldă menajeră

 
7476447

247,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro

     Echipament de neutralizare cu granulat
 

7252666
285,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro

     Vitotrol 100 (tip UTDB) 
 

Z007694
92,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro

     Vitotrol 100 (tip UTDB-RF2) 
 

Z011486
183,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro

Extensii de funcþii

Set de extensie pentru vana de amestec 
Pentru un circuit de încălzire cu vană de amestec ºi un circuit de încălzire fără vană 
de amestec, cu pompe de circulaþie 
Cu conexiuni pentru:
     2 Termostate de ambianþă (Open Therm)
     2 Pompe de circulaþie pentru circuitele de încălzire
     1 Vană de amestec cu 3 căi
     1 Senzor de temperatură pentru circuitul de încălzire

 
Z013877

236,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro

Pachet set extensie vană de amestec (Open Therm) cu 1 termostat de ambianţă 
     1 Set extensie pentru vana de amestec (Open Therm)
     1 Termostat de ambianţă (Open Therm)
		-     Utilizare prin meniu
		-     Cu programator digital 
		-     Cu program zilnic şi săptamânal
		-     Fără conectare la reţeaua electrică (alimentare prin Open Therm) 

 
Z013919

373,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro

Pachet set extensie vană de amestec (Open Therm) cu 2 termostate de ambianţă 
     1 Set extensie pentru vana de amestec (Open Therm)
     2 Termostatt de ambianţă (Open Therm)
		-     Utilizare prin meniu
		-     Cu programator digital 
		-     Cu program zilnic şi săptamânal
		-     Fără conectare la reţeaua electrică (alimentare prin Open Therm) 

 
Z013920

504,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro



VITODENS 100-W, de la 6,5 până la 35 kW, pentru încălzire
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Componenþă pachet:

  Cazan Vitodens 100-W, încălzire

  Automatizare digitală

  Senzor pentru temperatura apei  

 din boiler

  Sistem evacuare gaze arse- 

 admisie aer (60/100), compus  

 din:

	 - Racord perete exterior

 - Cot 87°

Putere nominală       50/30 °C
                  

6,5 – 19 6,5 – 26 8,8 – 35 kW
Gr. mat W

Cazan Vitodens 100-W 

Clasa de eficienţă energetică

B1HC177
1198,–

B1HC178
1210,–

B1HC179
1458,–

Nr. com.
Euro 
ErP

Accesorii recomandate

     Senzor pentru temperatura exterioară
 

ZK02485
79,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro

     Suport de montaj pentru cazan în condensaţie, pe gaz, pentru încălzire
7476448

228,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro

     Echipament de neutralizare cu granulat
 

7252666
285,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro

     Vitotrol 100 (tip UTDB) 
 

Z007694
92,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro

     Vitotrol 100 (tip UTDB-RF2) 
 

Z011486
183,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro

Extensii de funcþii

Set de extensie pentru vana de amestec 
Pentru un circuit de încălzire cu vană de amestec ºi un circuit de încălzire fără vană 
de amestec, cu pompe de circulaþie 
Cu conexiuni pentru:
     2 Termostate de ambianþă (Open Therm)
     2 Pompe de circulaþie pentru circuitele de încălzire
     1 Vană de amestec cu 3 căi
     1 Senzor de temperatură pentru circuitul de încălzire

 
Z013877

236,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro

Pachet set extensie vană de amestec (Open Therm) cu 1 termostat de ambianţă 
     1 Set extensie pentru vana de amestec (Open Therm)
     1 Termostat de ambianţă (Open Therm)
		-     Utilizare prin meniu
		-     Cu programator digital 
		-     Cu program zilnic şi săptamânal
		-     Fără conectare la reţeaua electrică (alimentare prin Open Therm) 

 
Z013919

373,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro

Pachet set extensie vană de amestec (Open Therm) cu 2 termostate de ambianţă 
     1 Set extensie pentru vana de amestec (Open Therm)
     2 Termostatt de ambianţă (Open Therm)
		-     Utilizare prin meniu
		-     Cu programator digital 
		-     Cu program zilnic şi săptamânal
		-     Fără conectare la reţeaua electrică (alimentare prin Open Therm) 

 
Z013920

504,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro
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VITODENS 100-W, de la 6,5 până la 35 kW, cu boiler pentru apă caldă menajeră

Componenþă pachet:

  Cazan Vitodens 100-W, încălzire

  Automatizare digitală

  Boiler apă caldă menajeră

  Senzor pentru temperatura apei 

 din boiler

  Sistem evacuare gaze arse- 

 admisie aer (60/100), compus  

 din:

	 - Racord perete exterior

 - Cot 87°

Putere nominală       50/30 °C
                        

6,5 – 26 8,8 – 35 kW
Gr. mat W

Cazan Vitodens 100-W cu boiler monovalent de 120 litri
Clasa de eficienţă energetică 
- încălzire 
- preparare a.c.m.

B1HC400
1578,–

Nr. com.
Euro 
ErP
ErP

Cazan Vitodens 100-W cu boiler Vitocell, monovalent, de 200 litri
Clasa de eficienţă energetică 
- încălzire 
- preparare a.c.m.

B1HC401
2066,–

B1HC404
2213,–

Nr. com.
Euro 
ErP
ErP

Cazan Vitodens 100-W cu boiler Vitocell, bivalent, de 300 litri
Clasa de eficienţă energetică 
- încălzire 
- preparare a.c.m.

B1HC402
2492,–

B1HC405
2654,–

Nr. com.
Euro 
ErP
ErP

Accesorii recomandate

     Suport de montaj pentru cazan în condensaţie, pe gaz, pentru încălzire
 

7476448
228,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro

     Echipament de neutralizare cu granulat
 

7252666
285,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro

     Vitotrol 100 (tip UTDB) 
 

Z007694
92,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro

     Vitotrol 100 (tip UTDB-RF2) 
 

Z011486
183,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro

Extensii de funcþii

Set de extensie pentru vana de amestec 
Pentru un circuit de încălzire cu vană de amestec ºi un circuit de încălzire fără vană 
de amestec, cu pompe de circulaþie 
Cu conexiuni pentru:
     2 Termostate de ambianþă (Open Therm)
     2 Pompe de circulaþie pentru circuitele de încălzire
     1 Vană de amestec cu 3 căi
     1 Senzor de temperatură pentru circuitul de încălzire

 
Z013877

236,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro

Pachet set extensie vană de amestec (Open Therm) cu 1 termostat de ambianţă 
     1 Set extensie pentru vana de amestec (Open Therm)
     1 Termostat de ambianţă (Open Therm)
		-     Utilizare prin meniu
		-     Cu programator digital 
		-     Cu program zilnic şi săptamânal
		-     Fără conectare la reţeaua electrică (alimentare prin Open Therm) 

 
Z013919

373,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro

Pachet set extensie vană de amestec (Open Therm) cu 2 termostate de ambianţă 
     1 Set extensie pentru vana de amestec (Open Therm)
     2 Termostatt de ambianţă (Open Therm)
		-     Utilizare prin meniu
		-     Cu programator digital 
		-     Cu program zilnic şi săptamânal
		-     Fără conectare la reţeaua electrică (alimentare prin Open Therm) 

 
Z013920

504,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro
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VITODENS 111-W, de la 6,5 până la 35 kW

Componenþă pachet:

  Cazan Vitodens 111-W, încălzire

  Acumulator de 46 litri, încorporat, 

 din oţel inoxidabil, pentru apă  

 caldă menajeră

  Automatizare digitală

  Sistem evacuare gaze arse- 

 admisie aer (60/100), compus  

 din:

	 - Racord perete exterior

 - Cot 87°

Putere nominală       50/30 °C 6,5 – 26 8,8 – 35 kW
Gr. mat W

Cazan Vitodens 111-W
Clasa de eficienţă energetică 
- încălzire 
- preparare apă caldă menajeră

B1LD162
2042,–

B1LD163
2274,–

Nr. com.
Euro 
ErP
ErP

Accesorii recomandate

     Vas expansiune apă caldă menajeră
 

7824494
106,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro

     Suport pentru montaj aparent
 

7248403
222,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro

     Echipament de neutralizare cu granulat
 

7252666
285,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro

     Vitotrol 100 (tip UTDB) 
 

Z007694
92,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro

     Vitotrol 100 (tip UTDB-RF2) 
 

Z011486
183,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro

Extensii de funcþii

Set de extensie pentru vana de amestec 
Pentru un circuit de încălzire cu vană de amestec ºi un circuit de încălzire fără vană 
de amestec, cu pompe de circulaþie 
Cu conexiuni pentru:
     2 Termostate de ambianþă (Open Therm)
     2 Pompe de circulaþie pentru circuitele de încălzire
     1 Vană de amestec cu 3 căi
     1 Senzor de temperatură pentru circuitul de încălzire

 
Z013877

228,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro

Pachet set extensie vană de amestec (Open Therm) cu 1 termostat de ambianţă 
     1 Set extensie pentru vana de amestec (Open Therm)
     1 Termostat de ambianţă (Open Therm)
		-     Utilizare prin meniu
		-     Cu programator digital 
		-     Cu program zilnic şi săptamânal
		-     Fără conectare la reţeaua electrică (alimentare prin Open Therm) 

 
Z013919

373,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro

Pachet set extensie vană de amestec (Open Therm) cu 2 termostate de ambianţă 
     1 Set extensie pentru vana de amestec (Open Therm)
     2 Termostatt de ambianţă (Open Therm)
		-     Utilizare prin meniu
		-     Cu programator digital 
		-     Cu program zilnic şi săptamânal
		-     Fără conectare la reţeaua electrică (alimentare prin Open Therm) 

 
Z013920

504,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro



Listă compactă de preţuri 2017

VITODENS 200-W, de la 1,8 până la 35 kW

Componenþă pachet:

  Cazan Vitodens 200-W, încălzire

  Automatizare pentru funcţionare  

 comandată de temperatura  

 exterioară Vitotronic 200 HO2B  

 (touchscreen color)

  Boiler Vitocell

  Senzor pentru temperatura apei  

 din boiler

  Sistem evacuare gaze arse- 

 admisie aer (60/100), compus  

 din:

	 - Racord perete exterior

 - Cot 87°

  Vitoconnect 100 tip OPTO1,  

 pentru conectarea la internet 

  Suport montaj

Putere nominală       50/30 °C
                         

2,6 – 26 1,8 – 35 kW
Gr. mat W

Cazan Vitodens 200-W cu boiler Vitocell, monovalent, de 200 litri
Clasa de eficienţă energetică 
- încălzire 
- preparare a.c.m.

B2HB740
3824,–

Nr. com.
Euro 
ErP
ErP

Cazan Vitodens 200-W cu boiler Vitocell, bivalent, de 300 litri
Clasa de eficienţă energetică 
- încălzire 
- preparare a.c.m.

B2HB741
4144,–

B2HB742
4380,–

Nr. com.
Euro 
ErP
ErP

Accesorii recomandate

     Vitotrol 200-A 
Telecomandă cu cablu pentru Vitotronic 200, pentru reglarea unui circuit de încălzire   

Z008341
139,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro

     Vitotrol 300-A 
Telecomandă cu cablu, pentru Vitotronic 200, pentru reglarea a maximum 3 circuite 
de încălzire

Z008342
235,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro

     Vitotrol 200-RF 
Telecomandă cu emiţător radio integrat, pentru Vitotronic 200, pentru reglarea unui 
circuit de încălzire (baza radio trebuie comandată separat)

Z011219
165,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro

     Vitotrol 300-RF cu suport pentru masă 
Telecomandă cu emiţător radio integrat, pentru Vitotronic 200, pentru reglarea a 
maximum 3 circuite de încălzire (baza radio trebuie comandată separat)

Z011410
552,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro

     Vitotrol 300-RF cu suport de perete 
Telecomandă cu emiţător radio integrat, pentru Vitotronic 200, pentru reglarea a 
maximum 3 circuite de încălzire (baza radio trebuie comandată separat)

Z011412
552,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro

     Bază radio pentru max. 3 telecomenzi radio 
 

Z011413
158,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro

     Echipament de neutralizare cu granulat
 

7252666
285,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro
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Componenþă pachet:

  Cazan Vitodens 200-W, încălzire

  Automatizare pentru funcţionare  

 comandată de temperatura  

 exterioară Vitotronic 200 HO1B

  Boiler Vitocell

  Senzor pentru temperatura apei  

 din boiler

  Sistem evacuare gaze arse- 

 admisie aer (80/125), compus  

 din:

	 - Racord perete exterior

 - Cot 87°

  Vitoconnect 100 tip OPTO1,  

 pentru conectarea la internet

VITODENS 200-W, de la 12 până la 60 kW

Putere nominală       50/30 °C 12 – 49 12 – 60 kW
Gr. mat W

Cazan Vitodens 200-W cu boiler Vitocell, monovalent, de 300 litri
Clasa de eficienţă energetică 
- încălzire 
- preparare a.c.m.

B2HAL54
4303,–

B2HAL56
5292,–

Nr. com.
Euro 
ErP
ErP

Cazan Vitodens 200-W cu boiler Vitocell, bivalent, de 300 litri 
Clasa de eficienţă energetică 
- încălzire 
- preparare a.c.m.

B2HAL55
4490,–

B2HAL57
5479,–

Nr. com.
Euro 
ErP
ErP

Accesorii recomandate

     Vitotrol 200-A 
Telecomandă cu cablu pentru Vitotronic 200, pentru reglarea unui circuit de încălzire   

Z008341
139,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro

     Vitotrol 300-A 
Telecomandă cu cablu, pentru Vitotronic 200, pentru reglarea a maximum 3 circuite 
de încălzire

Z008342
235,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro

     Vitotrol 200-RF 
Telecomandă cu emiţător radio integrat, pentru Vitotronic 200, pentru reglarea unui 
circuit de încălzire (baza radio trebuie comandată separat)

Z011219
165,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro

     Vitotrol 300-RF cu suport pentru masă 
Telecomandă cu emiţător radio integrat, pentru Vitotronic 200, pentru reglarea a 
maximum 3 circuite de încălzire (baza radio trebuie comandată separat)

Z011410
552,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro

     Vitotrol 300-RF cu suport de perete 
Telecomandă cu emiţător radio integrat, pentru Vitotronic 200, pentru reglarea a 
maximum 3 circuite de încălzire (baza radio trebuie comandată separat)

Z011412
552,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro

     Bază radio pentru max. 3 telecomenzi radio 
 

Z011413
158,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro

     Set de racordare a circuitului de încălzire cu pompă de circulaţie de înaltă efici enţă        
 

7501311 
903,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro

     Set de racordare pentru boiler pentru preparare apă caldă menajeră     
 

ZK00657
333,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro

     Echipament de neutralizare cu granulat
 

9535742 
319,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro
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VITODENS 200-W, de la 12 până la 150 kW

Componenþă pachet:

  Cazan Vitodens 200-W, încălzire

  Automatizare Vitotronic 

  Sistem evacuare gaze arse- 

 admisie aer (100/150), compus  

 din:

	 - Racord perete exterior

 - Cot 89°

  Vitoconnect 100 tip OPTO1,  

 pentru conectarea la internet,  

 numai în  combinaţie cu  

 Vitotronic 200

Putere nominală     
50/30 °C 12 – 49 12 – 60 20 – 80 20 – 99 32 – 120 32 – 150 kW

Gr. mat W

Cazan Vitodens 200-W, 
Vitotronic 100 HC1B 
Clasa de eficienţă 
energetică - încălzire

B2HAL58
3054,–

B2HAL60
3829,–

B2HAL62
5320,–

B2HAL64
6532,–

B2HAL66
7356,–

B2HAL68
8010,–

Nr. com.
Euro 
ErP

Cazan Vitodens 200-W, 
Vitotronic 200 HO1B
Clasa de eficienţă 
energetică - încălzire

B2HAL59
3423,–

B2HAL61
4156,–

B2HAL63
5635,–

B2HAL65
6843,–

B2HAL67
7668,–

B2HAL69
8321,–

Nr. com.
Euro 
ErP

Accesorii recomandate

     Vitotrol 100A (UTDB) 
Termostat de cameră compatibil cu Vitotronic 100    

Z007694
92,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro

     Vitotrol 200-A 
Telecomandă cu cablu pentru Vitotronic 200, pentru reglarea unui circuit de încălzire

Z008341
139,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro

     Vitotrol 300-A 
Telecomandă cu cablu, pentru Vitotronic 200, pentru reglarea a maximum 3 circuite 
de încălzire

Z008342
235,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro

     Vitotrol 200-RF 
Telecomandă cu emiţător radio integrat, pentru Vitotronic 200, pentru reglarea unui 
circuit de încălzire (baza radio trebuie comandată separat)

Z011219
165,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro

     Vitotrol 300-RF cu suport pentru masă 
Telecomandă cu emiţător radio integrat, pentru Vitotronic 200, pentru reglarea a 
maximum 3 circuite de încălzire (baza radio trebuie comandată separat)

Z011410
552,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro

     Vitotrol 300-RF cu suport de perete 
Telecomandă cu emiţător radio integrat, pentru Vitotronic 200, pentru reglarea a 
maximum 3 circuite de încălzire (baza radio trebuie comandată separat)

Z011412
552,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro

     Bază radio pentru max. 3 telecomenzi radio 
 

Z011413
158,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro

     Set de racordare a circuitului de încălzire cu pompă de circulaţie de înaltă efici enţă, 
pentru Vitodens 200-W 80 kW şi 100 kW      

 
7501318 
1222,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro

     Set de racordare a circuitului de încălzire cu pompă de circulaţie de înaltă efici enţă, 
pentru Vitodens 200-W 125 kW şi 150 kW     

 
7501321
1408,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro

     Echipament de neutralizare cu granulat
 

7441823 
269,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro
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VITOSOL 200-FM, vertical 2 x 2,3 m2

Componenþă pachet:

  Colector plan Vitosol 200-FM - 

 2 buc. (2,3m2) 

  Agent termic „Tyfocor LS” 25 litri  

 (punct de îngheţ -28° C)

  Set racorduri

  Grup de pompare PS10 cu  

 sistem de automatizare  

 Vitosolic 100.

  Aerisitor

  Accesorii pentru racordare

  Set conducte boiler

  Vas expansiune 25 litri, 10 bar

  Boiler Vitocell 100-W bivalent,  

 300 litri

Putere nominală
                   

kW
Gr. mat W

Colector plan Vitosol 200-FM cu boiler Vitocell, bivalent, de 300 litri 
Clasa de eficienţă energetică 
- preparare apă caldă menajeră

SK06097
3321,–

Nr. com.
Euro 

Notă:
Pachetele Promoţionale VITOSOL nu conţin accesoriile pentru montajul pe acoperiş. Acestea se comandă în funcţie de tipul acoperişului.
Pentru alte sisteme de fixare, vă rugăm să vă adresaţi departamentului nostru comercial.
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VITOSOL 200-TM, 3,26 m2

Componenþă pachet:

  Colector Vitosol 200-T tip SPEA  

 (3,26 m2)

  Agent termic „Tyfocor LS” 25 litri  

 (punct de îngheţ -28° C)

  Set racorduri

  Grup de pompare PS10 cu

 sistem de automatizare  

 Vitosolic 100.

  Aerisitor

  Teacă imersie

  Accesorii pentru racordare

  Set conducte boiler

  Vas expansiune 25 litri, 10 bar

  Boiler Vitocell 100-W bivalent

Putere nominală
                   

kW
Gr. mat W

Colector solar Vitosol 200-TM cu boiler Vitocell, bivalent, de 300 litri
Clasa de eficienţă energetică 
- preparare apă caldă menajeră

SK06956
3882,–

Nr. com.
Euro 

Notă:
Pachetele Promoţionale VITOSOL nu conţin accesoriile pentru montajul pe acoperiş. Acestea se comandă în funcţie de tipul acoperişului.
Pentru alte sisteme de fixare, vă rugăm să vă adresaţi departamentului nostru comercial.
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VITODENS 100-W, de la 6,5 până la 35 kW, pentru instalaţii solare

Componenþă pachet:

  Cazan Vitodens 100-W  

 încălzire

  Automatizare digitală

  Senzor pentru temperatura apei

 din boiler

  Sistem evacuare gaze arse- 

 admisie aer (60/100), compus  

 din:

	 - Racord perete exterior

 - Cot 87°

Putere nominală       50/30 °C
                   

6,5 – 26 8,8 – 35 kW
Gr. mat W

Cazan Vitodens 100-W
Clasa de eficienţă energetică 
- încălzire 
- preparare a.c.m. (în combinaţie cu un sistem solar)

B1HC403
1210,–

B1HC406
1483,–

Nr. com.
Euro 
ErP
ErP

Accesorii recomandate

     Suport de montaj pentru cazan în condensaţie, pe gaz, pentru încălzire
 

7476448
228,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro

     Echipament de neutralizare cu granulat
 

7252666
285,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro

     Vitotrol 100 (tip UTDB) 
 

Z007694
92,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro

     Vitotrol 100 (tip UTDB-RF2) 
 

Z011486
183,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro

Extensii de funcþii

Set de extensie pentru vana de amestec 
Pentru un circuit de încălzire cu vană de amestec ºi un circuit de încălzire fără vană 
de amestec, cu pompe de circulaþie 
Cu conexiuni pentru:
     2 Termostate de ambianþă (Open Therm)
     2 Pompe de circulaþie pentru circuitele de încălzire
     1 Vană de amestec cu 3 căi
     1 Senzor de temperatură pentru circuitul de încălzire

 
Z013877

236,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro

Pachet set extensie vană de amestec (Open Therm) cu 1 termostat de ambianţă 
     1 Set extensie pentru vana de amestec (Open Therm)
     1 Termostat de ambianţă (Open Therm)
		-     Utilizare prin meniu
		-     Cu programator digital 
		-     Cu program zilnic şi săptamânal
		-     Fără conectare la reţeaua electrică (alimentare prin Open Therm) 

 
Z013919

373,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro

Pachet set extensie vană de amestec (Open Therm) cu 2 termostate de ambianţă 
     1 Set extensie pentru vana de amestec (Open Therm)
     2 Termostatt de ambianţă (Open Therm)
		-     Utilizare prin meniu
		-     Cu programator digital 
		-     Cu program zilnic şi săptamânal
		-     Fără conectare la reţeaua electrică (alimentare prin Open Therm) 

 
Z013920

504,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro
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VITODENS 200-W, de la 1,8 până la 60 kW, pentru instalaţii solare

Componenþă pachet:

  Cazan Vitodens 200-W 

  Automatizare pentru funcţionare  

 comandată de temperatura  

 exterioară Vitotronic 200

  Senzor de temperatură boiler

  Sistem evacuare gaze arse- 

 admisie aer (60/100), compus  

 din:

	 - Racord perete exterior

 - Cot 87°

  Vitoconnect 100 tip OPTO1,  

 pentru conectarea la internet

Putere nominală       50/30 °C
                        

1,8 – 35 12 – 49 12 – 60 kW
Gr. mat W

Cazan Vitodens 200-W
Clasa de eficienţă energetică 
- încălzire 
- preparare a.c.m. (în combinaţie cu un sistem solar)

B2HB553
3165,–

B2HAL70
3466,–

B2HAL71
4196,–

Nr. com.
Euro 
ErP
ErP

Accesorii recomandate

     Vitotrol 200-A 
Telecomandă cu cablu pentru Vitotronic 200, pentru reglarea unui circuit de încălzire   

Z008341
139,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro

     Vitotrol 300-A 
Telecomandă cu cablu, pentru Vitotronic 200, pentru reglarea a maximum 3 circuite 
de încălzire

Z008342
235,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro

     Vitotrol 200-RF 
Telecomandă cu emiţător radio integrat, pentru Vitotronic 200, pentru reglarea unui 
circuit de încălzire (baza radio trebuie comandată separat)

Z011219
165,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro

     Vitotrol 300-RF cu suport pentru masă 
Telecomandă cu emiţător radio integrat, pentru Vitotronic 200, pentru reglarea a 
maximum 3 circuite de încălzire (baza radio trebuie comandată separat)

Z011410
552,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro

     Vitotrol 300-RF cu suport de perete 
Telecomandă cu emiţător radio integrat, pentru Vitotronic 200, pentru reglarea a 
maximum 3 circuite de încălzire (baza radio trebuie comandată separat)

Z011412
552,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro

     Bază radio pentru max. 3 telecomenzi radio 
 

Z011413
158,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro

     Echipament de neutralizare cu granulat
 

9535742
319,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro
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Echipament pentru dedurizarea apei

     Staţie de dedurizare Aquahome 10 - 1 m3/h 7511782
762,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro

     Staţie de dedurizare Aquahome 20 - 2 m3/h 7511783
817,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro

     Staţie de dedurizare Aquahome 30 - 2,8 m3/h 7511784
1050,–

Gr. mat W 
Nr. com.
Euro

Componenþă pachet:

  Staþie dedurizare cu rezervor 

 de saramură compact



Sisteme industriale

Viessmann oferă pentru sectorul comercial şi 

industrial sisteme eficiente pentru producerea 

energiei termice până la 120 MW, răcire până 

la 2 MW, abur tehnologic până la 120 t/h şi 

energie electrică până la 50 MWel. 

 Cazane de abur

 Cazane de apă fierbinte

 Sisteme pe biomasă

 Instalaţii de biogaz: fermentaţie umedă  

 sau uscată

 Consultanţă la montajul, punerea în funcţiune,  

 întreţinerea şi exploatarea instalaţiei.

Sisteme de refrigerare

Viessmann este unul dintre liderii europeni în 

producţia de echipamente inovative de refri- 

gerare pentru retail şi industria HoReCa.

 Mobilier de refrigerare

 Camere de refrigerare şi congelare

 Agregate de răcire

 Consultanţă la montajul, punerea în funcţiune,  

 întreţinerea şi supravegherea echipamentelor.

Soluþii individuale cu sisteme eficiente

Gama completă a Grupului Viessmann oferă 

tehnologie de vârf şi stabileşte noi standarde. 

Printr-o înaltă eficienþă energetică, produsele 

noastre ajută la economisirea cheltuielilor de 

încălzire şi în acelaşi timp reprezintă alegerea 

corectă din punct de vedere ecologic.

Vasta expertiză recomandă Grupul Viessmann 

ca un partener potrivit pentru producţia  

energiei termice, aburului tehnologic, elec-

tricităţii şi răcirii în lucrări de modernizare sau 

pentru clădiri noi.

Sisteme de încălzire

Viessmann oferă soluţii individuale cu 

sisteme eficiente pentru orice domeniu de 

aplicare şi orice sursă de energie în gama de 

puteri de la 1,0 până la 2000 kW.

 Cazane în condensaţie

 Echipamente de cogenerare

 Pompe de căldură

 Boilere, tehnică de sistem şi accesorii

 Suport adecvat acordat partenerilor de  

 piaţă prin consultanţă personală şi servicii  

 digitalizate

Gama completă a
Grupului Viessmann

Sisteme industriale

Sisteme de refrigerare
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Vitoligno 100-S

Cazane murale în condensaţie
Vitodens 050-W: de la 6,5 până la 33 kW 

Vitodens 100-W: de la 6,5 până la 35 kW 

Vitodens 200-W: de la 1,8 până la 150 kW

Vitocal 300-G

Vitodens 222-F

Vitosol 200-T

Colectori solari 
Vitosol 200-FM: 2,3 m3 

Vitosol 200-TM: de la 1,26 până la 3,26 m3  

Vitosol 300-TM: de la 1,51 până la 3,03 m3  

Cazane compacte în condensaţie 
Vitodens 111-W: de la 4,8 până la 35 kW 

Vitodens 222-W: de la 1,8 până la 35 kW 

Vitodens 222-F: de la 1,8 până la 35 kW 

Pompe de caldură
Vitocal 300-G: 5,7 de la până la 117,8 kW 

Vitocal 350-G: de la 10,6 până la 18,5 kW

Cazane pe lemn şi peleti
Vitoligno 100-S: de la 23 până la 80 kW 

Vitoligno 150-S: de la 23 până la 45 kW 

Vitoligno 300-C: de la 4 până la 48 kW

Vitodens 200-W

Gama Viessmann România



Conţinutul protejat în virtutea drepturilor de proprietate intelectuală.

Copierea şi utilizarea în alte moduri este permisă numai cu aprobare prealabilă.

Firma Viessmann îşi rezervă dreptul de a efectua modificări.
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