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Зміст

Номінальна теплова
потужність

Об‘єм ємнісного
водонагрівача

Vitodens 100-W
Vitodens 200-W
Divicon

4,7-35 кВт
1,8-99 кВт

100 - 300 л
200 - 500 л

5
11
19

З тепловими насосами "розсіл-вода"
З тепловими насосами "повітря-вода"

Vitocal 300-G
Vitocal 200-S

5,7-42,8 кВт
3,0-15,5 кВт

300 - 390 л
300 л

21
25

З плоскими сонячними колекторами
З плоскими сонячними колекторами
З плоскими сонячними колекторами
З вакуумними колекторами

Vitosol 100-FM
Vitosol 200-FM
Vitosol 141-FM
Vitosol 300-TM

300 - 500 л
300 - 500 л
250 л
300 - 500 л

29
33
37
39

Пакетні пропозиції

Обладнання

З газовим конденсаційним настінним котлом
З газовим конденсаційним настінним котлом
З насосними групами

Ціни дійсні з 01.05.17 та вказані в Євро без ПДВ.

Сторінка
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VITODENS 100-W

10 років гарантії

Пакетні пропозиції на базі газового
конденсаційного настінного котла
4,7 – 35,0 кВт

на теплообмінники із нержавіючої сталі для газових
конденсаційних котлів потужністю до 150 кВт

n	Нормативний

Vitodens 100-W

n

Тип B1HC
Газовий конденсаційний котел у настінному виконанні, з
модульованим циліндричним пальником і теплообмінником
Inox-Radial з нержавіючої сталі, для режиму експлуатації з
відбором повітря для горіння ззовні або з приміщення установки,
з вбудованим розширювальним баком.
Для природного і скрапленого газу
Допустимий робочий тиск котла 3 бар (0,3 МПа)
Ідентифікатор виробу: СЕ-0085 ВТ 0029

ККД: 109%.
Теплообмінник Inox-Radial з високоякісної нержавіючої сталі.
Самоочищення теплообмінних поверхонь за допомогою
попутного руху газів і конденсату. Корозійна стійкість завдяки
використанню високоякісної нержавіючої сталі.

n	Модульований

циліндричний пальник з широким діапазоном
модуляції до 1:6.
- Низький викид в атмосферу шкідливих речовин
- Тривалий термін служби завдяки використанню поверхні з
нержавіючої сталі.
n	Просте управління за допомогою сенсорного
рідкокристалічного дисплею з підсвіткою
n	Компактні

габарити і дизайн орієнтований на застосування в
житлових приміщеннях.
n	Зручний для сервісного та технічного обслуговування.
n Регулятор для режиму експлуатації з постійною температурою
подачі або режиму погодозалежної теплогенерації.
n

Вбудований мембранний розширювальний бак.
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VITODENS 100-W
Пакетні пропозиції на базі газового
конденсаційного настінного котла
4,7 – 35,0 кВт
Схема опалювальної установки

Комплектація пакетних пропозицій

Газовий конденсаційний водогрійний котел Vitodens 100-W тип B1HC
Комплект коаксіального димоходу (коліно 87º та прохід крізь зовнішню стіну з трубою
«холодна зима»)
n Ємнісний сталевий водонагрівач Vitocell 100-W тип GUG/GUGA білого кольору
n Комплект підключення до ємнісного водонагрівача з датчиком температури
(для водонагрівачів об’ємом 120 л і 150 л) або датчик температури водонагрівача (для
водонагрівача об’ємом 100 л)
n Термометр до ємнісного водонагрівача
n
n

n
n
n
n
n

n
n
n
n
n

n
n
n

n
n
n
n
n
n
n
n

Газовий конденсаційний водогрійний котел Vitodens 100-W тип B1HC
Комплект коаксіального димоходу (коліно 87º та прохід крізь зовнішню стіну з трубою
«холодна зима»)
Ємнісний сталевий водонагрівач Vitocell 100-W тип CVA білого кольору
Датчик температури ємнісного водонагрівача
Термометр до ємнісного водонагрівача

Газовий конденсаційний водогрійний котел Vitodens 100-W тип B1HC
Комплект коаксіального димоходу (коліно 87º та прохід крізь зовнішню стіну з трубою
«холодна зима»)
Бівалентний ємнісний сталевий водонагрівач Vitocell 100-W тип CVBB білого кольору
Датчик температури ємнісного водонагрівача
Термометр до ємнісного водонагрівача – 2 шт

Газовий конденсаційний водогрійний котел Vitodens 100-W тип B1HC
Комплект коаксіального димоходу (коліно 87º та прохід крізь зовнішню стіну з трубою
«холодна зима»)
Бівалентний ємнісний сталевий водонагрівач Vitocell 100-W тип CVUB білого
кольору з вбудованим енергоефективним циркуляційним насосом з регульованою
частотою обертання, повітрявідділювачем, арматурою для заповнення/промивання і
автоматикою керування геліосистемою Vitosolic 100 тип SD1
Датчик температури ємнісного водонагрівача
Плоский сонячний колектор Vitosol 100-FM тип SV1F площа абсорбера 2,3 м2 – 2 шт
Комплект для підключення геліополя
З’єднувальні трубки колекторів
Комплект занурювальної гільзи для датчика температури колектора
Повітрявідвідник
Мембранний розширювальний бак об’ємом 25 л
Антифризна рідина Tyfocor, 25 л

Кріплення для сонячних колекторів не входять до пакетних пропозицій і замовляються окремо.

Примітка: Додаткове приладдя для обладнання можна знайти на нашому сайті www.viessmann.ua в основному прайсі 2017 року.
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VITODENS 100-W
Пакетні пропозиції на базі газового
конденсаційного настінного котла
4,7 – 35,0 кВт
Водонагрівач

Об’єм
водонагрівача



Діапазон теплової потужності котла (кВт)
(вказано для температур теплоносія Т1/Т2 =50/30 °С)
4,7-26

5,9-35

Гр. мат. W

100 л

B1HC273
1 829,-

B1HC274
1 857,-

№ замовлення

120 л

B1HC275
2 065,-

B1HC276
2 092,-

№ замовлення

150 л

B1HC277
2 112,-

B1HC278
2 139,-

№ замовлення

Vitocell 100-W
тип CVA
Сталевий ємнісний
водонагрівач у вертикальному
виконанні

200 л

B1HC279
2 011,-

B1HC280
2 038,-

№ замовлення

Vitocell 100-W
тип CVBB
Сталевий бівалентний
ємнісний водонагрівач у
вертикальному виконанні

300 л

B1HC281
2 288,-

B1HC282
2 315,-

№ замовлення

300 л

B1HC283
4 936,-

B1HC284
4 963,-

№ замовлення

Vitocell 100-W
тип GUG/GUGA
Підставний сталевий ємнісний
водонагрівач

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

З можливістю підключення
електронагрівальної вставки

Vitocell 100-W
тип CVUB
Сталевий бівалентний
ємнісний водонагрівач
з комплектом обладнання
для швидкого і простого
підключення до геліосистеми,
у вертикальному виконанні

Євро
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VITODENS 100-W
Пакетні пропозиції на базі газового
конденсаційного настінного котла
4,7 – 35,0 кВт
Схема опалювальної установки

Комплектація пакетних пропозицій

n
n
n
n
n
n

n
n
n
n

Газовий конденсаційний водогрійний котел Vitodens 100-W
тип B1HC
Комплект коаксіального димоходу (коліно 87º та прохід крізь
зовнішню стіну з трубою «холодна зима»)
Бівалентний ємнісний сталевий водонагрівач Vitocell 100-W
тип CVBB об’ємом 300 л, білого кольору
Датчик температури ємнісного водонагрівача
Термометр до ємнісного водонагрівача - 2 шт
Тепловий насос "повітря-вода" Vitocal 200-S виконаний
у вигляді спліт-системи для опалення, нагріву води та
охолодження
Буферна ємність Vitocell 100-E тип SVW об’ємом 200 л
сріблястого кольору
Накладний датчик температури
Занурювальний датчик температури – 3 шт
Комплект приводу змішувача, настінний монтаж

Газовий конденсаційний водогрійний котел Vitodens 100-W
тип B1HC
n Комплект коаксіального димоходу (коліно 87º та прохід крізь
зовнішню стіну з трубою «холодна зима»)
n Бівалентний ємнісний сталевий водонагрівач Vitocell 100-W
тип CVUB об’ємом 300 л з вбудованим енергоефективним
циркуляційним насосом з регульованою частотою обертання,
повітрявідділювачем, арматурою для заповнення/промивання
і автоматикою керування геліосистемою Vitosolic 100 тип SD1
n Датчик температури ємнісного водонагрівача
n Тепловий насос "повітря-вода" Vitocal 200-S у виконанні
спліт-системи для опалення, нагріву води та охолодження
n Буферна ємність Vitocell 100-E тип SVW об’ємом 200 л
сріблястого кольору
n Накладний датчик температури
n Занурювальний датчик температури – 3 шт
n Комплект приводу змішувача, настінний монтаж
n Плоский сонячний колектор Vitosol 100-FM тип SV1F площа
абсорбера 2,3 м2 – 2 шт
n Комплект для підключення геліополя
n З’єднувальні трубки колекторів
n Комплект занурювальної гільзи для датчика температури
колектора
n Повітрявідвідник
n Мембранний розширювальний бак об’ємом 25 л
n Антифризна рідина Tyfocor, 25 л
n

8



Примітка: Додаткове приладдя для обладнання можна знайти на нашому сайті www.viessmann.ua в основному прайсі 2017 року.



Кріплення для сонячних колекторів не входять до пакетних пропозицій і замовляються окремо.

Пакетні пропозиції на базі газового
конденсаційного настінного котла
4,7 – 35,0 кВт
Тепловий насос

Vitocal 200-S
Тепловий насос типу
«повітря – вода» у виконанні сплітсистеми
Високий коефіцієнт трансформації:
значення COP до 3,8 за EN 14511
(повітря +2 °C, вода +35 °C) і до 5,1
(повітря +7 °C, вода +35 °C)
Максимальна температура
подачі до +55 °C при зовнішній
температурі повітря -15 °C

Vitocal 200-S
Тепловий насос типу
«повітря – вода» у виконанні сплітсистеми
Високий коефіцієнт трансформації:
значення COP до 3,8 за EN 14511
(повітря +2 °C, вода +35 °C) і до 5,1
(повітря +7 °C, вода +35 °C)
Максимальна температура
подачі до +55 °C при зовнішній
температурі повітря -15 °C



Тип і номінальна
теплова
потужність ТН*

Діапазон теплової потужності котла (кВт)
(вказано для температур теплоносія Т1/Т2 =50/30 °С)
4,7-26

5,9-35

Гр. мат. W

AWB-AC 201.C13
9,06 кВт
12,07 кВт

B1HC287
12 917,-

B1HC288
12 944,-

№ замовлення

AWB-AC 201.B13
10,60 кВт
14,60 кВт

B1HC285
12 654,-

B1HC286
12 682,-

№ замовлення

AWB-AC 201.C16
11,30 кВт
15,50 кВт

B1HC289
14 257,-

B1HC290
14 284,-

№ замовлення

AWB-AC 201.C13
9,06 кВт
12,07 кВт

B1HC293
15 563,-

B1HC294
15 591,-

№ замовлення

AWB-AC 201.B13
10,60 кВт
14,60 кВт

B1HC291
15 301,-

B1HC292
15 328,-

№ замовлення

AWB-AC 201.C16
11,30 кВт
15,50 кВт

B1HC295
16 905,-

B1HC296
16 932,-

№ замовлення

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро







VITODENS 100-W

* Номінальна теплова потужність для робочої точки A2/W35 та A7/W35 згідно EN14511.
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VITODENS 100-W
Приладдя


Гр. мат. W
Реле контролю тиску газу

7452076
114,-

№ замовлення

Кімнатний регулятор температури приміщення Vitotrol 100 RT
n регулятор температури приміщення з релейним виходом
n режим роботи з номінальною напругою 230 В

7141709
50,-

№ замовлення

Кімнатний регулятор температури приміщення Vitotrol 100 тип UTDB
n регулятор температури приміщення з релейним виходом
n управління за допомогою простого меню
n цифровий таймер
n налаштування 3 часових програм з індивідуальними налаштуваннями

Z007694
213,-

№ замовлення

Кімнатний безпровідний регулятор температури приміщення
Vitotrol 100 тип UTDB-RF2
n безпровідний регулятор температури приміщення з приймачем сигналів
n управління за допомогою простого меню
n цифровий таймер
n налаштування 3 часових програм з індивідуальними налаштуваннями

Z011486
229,-

№ замовлення

Пристрій дистанційного управління Vitotrol 100-OT
Модулюючий кімнатний регулятор з підключенням Open Therm
n з управлінням в режимі текстового меню
n цифровий таймер
n добова і тижнева програми
n автономне живлення (електроживлення Open Therm)

7560951
135,-

№ замовлення

Модуль розширення змішувача Vitotrol 100-M (Open Therm)
Модуль розширення змішувача для 1 опалювального контуру без змішувача
і 1 опалювального контуру зі змішувачем і насосами
Для підключення:
n 2 пристроїв для дистанційного управління Open Therm)
n 2 насосів опалювальних контурів
n сервопривода 3-ходового клапана
n 1 датчика температури опалювального контуру
n 1 датчика температури гідравлічної стрілки

7662327
237,-

№ замовлення

Занурювальний датчик температури (для гідравлічної стрілки)
Для вимірювання температури в гідравлічній стрілці

7179488
79,-

№ замовлення

Датчик температури ємнісного водонагрівча

7179114
79,-

№ замовлення

Пристрій нейтралізації конденсату
з гранульованим наповнювачем

7252666
302,-

№ замовлення

Гранульований наповнювач
для нейтралізації конденсату, 2 х 1,3 кг

9524670
71,-

№ замовлення

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Гр. мат. E

Датчик температури зовнішнього повітря
для роботи в режимі погодозалежної теплогенерації
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ZK02485
79,-

№ замовлення

Євро

VITODENS 200-W
Пакетні пропозиції на базі газового
конденсаційного настінного котла
1,8 – 99,0 кВт

10 років гарантії

на теплообмінники із нержавіючої сталі для газових
конденсаційних котлів потужністю до 150 кВт

Vitodens 200-W
Тип B2HB (1,8-35 кВт)
Тип B2HA (12-99 кВт)
Тип B2KB (1,8-35 кВт)
Газовий конденсаційний котел одноконтурний та комбінований
у настінному виконанні, з модульованим циліндричним пальником MatriX і теплообмінником Inox-Radial з нержавіючої сталі,
для режиму експлуатації з відбором повітря для горіння ззовні
або з приміщення установки, з вбудованим розширювальним
баком (до 35 кВт).
Для природного і скрапленого газу
Допустимий робочий тиск котла:
n	Vitodens 200-W потужністю від 13 до 35 кВт становить
3 бар (0,3 МПа)
n	Vitodens 200-W потужністю від 49 до 99 кВт становить
4 бар (0,4 МПа)

n	Нормативний

ККД: 109%.
Теплообмінник Inox-Radial з нержавіючої сталі.
Самоочищення теплообмінних поверхонь з високоякісної сталі
за допомогою попутного руху газів і конденсату. Корозійна
стійкість завдяки використанню високоякісної нержавіючої
сталі.
n	Модульований циліндричний пальник MatriX з високим ККД
завдяки використання високоякісної сталі стійкої до високих
температурних навантажень.
n

n	Простий

у використанні регулятор Vitotronic з індикацією тексту
і графіки.
n	Компактні габарити і дизайн орієнтований на застосування в
житлових приміщеннях.
n	Зручний

для сервісного та технічного обслуговування.
згоряння Lambda Рrо Control для всіх видів газу.
Низький рівень шуму при роботі завдяки малій швидкості
обертання вентилятора.

n	Регулятор
n

Ідентифікатор виробу: СЕ-0085CN0050
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VITODENS 200-W
Пакетні пропозиції на базі газового
конденсаційного настінного котла
1,8 – 99,0 кВт
Схема опалювальної установки

Комплектація пакетних пропозицій

n Конденсаційний котел Vitodens 200-W тип B2HB тепловою потужністю 13-35 кВт (з
вбудованим циркуляційним насосом, 3-ходовим клапаном, розширювальним баком 10
л та монтажною приспособою), тип B2HA тепловою потужністю 49-99 кВт (з комплектом
підключення опалювального контуру)
n Регулятор Vitotronic 200, тип HO2B (13-35 кВт) або HO1B (49-99 кВт), для режиму експлуатації
з погодозалежною теплогенерацією. З датчиком зовнішньої температури
n Модуль розширення AM1 для управління двома додатковими насосами
n Безпровідний пристрій дистанційного керування Vitotrol 200-RF
n Базовий радіомодуль для підключення безпровідних пристроїв та датчиків
n Пристрій віддаленого керування та контролю Vitocom 100 тип LAN1 для управління
опалювальною установкою через інтернет
n Газовий прохідний кран
n Ємнісній сталевий водонагрівач Vitocell 100-W білого кольору
n Комплект підключення до ємнісного водонагрівача з датчиком температури
n Термометр до ємнісного водонагрівача
n Група безпеки ємнісного водонагрівача з запобіжним клапаном на 10 бар
n Мембранний розширювальний бак для ємнісного водонагрівача
n Комплект зливної воронки конденсату
n Конденсаційний котел Vitodens 200-W тип B2HB тепловою потужністю 26-35 кВт (з вбудованим
циркуляційним насосом, 3-ходовим клапаном, розширювальним баком 10 л та монтажною
приспособою), тип B2HA тепловою потужністю 49-99 кВт (з комплектом підключення
опалювального контуру)
n Регулятор Vitotronic 200, тип HO2B (26-35 кВт) або HO1B (49-99 кВт), для режиму експлуатації з
погодозалежною теплогенерацією. З датчиком зовнішньої температури
n Газовий прохідний кран
n Ємнісній сталевий водонагрівач Vitocell 100-W, тип CVA, білого кольору
n Комплект підключення до ємнісного водонагрівача з датчиком температури
n Термометр до ємнісного водонагрівача
n Модуль розширення AM1, для управління двома додатковими насосами
n Конденсаційний котел Vitodens 200-W тип B2HB тепловою потужністю 26-35 кВт (з вбудованим
циркуляційним насосом, 3-ходовим клапаном, розширювальним баком 10 л та монтажною
приспособою), тип B2HA тепловою потужністю 49-99 кВт (з комплектом підключення
опалювального контуру)
n Регулятор Vitotronic 200, тип HO2B (26-35 кВт) або HO1B (49-99 кВт), для режиму експлуатації
з погодозалежною теплогенерацією. З датчиком зовнішньої температури
n Модуль розширення AM1 для управління двома додатковими насосами
n Безпровідний пристрій дистанційного керування Vitotrol 200-RF
n Базовий радіомодуль для підключення безпровідних пристроїв та датчиків
n Пристрій віддаленого керування та контролю Vitocom 100 тип LAN1 для управління
опалювальною установкою через інтернет
n Газовий прохідний кран
n Ємнісній сталевий водонагрівач Vitocell 100-W білого кольору
n Комплект підключення до ємнісного водонагрівача з датчиком температури
n Термометр до ємнісного водонагрівача
n Група безпеки ємнісного водонагрівача з запобіжним клапаном на 10 бар
n Мембранний розширювальний бак для ємнісного водонагрівача
n Комплект зливної воронки конденсату
n Конденсаційний котел Vitodens 200-W тип B2HB тепловою потужністю 26-35 кВт (з вбудованим
циркуляційним насосом, 3-ходовим клапаном, розширювальним баком 10 л та монтажною
приспособою), тип B2HA тепловою потужністю 49-99 кВт (з комплектом підключення
опалювального контуру)
n Регулятор Vitotronic 200, тип HO2B (26-35 кВт) або HO1B (49-99 кВт), для режиму експлуатації
з погодозалежною теплогенерацією. З датчиком зовнішньої температури
n Газовий прохідний кран
n Бівалентний ємнісній сталевий водонагрівач Vitocell 100-W, тип CVBB, білого кольору
n Комплект підключення до ємнісного водонагрівача з датчиком температури
n Термометр до ємнісного водонагрівача – 2 шт.
n Модуль розширення AM1, для управління двома додатковими насосами

Примітка: Додаткове приладдя для обладнання можна знайти на нашому сайті www.viessmann.ua в основному прайсі 2017 року.
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VITODENS 200-W
Пакетні пропозиції на базі газового
конденсаційного настінного котла
1,8 – 99,0 кВт
Водонагрівач



Діапазон теплової потужності котла (кВт)
(вказано для температур теплоносія Т1/Т2 =50/30 °С)
1,9-13

1,9-19

2,6-26

1,8-35

12-49

12-60

20-80

20-99

Гр. мат. W

Vitocell 100-W
тип GUGA
Об’ємом 150 л

B2HB678
4 003,-

B2HB679
4 232,-

–

–

–

–

–

–

№ замовлення

Vitocell 100-W
тип CVA
Об’ємом 200 л

–

–

B2HB680
4 300,-

B2HB681
4 536,-

B2HAN05
5 801,-

B2HAN06
6 027,-

–

–

№ замовлення

Vitocell 100-W
тип CVA
Об’ємом 200 л

–

–

B2HB569
3 450,-

B2HB572
3 686,-

B2HAL44
4 950,-

B2HAL47
5 176,-

–

–

№ замовлення

Vitocell 100-W
тип CVBB
Об’ємом 300 л

–

–

B2HB682
4 583,-

B2HB683
4 818,-

B2HAN07
6 084,-

B2HAN08
6 308,-

B2HAN09
7 874,-

B2HAN10
9 075,-

№ замовлення

Vitocell 100-B
тип CVB
Об’ємом 400 л

–

–

–

–

B2HAN11
6 463,-

B2HAN12
6 688,-

B2HAN13
7 964,-

B2HAN14
9 454,-

№ замовлення

Vitocell 100-B
тип CVB
Об’ємом 500 л

–

–

–

–

–

–

B2HAN15
8 483,-

B2HAN16
9 682,-

№ замовлення

Vitocell 100-W
тип CVBB
Об’ємом 300 л

–

–

B2HB570
3 727,-

B2HB573
3 963,-

B2HAL43
5 228,-

B2HAL46
5 453,-

B2HAL48
7 019,-

B2HAL51
8 219,-

№ замовлення

Vitocell 100-B
тип CVB
Об’ємом 400 л

–

–

–

–

–

–

B2HAL49
7 385,-

B2HAL52
8 585,-

№ замовлення

Vitocell 100-B
тип CVB
Об’ємом 500 л

–

–

–

–

–

–

B2HAL50
7 600,-

B2HAL53
8 800,-

№ замовлення

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро



Євро

Євро
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VITODENS 200-W
Пакетні пропозиції на базі газового
конденсаційного настінного котла
1,8 – 99,0 кВт
Схема опалювальної установки

Комплектація пакетних пропозицій

n Конденсаційний котел Vitodens 200-W тип B2HB тепловою потужністю 26-35 кВт (з
вбудованим циркуляційним насосом, 3-ходовим клапаном, розширювальним баком 10
л та монтажною приспособою), тип B2HA тепловою потужністю 49-99 кВт (з комплектом
підключення опалювального контуру)
n Регулятор Vitotronic 200, тип HO2B (26-35 кВт) або HO1B (49-99 кВт), для режиму експлуатації
з погодозалежною теплогенерацією. З датчиком зовнішньої температури
n Модуль розширення AM1 для управління двома додатковими насосами
n Безпровідний пристрій дистанційного керування Vitotrol 200-RF
n Базовий радіомодуль для підключення безпровідних пристроїв та датчиків
n Пристрій віддаленого керування та контролю Vitocom 100 тип LAN1 для управління
опалювальною установкою через інтернет
n Газовий прохідний кран
n Бівалентний ємнісній сталевий водонагрівач Vitocell 100-W тип CVUB об’ємом 300 л (з
вбудованим енергоефективним циркуляційним насосом, повітрявідділювачем, арматурою
для заповнення/промивання і модулем керування геліосистемою SM1) або бівалентний
водонагрівач Vitocell 100-W тип CVB/CVBB (з насосним вузлом Solar-Divicon PS10, та
модулем управління SM1)
n Комплект підключення до ємнісного водонагрівача з датчиком температури
n Термометр до ємнісного водонагрівача – 2 шт
n Група безпеки ємнісного водонагрівача з запобіжним клапаном на 10 бар
n Мембранний розширювальний бак для ємнісного водонагрівача
n Комплект зливної воронки конденсату
n Плоский сонячний колектор Vitosol 200-FM тип SV2F з площею абсорберу 2,3 м2
n Комплект для підключення геліополя
n З’єднувальні трубки колекторів
n Комплект занурювальної гільзи для датчика температури колектора
n Повітрявідвідник
n Мембранний розширювальний бак
n Антифризна рідина Tyfocor (25 л)
n Насос для заповнення геліополя
n Конденсаційний котел Vitodens 200-W тип B2HB тепловою потужністю 26-35 кВт (з вбудованим
циркуляційним насосом, 3-ходовим клапаном, розширювальним баком 10 л та монтажною
приспособою), тип B2HA тепловою потужністю 49-99 кВт (з комплектом підключення
опалювального контуру)
n Регулятор Vitotronic 200, тип HO2B (26-35 кВт) або HO1B (49-99 кВт), для режиму експлуатації з
погодозалежною теплогенерацією. З датчиком зовнішньої температури
n Пристрій дистанційного керування Vitotrol 300A
n Газовий прохідний кран
n Бівалентний ємнісній сталевий водонагрівач Vitocell 100-W, тип CVUB, об’ємом 300 л. (З
вбудованим енергоефективним циркуляційним насосом, повітрявідділювачем, арматурою для
заповнення/промивання і автоматикою керування геліосистемою Vitosolic 100, тип SD1) або
бівалентний водонагрівач Vitocell 100-W, тип CVBB, об’ємом 400 л.(З насосним вузлом
Solar-Divicon PS10, та модулем управління SM1)
n Комплект підключення до ємнісного водонагрівача з датчиком температури
n Термометр до ємнісного водонагрівача – 2 шт
n Плоский сонячний колектор Vitosol 200-FM тип SV2F з площею абсорберу 2,3 м2
n Комплект для підключення геліополя
n З’єднувальні трубки колекторів
n Комплект занурювальної гільзи для датчика температури колектора
n Повітрявідвідник
n Мембранний розширювальний бак, об’ємом 25 л
n Антифризна рідина Tyfocor (25 л)
n Насос для заповнення геліополя
n Модуль розширення AM1, для управління двома додатковими насосами
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Примітка: Додаткове приладдя для обладнання можна знайти на нашому сайті www.viessmann.ua в основному прайсі 2017 року.

5686132

Кріплення для сонячних колекторів не входять до пакетних пропозицій і замовляються окремо.

Пакетні пропозиції на базі газового
конденсаційного настінного котла
1,8 – 99,0 кВт
Водонагрівач

Кількість панелей /
площа абсорберу



Діапазон теплової потужності котла (кВт)
(вказано для температур теплоносія Т1/Т2 =50/30 °С)

2,6-26

1,8-35

12-49

12-60

20-80

20-99

Гр. мат. W

Vitocell 100-W
тип CVUB
Об’ємом 300 л

2 шт / 4,6 м2

B2HB684
7 638,-

B2HB685
7 874,-

–

–

–

–

№ замовлення

Vitocell 100-W
тип CVBB
Об’ємом 300 л

2 шт / 4,6 м2

–

B2HB686
7 621,-

–

–

–

–

№ замовлення

Vitocell 100-B
тип CVB
Об’ємом 400 л

3 шт / 6,9 м2

–

B2HB687
8 749,-

B2HAN17
10 015,-

B2HAN18
10 239,-

–

–

№ замовлення

Vitocell 100-B
тип CVB
Об’ємом 500 л

4 шт / 9,2 м2

–

–

–

–

B2HAN19
12 841,-

B2HAN20
14 041,-

№ замовлення

Vitocell 100-W
тип CVUB
Об’ємом 300 л

2 шт / 4,6 м2

B2HB568
6 985,-

B2HB571
7 220,-

–

–

–

–

№ замовлення

Vitocell 100-B
тип CVB
Об’ємом 400 л

2 шт / 4,6 м2

–

–

B2HAL42
8 494,-

B2HAL45
8 720,-

–

–

№ замовлення

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро



5686132

5686132

VITODENS 200-W
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VITODENS 200-W
Пакетні пропозиції на базі газового
конденсаційного настінного котла
1,8 – 99,0 кВт

n

ATS

VTS

VTS

n

WW
KW
n

n

Комбінований конденсаційний котел
Vitodens 200-W тип B2KB з вбудованим
циркуляційним насосом, 3-ходовим
клапаном, розширювальним баком 10 л
та пластинчатим теплообмінником для
приготування гарячої води
Регулятор Vitotronic 200, тип HO2B для
режиму експлуатації з погодозалежною
теплогенерацією. В комплекті з датчиком
зовнішньої температури
Монтажна приспособа для відкритої
проводки з запірною арматурою і газовим
краном з запобіжним клапаном
Пристрій віддаленого керування та
контролю Vitocom 100 тип LAN1 для
управління опалювальною установкою
через інтернет

Діапазон теплової потужності
котла (кВт)
(вказано для температур
теплоносія Т1/Т2 =50/30 °С)
2,6-26

1,8-35

Гр. мат. W

B2KB098
3 744,-

B2KB099
4 073,-

№ замовлення

Євро

Примітка: Додаткове приладдя для обладнання можна знайти на нашому сайті www.viessmann.ua в основному прайсі 2017 року.
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Комплектація пакетних
пропозицій

5686132

Схема установки

Пакетні пропозиції на базі газового
конденсаційного настінного котла
1,8 – 99,0 кВт
Схема установки

Монтаж

На монтажній рамі

На монтажній рамі

Діапазон теплової потужності котла (кВт)
(вказано для температур теплоносія Т1/Т2 =50/30 °С)
12-49
12-98

12-60
12-120

20-80
20-160

20-99
20-198

B2HAN21
9 396,-

B2HAN22
9 846,-

B2HAN23
12 728,-

B2HAN24
15 129,-

12-49
12-147

12-60
12-180

20-80
20-240

20-99
20-297

B2HAN25
13 412,-

B2HAN26
14 087,-

B2HAN27
18 411,-

B2HAN28
22 010,-

Гр. мат. W
№ замовлення

Євро

№ замовлення

Євро

Комплектація пакетних пропозицій
Котел Vitodens 200-W в відповідності з описом для однокотлової установки
Регулятор управління котла Vitotronic 100, тип HC1B
n Каскадний регулятор Vitotronic 300-K, тип MW2B з погодозалежним каскадним управлінням максимум до восьми котлів
Vitodens 200-W з датчиком температури зовнішнього повітря і датчиком температури гідрострілки
n Настінна консоль і тримач для каскадного регулятора Vitotronic 300-K
n Каскадна гідравліка з теплоізоляцією
n Комплект гідравлічного підключення з енергоефективним насосом і теплоізоляцією
n Газовий прохідний кран з запобіжним клапаном
n
n

5686132

5686132

VITODENS 200-W

Примітка: Для підключення каскадної гідравліки необхідно замовити окремо гідрострілку або адаптер гідравлічних підключень,
див прайс-лист, роділ 7.3.
17

VITODENS 200-W
Приладдя


Гр. мат. W
Датчик температури гідравлічної стрілки

7179488
79,-

№ замовлення

Внутрішній модуль розширення Н1
Електронна плата для установки в регулятор
За допомогою модуля розширення можливо забезпечити:
n підключення зовнішнього запобіжного електромагнітного клапану
n управління одним насосом або вихід сигналу несправності

7498513
100,-

№ замовлення

Модуль розширення EA1
Модуль розширення функціональних можливостей в корпусі для настінного монтажу
За допомогою входів і виходів можна реалізувати 5 функцій:
1 аналоговий вхід (0 – 10 В)
n Установка заданого значення температури котлової води
3 цифрових входи
n Зовнішнє перемикання режиму роботи для опалювальних контурів
n Зовнішнє блокування
n Зовнішній запит мінімальної температури котлової води
n Зовнішній сигнал несправності
n Короткочасний режим роботи циркуляційного насоса контуру ГВП
1 перемикаючий вихід (безпотенціальне реле з перемикаючим контактом)
n Вихід загального сигналу несправності
n Управління магістральних насосом на підстанцію
n Управління циркуляційним насосом контуру ГВП

7452091
240,-

№ замовлення

Комплект приводу змішувача (монтаж на змішувачі)
Для одного опалювального контуру зі змішувачем
n Привід трьохходового клапану
n Накладний датчик температури подачі
n Штекер для насосу опалювального контуру
n Кабель для підключення до мережі і шини KM-BUS з штекером

7301063
553,-

№ замовлення

Комплект приводу змішувача (настінний монтаж)
Для одного опалювального контуру зі змішувачем
n Вихід для підключення зовнішнього трьохходового клапану
n Накладний датчик температури подачі
n Штекери для насосу опалювального контуру і електроприводу змішувача
n Кабель для підключення до мережі і шини KM-BUS з штекером

7301062
364,-

№ замовлення

Пристрій дистанційного керування Vitotrol 200A
Для управління одним опалювальним контуром:
n Задане значення температури приміщення і програма управління
n Режим вечірки та економний режим
n Вбудований датчик температури приміщення

Z008341
157,-

№ замовлення

Безпровідний пристрій дистанційного керування Vitotrol 200-RF
Для управління одним опалювальним контуром:
n Задане значення температури приміщення і програма управління
n Режим вечірки та економний режим
n Вбудований датчик температури приміщення

7441652
152,-

№ замовлення

Пристрій дистанційного керування Vitotrol 300A
Для управління до трьох опалювальних контурів:
n Задані значення температури приміщення та гарячої води, режими роботи і
програма відпустки, а також режим вечірки і економний режим
n Часова програма для опалювальних контурів, ємнісного водонагрівача і
циркуляційного насоса контуру ГВП
n Дисплей з підсвіткою
n Вбудований датчик температури приміщення

Z008342
282,-

№ замовлення

Євро
Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Гр. мат. Y
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Z011224
292,-

№ замовлення

Євро

5686132

Пристрій віддаленого керування та контролю Vitocom 100 тип LAN1
Для віддаленого контролю та управління опалювальними установками і
опалювальними контурам через Інтернет
n Управління установкою за допомогою мобільного додатку Vitotrol App
n Більш розширене управління установкою через сервіс Vitodata 100

DIVICON
Пакетні пропозиції
на базі насосної групи
опалювального контуру

Divicon

n

Насосна група опалювального контуру для настінного монтажу.

n

Підключення опалювального контуру R ¾ - 1 ¼

n

В комплекті з насосом опалювального контуру, зворотнім
клапаном, шаровими кранами з вбудованими термометрами і
трьохходовим змішувачем або без змішувача.

n

Максимальна витрата для Divicon
n
n

n
n

5686132

n

Для R ¾ = 1,0 м3/год
Для R 1 = 1,5 м3/год
Для R 1 ¼ = 2,5 м3/год

Швидкість та легкість монтажу завдяки зібраному блоку і
компактній конструкції.
Низькі теплові втрати завдяки герметично замкнутим
теплоізоляційним панелям.
Низькі витрати на електроенергію і точне регулювання завдяки
використанню енергоефективних насосів оптимізованої
характеристики змішувача.
Байпасний клапан, придбаний як приладдя для гідравлічного
балансування опалювальної установки, застосовується в
якості вкрутної деталі в спеціально підготовлений отвір в
чавунному корпусі.
Настінний монтаж як окремо, так і з подвійним або потрійним
розподільчим колектором.
З електронною системою управління приводом змішувача з
датчиком температури.
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DIVICON
Пакетні пропозиції
на базі насосної групи
опалювального контуру

n

n
n

n

n

n

n
n
n

n

n

n

n
n
n

n

n

n
n
n

n

Підключення опалювального
контуру
R¾

R1

R1¼

Насосна група опалювального
контуру Divicon з трьохходовим
змішувачем і комплектом приводу
змішувача з циркуляційним
насосом Wilo Yonos Para 25/6 (для
R 1 ¼ - 25/7) – 2 шт.
Подвійний розподільчий колектор з
стіновим кріпленням
Гідравлічна стрілка з об’ємною
витратою до 4,5 м3/год (для R 1 ¼
до 7,5 м3/год)
Датчик температури подачі

ZK03197
3 157,-

ZK03196
3 212,-

ZK03195
3 349,-

№ замовлення

Насосна група опалювального
контуру Divicon з трьохходовим
змішувачем і комплектом приводу
змішувача з циркуляційним
насосом Wilo Yonos Para 25/6 (для
R 1 ¼ - 25/7)
Насосна група опалювального
контуру Divicon без змішувача з
циркуляційним насосом Wilo Yonos
Para 25/6 (для R 1 ¼ - 25/7)
Подвійний розподільчий колектор
Стінове кріплення
Гідравлічна стрілка з об’ємною
витратою до 4,5 м3/год (для R 1 ¼
до 7,5 м3/год)
Датчик температури подачі

ZK03200
2 560,-

ZK03199
2 613,-

ZK03198
2 731,-

№ замовлення

Насосна група опалювального
контуру Divicon з трьохходовим
змішувачем і комплектом приводу
змішувача з циркуляційним
насосом Wilo Yonos Para 25/6
Насосна група опалювального
контуру Divicon без змішувача з
циркуляційним насосом Wilo Yonos
Para 25/6
Подвійний розподільчий колектор
Стінове кріплення
Гідравлічна стрілка з об’ємною
витратою до 4,5 м3/год

ZK03201
2 266,-

_

_

№ замовлення

Насосна група опалювального
контуру Divicon з трьохходовим
змішувачем і комплектом приводу
змішувача з циркуляційним
насосом Wilo Yonos Para 25/6 (для
R 1 ¼ - 25/7) – 2 шт.
Насосна група опалювального
контуру Divicon без змішувача з
циркуляційним насосом Wilo Yonos
Para 25/6 (для R 1 ¼ - 25/7)
Подвійний розподільчий колектор
Стінове кріплення
Гідравлічна стрілка з об’ємною
витратою до 4,5 м3/год (для R 1 ¼
до 7,5 м3/год)
Датчик температури подачі

ZK03204
3 944,-

ZK03203
4 025,-

ZK03202
4 185,-

№ замовлення

Гр. мат. W
Євро

Євро

Євро

Євро

Примітка: Додаткове приладдя для обладнання можна знайти на нашому сайті www.viessmann.ua в основному прайсі 2017 року.
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5686132

Комплектація пакетних
пропозицій

5686132

Схема установки

Пакетні пропозиції на базі
теплового насосу «розсіл-вода»
5,7 – 42,8 кВт

Vitocal 300-G
Теплові насоси для опалення приміщень і приготування
гарячої води в моно- або бівалентних установках
Тип BW 301B - температура подачі до +65оС
Тип BW 301А - температура подачі до +60оС
Однокомпресорний тепловий насос надзвичайно ефективно
використовує безкоштовне тепло землі для опалення,
приготування гарячої води та охолодження.
Робочий тиск теплоносія до 3 бар (0,3 МПа).

n

n
n
n
n

n

n

Низькі експлуатаційні витрати завдяки високому коефіцієнту
COP (COP = Coefficient of Performance) згідно EN 14511:
до 5,0(B0/W35).
Моновалентний режим для опалення приміщень і
приготування гарячої води
Максимальна температура подачі для комфортного
приготування гарячої води до +65 оС (Тип BW 301B)
Низький рівень шуму і вібрації до 42dB(A) завдяки оптимальній
конструкції і концепції об’ємного шумопоглинання
Максимальна ефективність у кожній точці завдяки системі
діагностики холодильного циклу RCD і електронному
терморегулюючому вентелю EEV.
Простий у використанні регулятор Vitotronic 200 з індикацією
тексту і графіки для режиму погодозалежної теплогенерації і
функцій „natural cooling“ та „active cooling“.
Оптимальне використання власної електроенергії виробленої
фотогальванічними установками.

5686132

5686132

VITOCAL 300-G
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VITOCAL 300-G
Пакетні пропозиції на базі
теплового насосу «розсіл-вода»
5,7 – 42,8 кВт
Схема опалювальної установки

Комплектація пакетних пропозицій

n
n
n
n
n
n
n

Тепловий насос «розсіл-вода» Vitocal 300-G, тип BW 301.B / BW 301.А
Регулятор Vitotronic 200 тип WO1C для режиму експлуатації з погодозалежною
теплогенерацією з датчиком температури зовнішнього повітря
Буферна ємність Vitocell 100-E сірого кольору
Термометр до буферної ємності
Накладний датчик температури
Занурювальний датчик температури – 2 шт.
Пристрій віддаленого керування та контролю Vitocom 100 тип LAN1. Для віддаленого
контролю та управління опалювальними установками і опалювальними контурами
через Інтернет

PP

PP

n
n
n
n
n
n
n
n

Тепловий насос «розсіл-вода» Vitocal 300-G, тип BW 301.B / BW 301.А
Регулятор Vitotronic 200 тип WO1C для режиму експлуатації з погодозалежною
теплогенерацією з датчиком температури зовнішнього повітря
Ємнісній сталевий водонагрівач Vitocell 100-B/V сірого кольору
Буферна ємність Vitocell 100-E сірого кольору
Термометр до буферної ємності
Накладний датчик температури
Занурювальний датчик температури – 2 шт.
Пристрій віддаленого керування та контролю Vitocom 100 тип LAN1. Для віддаленого
контролю та управління опалювальними установками і опалювальними контурами через
Інтернет

P

P

P

P
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5686132

Примітка: Додаткове приладдя для обладнання можна знайти на нашому сайті www.viessmann.ua в основному прайсі 2017 року.

5686132

Теплові насоси типу BW 301.B06-B17 працюють з максимальною температурою подачі до 65 °С.
Теплові насоси типу BW 301.A21-A45 працюють з максимальною температурою подачі до 60 °С.

Пакетні пропозиції на базі
теплового насосу «розсіл-вода»
5,7 – 42,8 кВт



Номінальна теплова потужності (кВт)* / тип теплового насосу
5,7

7,6

10,4

13,0

17,2

21,2

28,8

42,8

BW 301.B06

BW 301.B08

BW 301.B10

BW 301.B13

BW 301.B17

BW 301.A21

BW 301.A29

BW 301.A45

Vitocell 100-E, тип SVW
Буферна ємність
об’ємом 200 л

Z015555
6 064,-

Z015556
6 626,-

Z015557
7 047,-

–

–

–

–

–

№ замовлення

Vitocell 100-E, тип SVPA
Буферна ємність
об’ємом 400 л

–

–

–

Z015558
7 839,-

–

–

–

–

№ замовлення

Vitocell 100-E, тип SVPB
Буферна ємність
об’ємом 600 л

–

–

–

–

Z015559
8 604,-

–

–

–

№ замовлення

Vitocell 100-E, тип SVPB
Буферна ємність
об’ємом 750 л

–

–

–

–

–

Z015560
10 679,-

–

–

№ замовлення

Vitocell 100-E, тип SVPB
Буферна ємність
об’ємом 950 л

–

–

–

–

–

–

Z015561
13 667,-

Z015562
16 426,-

№ замовлення

Vitocell 100-E, тип SVW
Буферна ємність
об’ємом 200 л

Z015563
7 044,-

–

–

–

–

–

–

–

№ замовлення

–

–

–

–

–

№ замовлення

–

–

–

–

№ замовлення

–

–

–

№ замовлення

Гр. мат. W
Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Vitocell 100-B, тип CVBB
Бівалентний ємнісний
водонагрівач
об’ємом 300 л
Vitocell 100-E, тип SVW
Буферна ємність
об’ємом 200 л

–

Z015564
8 351,-

Z015565
8 772,-

Євро

Vitocell 100-V, тип CVW
Ємнісний водонагрівач
об’ємом 390 л
Vitocell 100-E, тип SVW
Буферна ємність
об’ємом 400 л

–

–

–

–

–

–

Z015566
9 563,-

Євро

Vitocell 100-V, тип CVW
Ємнісний водонагрівач
об’ємом 390 л
Vitocell 100-E, тип SVW
Буферна ємність
об’ємом 600 л

–

Z015567
10 329,-

Vitocell 100-V, тип CVW
Ємнісний водонагрівач
об’ємом 390 л

5686132

5686132

VITOCAL 300-G

Євро



* Номінальна теплова потужність (кВт) для робочої точки B0/W35 згідно EN14511.
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VITOCAL 300-G
Приладдя


Гр. мат. W
Реле тиску первинного контуру
(Не використовувати в поєднанні з теплоносієм на основі карбонату калія)

9532663
164,-

№ замовлення

Група безпеки
Блок запобіжних пристроїв в теплоізоляції з запобіжним клапаном 3 бар

7143779
138,-

№ замовлення

Накладний датчик температури (NTC 10 кОм)
З з’єднувальним кабелем довжиною 5,8 м і штекером

7426463
79,-

№ замовлення

Занурювальний датчик температури (NTC 10 кОм)
З з’єднувальним кабелем довжиною 5,8 м і штекером

7438702
79,-

№ замовлення

Комплект приводу змішувача (настінний монтаж)
Для одного опалювального контуру зі змішувачем
- Вихід для підключення зовнішнього трьохходового клапану
- Накладний датчик температури подачі
- Штекери для насосу опалювального контуру і електроприводу змішувача
- Кабель для підключення до мережі і шини KM-BUS з штекером

7301062
364,-

№ замовлення

Модуль розширення EA1
Модуль розширення функціональних можливостей в корпусі для настінного монтажу
За допомогою входів і виходів можна реалізувати 5 функцій:
1 аналоговий вхід (0 – 10 В)
n Установка заданого значення температури котлової води
3 цифрових входи
n Зовнішнє перемикання режиму роботи
n Зовнішня запит і блокування теплогенерації
n Зовнішній запит мінімальної температури теплоносія
1 перемикаючий вихід (безпотенціальне і реле з перемикаючим контактом)
n Управління нагріву плавального басейну

7452091
240,-

№ замовлення

Модуль розширення АМ1
Модуль розширення функціональних можливостей в корпусі для настінного монтажу
За допомогою модуля розширення можлива реалізація наступних функцій:
n Охолодження через буферну ємність охолодження або загальний сигнал несправності
n Відвід тепла через буферну ємність охолодження

7452092
125,-

№ замовлення

Пристрій дистанційного керування Vitotrol 200A
Для управління одним опалювальним контуром:
n Задане значення температури приміщення і програма управління
n Режим вечірки та економний режим
n Вбудований датчик температури приміщення

Z008341
157,-

№ замовлення

Пристрій дистанційного керування Vitotrol 300A
n Для управління до трьох опалювальних контурів:
n Задані значення температури приміщення та гарячої води, режими роботи і програма відпустки, а
також режим вечірки і економний режим
n Часова програма для опалювальних контурів, ємнісного водонагрівача і циркуляційного насоса
контуру ГВП
n Дисплей з підсвіткою
n Вбудований датчик температури приміщення

Z008342
282,-

№ замовлення

Безпровідний пристрій дистанційного керування Vitotrol 200-RF
Для управління одним опалювальним контуром:
n Задане значення температури приміщення і програма управління
n Режим вечірки та економний режим
n Вбудований датчик температури приміщення

7441652
152,-

№ замовлення

Базовий радіомодуль В
(підключення по шині KM-BUS)
Для зв’язку між регулятором Vitotronic для теплових насосів (Vitotronic 200, тип WO1C) і наступного
обладнання:
n Пристрій дистанційного управління Vitotrol 200-RF
n Пристрій дистанційного управління Vitotrol 300-RF В
n Безпровідний датчик зовнішньої температури

7557080
186,-

№ замовлення

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

5686132

Примітка: Додаткове приладдя для обладнання можна знайти на нашому сайті www.viessmann.ua в основному прайсі 2017 року.
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Євро

Пакетні пропозиції на базі
теплового насосу «повітря-вода»
3,2 - 15,5 кВт

Vitocal 200-S

n

Температура подачі до +55оС
Тепловий насос типу «повітря – вода» у виконанні сплітсистеми із зовнішнім та внутрішнім блоками
Тип AWB 201.B / AWB 201.C

n
n
n

Для опалення та приготування гарячої води.
Тип AWB-AC 201.B / AWB-AC 201.C
Для опалення та приготування гарячої води з додатковою
функцією охолодження "active cooling".

n

Робочий тиск теплоносія до 3 бар (0,3 МПа.)
n

5686132

5686132

VITOCAL 200-S

n

Низькі експлуатаційні витрати завдяки високому коефіцієнту
COP (COP = Coefficient of Performance) згідно EN 14511: до 5,1
(A7/W35) і до 3,8 (A2/ W35).
Регулятор потужності і інвертор постійного струму для
високоефективної роботи при частковому навантаженні.
Максимальна температура подачі до +55 оС при зовнішній
температурі повітря до -15 оС.
Внутрішній блок з вбудованим високоефективним
циркуляційним насосом, перемикаючим 3-х ходовим клапаном,
блоком запобіжних пристроїв і регулятором Vitotronic. У
виконанні з функцією охолодження "active cooling" з
вбудованим проточним електричним нагрівачем теплоносія.
Простий у використанні регулятор Vitotronic з індикацією тексту
і графіки з можливістю управління одним опалювальним
контуром без змішувача і одним опалювальним контуром зі
змішувачем.
Оптимальне використання власної електроенергії виробленої
фотогальванічними установками.
Комфорт завдяки реверсивному режиму роботи, для опалення
та охолодження.
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VITOCAL 200-S
Пакетні пропозиції на базі
теплового насосу «повітря-вода»
3,2 - 15,5 кВт
Схема опалювальної установки

Комплектація пакетних пропозицій

n

n
n
n
n
n
n

n

n
n
n
n
n
n

Тепловий насос «повітря-вода» Vitocal 200-S у виконанні спліт-системи із зовнішнім
та внутрішнім блоками (з вбудованим високоефективним циркуляційним насосом,
перемикаючим 3-х ходовим клапаном, блоком запобіжних пристроїв і регулятором)
Регулятор Vitotronic 200 тип WO1C для режиму експлуатації з погодозалежною
теплогенерацією з датчиком температури зовнішнього повітря
Буферна ємність Vitocell 100-E, тип SVW, об’ємом 200 л, білого кольору
Термометр до буферної ємності 2 шт.
Занурювальний датчик температури – 2 шт.
Комплект приводу змішувача, настінний монтаж
Пристрій віддаленого керування та контролю Vitocom 100 тип LAN1. Для віддаленого
контролю та управління опалювальними установками і опалювальними контурами
через Інтернет

Тепловий насос «повітря-вода» Vitocal 200-S у виконанні спліт-системи із зовнішнім
та внутрішнім блоками (з вбудованим високоефективним циркуляційним насосом,
перемикаючим 3-х ходовим клапаном, блоком запобіжних пристроїв і регулятором)
Регулятор Vitotronic 200 тип WO1C для режиму експлуатації з погодозалежною
теплогенерацією з датчиком температури зовнішнього повітря
Бівалентний ємнісній сталевий водонагрівач Vitocell 100-W, тип CVBB, об’ємом 300 л,
білого кольору
Термометр до ємнісного водонагрівача 3 шт
Занурювальний датчик температури – 2 шт
Комплект приводу змішувача, настінний монтаж
Пристрій віддаленого керування та контролю Vitocom 100 тип LAN1. Для віддаленого
контролю та управління опалювальними установками і опалювальними контурами через
Інтернет
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Примітка: Додаткове приладдя для обладнання можна знайти на нашому сайті www.viessmann.ua в основному прайсі 2017 року.

5686132

Теплові насоси типу AWB/AWB-AC 201.В04-В13 працюють в діапазоні зовнішніх температур повітря від -15 до +35 оС.
Теплові насоси типу AWB/AWB-AC 201.С10-С16 працюють в діапазоні зовнішніх температур повітря від -20 до +35 оС

Пакетні пропозиції на базі
теплового насосу «повітря-вода»
3,2 - 15,5 кВт
Тепловий насос

Для опалення та
приготування гарячої води

Для опалення та
приготування гарячої води
з додатковою функцією
охолодження
"active cooling"

Для опалення та
приготування гарячої води

Для опалення та
приготування гарячої води
з додатковою функцією
охолодження
"active cooling"



Номінальна теплова потужності (кВт)*
3,20
4,50

5,00
5,40

6,60
8,39

9,50
10,16

8,72
10,90

10,70
12,07

9,14
14,60

13,30
15,30

AWB 201.
B04

AWB 201.
B05

AWB 201.
B07

AWB 201.
C10

AWB 201.
B10

AWB 201.
C13

AWB 201.
B13

AWB 201.
C16

Z015574
5 855,-

Z015575
6 135,-

Z015576
6 276,-

Z015579
9 483,-

Z015577
9 221,-

Z015580
10 171,-

Z015578
9 909,-

Z015581
11 511,-

230

230

230

400

230

400

230

400

Гр. мат. W
Тип

№ замовлення

Євро
Живлення
зовн. блоку (В)

AWB-AC
201.B04

AWB-AC
201.B05

AWB-AC
201.B07

AWB-AC
201.C10

AWB-AC
201.B10

AWB-AC
201.C13

AWB-AC
201.B13

AWB-AC
201.C16

Тип

Z015582
6 522,-

Z015583
6 802,-

Z015584
6 943,-

Z015587
10 038,-

Z015585
9 776,-

Z015588
10 726,-

Z015586
10 464-

Z015589
12 067,-

№ замовлення

230

230

230

400

230

400

230

400

AWB 201.
B04

AWB 201.
B05

AWB 201.
B07

AWB 201.
C10

AWB 201.
B10

AWB 201.
C13

AWB 201.
B13

AWB 201.
C16

Z015590
6 188,-

Z015591
6 469,-

Z015592
6 610,-

Z015595
9 816,-

Z015593
9 554,-

Z015596
10 504,-

Z015594
10 242,-

Z015597
11 845,-

230

230

230

400

230

400

230

400

Євро
Живлення
зовн. блоку (В)

Тип

№ замовлення

Євро
Живлення
зовн. блоку (В)

AWB-AC
201.B04

AWB-AC
201.B05

AWB-AC
201.B07

AWB-AC
201.C10

AWB-AC
201.B10

AWB-AC
201.C13

AWB-AC
201.B13

AWB-AC
201.C16

Тип

Z015598
6 855,-

Z015599
7 135,-

Z015600
7 276,-

Z015603
10 372,-

Z015601
10 109,-

Z015604
11 059,-

Z015602
11 059,-

Z015605
12 400,-

№ замовлення

230

230

230

400

230

400

230

400

Євро
Живлення
зовн. блоку (В)



5686132

5686132

VITOCAL 200-S

* Номінальна теплова потужність (кВт) для робочої точки A-7/W35 та A7/W35 згідно EN14511.
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VITOCAL 200-S
Приладдя


Гр. мат. W
Накладний датчик температури (NTC 10 кОм)
З з’єднувальним кабелем довжиною 5,8 м і штекером

7426463
79,-

№ замовлення

Занурювальний датчик температури (NTC 10 кОм)
З з’єднувальним кабелем довжиною 5,8 м і штекером

7438702
79,-

№ замовлення

Модуль розширення EA1
Модуль розширення функціональних можливостей в корпусі для настінного монтажу
За допомогою входів і виходів можна реалізувати 5 функцій:
1 аналоговий вхід (0 – 10 В)
n Установка заданого значення температури котлової води
3 цифрових входи
n Зовнішнє перемикання режиму роботи для опалювальних контурів 1 - 3
n Зовнішня блокування
n Зовнішній запит мінімальної температури котлової води
n Зовнішній сигнал несправності
n Короткочасний режим роботи циркуляційного насоса контуру ГВП
1 перемикаючий вихід (безпотенціальне і реле з перемикаючим контактом)
n Вихід загального сигналу несправності
n Управління магістральних насосом на підстанцію
n Управління циркуляційним насосом контуру ГВП

7452091
240,-

№ замовлення

Пристрій дистанційного керування Vitotrol 200A
Для управління одним опалювальним контуром:
n Задане значення температури приміщення і програма управління
n Режим вечірки та економний режим
n Вбудований датчик температури приміщення

Z011486
229,-

№ замовлення

Пристрій дистанційного керування Vitotrol 300A
Для управління до трьох опалювальних контурів:
n Задані значення температури приміщення та гарячої води, режими роботи і програма відпустки, а
також режим вечірки і економний режим
n Часова програма для опалювальних контурів, ємнісного водонагрівача і циркуляційного насоса
контуру ГВП
n Дисплей з підсвіткою
n Вбудований датчик температури приміщення

Z008342
282,-

№ замовлення

Безпровідний пристрій дистанційного керування Vitotrol 200-RF
Для управління одним опалювальним контуром:
n Задане значення температури приміщення і програма управління
n Режим вечірки та економний режим
n Вбудований датчик температури приміщення

7441652
152,-

№ замовлення

Базовий радіомодуль В
(підключення по шині KM-BUS)
Для зв’язку між регулятором Vitotronic для теплових насосів (Vitotronic 200, тип WO1C) і наступного
обладнання:
n Пристрій дистанційного управління Vitotrol 200-RF
n Пристрій дистанційного управління Vitotrol 300-RF В
n Безпровідний датчик зовнішньої температури

7557080
186,-

№ замовлення

Подавальна і зворотна магістраль геліоустановки (DN 16)
n 2 гофровані туби з нержавіючої сталі в теплоізоляції довжиною по 12 м
n 4 стяжних різьбових з’єднання (Ø 22 мм)

7179114
79,-

№ замовлення

Пристрій для електропідігріву
Для захисту ванни конденсату від замерзання

7252666
302,-

№ замовлення

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Примітка: Додаткове приладдя для обладнання можна знайти на нашому сайті www.viessmann.ua в основному прайсі 2017 року.
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Євро

VITOSOL 100-FM
Пакетні пропозиції на базі
плоских сонячних колекторів
для приготування гарячої води

n

Vitosol 100-FM

n

Плоский сонячний колектор тип SV1F
n

Для вертикального монтажу на плоскому і похилому даху
або установки в довільному місці.

n
n

Для приготування гарячої води та підігріву води в плавальних
басейнах за допомогою теплообмінника.
Робочий тиск в колекторі до 6 бар (0,6 МПа)

n

Розміри (Ш х В х Г): 1056 х 2380 х 72 мм.

n

Довготривала герметичність і висока міцність за рахунок
алюмінієвої рами і безшовного ущільнення панелей.
Міцне скло і корозійностійка задня стінка.
Зручна для монтажу система кріплення фірми Viessmann що
складається з корозійностійких компонентів з нержавіючої
сталі та алюмінію, уніфікованих для всіх колекторів компанії
Viessmann.
Швидке і надійне підключення колекторів за допомогою
гнучких з'єднувальних труб з нержавіючої гофрованої труби.
Маркування СЕ згідно ЕN 12975 і сертифікація за нормами
Solar Keymark.

5686132

Маса: 41,5 кг.

Абсорбер з високоефективним селективним покриттям ThermProtect, що захищає колектор від перегріву.
Високий ККД завдяки поглиначу зі спеціальним покриттям і
склу з низьким вмістом заліза.
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VITOSOL 100-FM
Пакетні пропозиції на базі
плоских сонячних колекторів
для приготування гарячої води
Схема установки

Комплектація пакетних
пропозицій

n

n
n
n
n

n
n
n

n
n

Плоский сонячний колектор Vitosol
100-FМ, тип SV1F (вертикальний,
матеріал абсорберу - алюміній),
площа абсорберу 2,3 м2
З’єднувальні трубки
Комплект підключення геліополя
Повітрявідвідник у верхній частині
колекторів
Комплект занурювальної гільзи
для датчика температури
колектора
Запобіжний клапан 6 бар
Манометр
Насосний вузол Solar Divicon
з енергоефективним насосом
циркуляційним насосом з
регульованою частотою
обертання, повітрявіддлювачем,
арматурою для заповнення /
промивання, витратоміром, двома
термометрами, манометром і
запобіжним клапаном на 6 бар
Антифризна рідина Tyfocor, 20 л.
Мембранний розширювальний бак



Об’єм
розширю
вального
баку

Кількість
панелей
/ площа
абсорберу

25 л

2 шт / 4,6 м2

SK06805
2 066,-

№ замовлення

40 л

3 шт / 6,9 м2

SK06806
2 642,-

№ замовлення

40 л

4 шт / 9,2 м2

SK06807
3 184,-

№ замовлення

Гр. мат. W
Євро

Євро

Євро

Регулятор геліосистеми та кріплення для колекторів необхідно замовити окремо.
Регулятори для геліосистем
Модуль управління геліосистемою SM1
Z012904
303,-

Регулятор геліосистеми Vitosolic 100, тип SD1

Гр. мат. W
Z007387
347,-

Регулятор геліиосистеми Vitosolic 200, тип SD4
Електронний регулятор для настінного монтажу з управлінням по різниці температур для бівалентного
приготування гарячої води або бівалентного приготування гарячої води і нагріву води в плавальному
басейні або підтримка опалення приміщень геліосистемою і рідкопаливними, газовими і твердопаливними
водогрійними котлами
n Для установок з максимум 4 споживачами
n З датчиком температури колектора і двома занурювальними датчиками температури
n З цифровою індикацією температури, балансуванням потужності і системою діагностики
n Комунікація з опалювальними установками по шині KM-BUS
n Регулювання частоти обертання насоса контуру геліоустановки
n Можливість реєстрації робочих параметрів геліоустановки з допомогою SD карти пам’яті
n Відключення догріву ємнісного водонагрівача водогрійним котлом

30

Євро

№ замовлення

Євро

Гр. мат. W
Z007388
646,-

№ замовлення

Євро

5686132

Електронний регулятор для настінного монтажу з управлінням по різниці температур для бівалентного
приготування гарячої води з допомогою геліосистеми і рідкопаливних, газових і твердопаливних
водогрійних котлів
n З цифровою індикацією температури, балансуванням потужності і системою діагностики
n З датчиком температури колектора і датчиком температури ємнісного водонагрівача
n Комунікація з опалювальними установками по шині KM-BUS
n Регулювання частоти обертання насоса контуру геліоустановки
n Відключення догріву ємнісного водонагрівача водогрійним котлом

№ замовлення

5686132

Електронний регулятор в корпусі для настінного монтажу з управлінням по різниці температур для
бівалентного приготування гарячої води і підтримки опалення приміщень геліосистемою в поєднанні з
водогрійними котлами
n Управління і відображення даних відбувається з допомогою регулятора водогрійного котла
n З датчиком температури колектора і датчиком температури ємнісного водонагрівача
n Регулювання частоти обертання насоса контуру геліоустановки
n Відключення догріву ємнісного водонагрівача водогрійним котлом

Гр. мат. W

Пакетні пропозиції на базі
плоских сонячних колекторів
для приготування гарячої води
Схема установки

Комплектація пакетних
пропозицій

Плоский сонячний колектор Vitosol
100-FМ, тип SV1F (вертикальний,
матеріал абсорберу - алюміній),
площа абсорберу 2,3 м2
n З’єднувальні трубки
n Комплект підключення геліополя
n Повітрявідвідник у верхній частині
колекторів
n Комплект занурювальної гільзи
для датчика температури
колектора
n Запобіжний клапан 6 бар
n Манометр
n Насосний вузол Solar Divicon
з енергоефективним насосом
циркуляційним насосом з
регульованою частотою
обертання, повітрявідділювачем,
арматурою для заповнення /
промивання, витратоміром, двома
термометрами, манометром і
запобіжним клапаном на 6 бар
n Бівалентний ємнісній сталевий
водонагрівач Vittocell 100-W/B, тип
CVBB/CVB
n Антифризна рідина Tyfocor, 20 л.
n Мембранний розширювальний бак
n



Об’єм /
колір водо
нагрівача

Кількість
панелей
/ площа
абсорберу

300 л /
Сірий

2 шт / 4,6 м2

SK06800
3 056,-

№ замовлення

300 л /
Білий

2 шт / 4,6 м2

SK06801
3 056,-

№ замовлення

400 л /
Сірий

2 шт / 4,6 м2

SK06802
3 423,-

№ замовлення

400 л /
Білий

2 шт / 4,6 м2

SK06803
3 423,-

№ замовлення

500 л /
Сірий

3 шт / 6,9 м2

SK06804
4 213,-

№ замовлення

Гр. мат. W
Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Регулятор геліосистеми та кріплення для колекторів необхідно замовити окремо.
Комплект кріплень для монтажу на похилому даху для пакетних пропозиції з панелями Vitosol 100-FM
Кількість
панелей

Вид покрівлі
Голландська
черепиця

5686132

5686132

VITOSOL 100-FM

Гр. мат. W
Пласка
черепиця

Бітумна
черепиця

Без кріпильних
гачків

Гофроване
листове
покриття
(профіль 5 та 6)

Гофроване
листове
покриття
(профіль 8)

Z012904
303,-

Z008489

Z008497

Z008505

Z008513

Z008521

№ замовлення

2 шт

Z012905
493,-

Z008490

Z008498

Z008506

Z008514

Z008522

№ замовлення

3 шт

Z012906
604,-

Z008491

Z008499

Z008507

Z008515

Z008523

№ замовлення

4 шт

200,-

296,-

385,-

202,-

298,-

389,-

137,-

214,-

282,-

198,-

294,-

383,-

198,-

294,-

383,-

Євро

Євро

Євро

Примітка: Додаткове приладдя для обладнання можна знайти на нашому сайті www.viessmann.ua в основному прайсі 2017 року.
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VITOSOL 100-FM
Пакетні пропозиції на базі
плоских сонячних колекторів
для приготування гарячої води
Схема установки

Комплектація пакетних
пропозицій

Регулятор



Колір
водонагрівача
Гр. мат. W

Плоский сонячний колектор
Vitosol 100-FМ
тип SV1F (вертикальний, матеріал
абсорберу - алюміній), площа
абсорберу 2,3 м2 – 2 шт
n Бівалентний ємнісний сталевий
водонагрівач Vitocell 100-U/W тип
CVUB об’ємом 300 л. З вбудованим
енергоефективним циркуляційним
насосом з регульованою частотою
обертання, повітрявіддлювачем,
арматурою для заповнення/
промивання й автоматикою
керування геліосистемою
n Повітрявідвідник у верхній частині
колекторів
n Повітрявідвідник із сепаратором
повітря перед бойлером
n Комплект занурювальної гільзи для
датчика температури колектора
n З’єднувальні трубки
n Запобіжний клапан 6 бар
n Манометр
n Антифризна рідина Tyfocor, 25 л
n Мембранний розширювальний бак
об’ємом 25 л
n

Vitosolic
100
тип SD1

Модуль
управління
SM1

Сірий

SK06137
3 585,-

№ замовлення

Білий

SK06411
3 585,-

№ замовлення

Сірий

SK06412
3 585,-

№ замовлення

Білий

SK06413
3 585,-

№ замовлення

Євро

Євро

Євро

Євро

Приладдя
Гр. мат. W

Теплоносій для геліосистем «Tyfocor LS»
20 л в одноразовій ємності

7143744
107,-

№ замовлення

Ручний наповнюючий насос геліосистеми
Для наповнення і підвищення тиску в геліосистемі

7188624
109,-

№ замовлення

Наповнююча арматура
n Для промивання, наповнення і спорожнення геліоустановки
n З стяжним різьбовим з’єднанням (Ø 22 мм)

7316261
59,-

№ замовлення

Термостатичний циркуляційний комплект
Для інтеграції в установки приготування гарячої води з циркуляційною лінією
n Термостатний автоматичний змішувач
n Діапазон налаштування: 35-60 оС
n Вбудований зворотній клапан

ZK01284
241,-

№ замовлення

Термостатичний автоматичний змішувач
Для інтеграції в установки приготування гарячої води без циркуляційної лінії
n Діапазон налаштування: 35-60 оС
n Патрубок з різьбою G1, з плоским ущільненням
n Вбудований зворотній клапан

7438940
72,-

№ замовлення

Подавальна і зворотна магістраль геліоустановки (DN 16)
n 2 гофровані туби з нержавіючої сталі в теплоізоляції довжиною по 15 м
n 4 стяжних різьбових з’єднання (Ø 22 мм)

7419567
556,-

№ замовлення

Подавальна і зворотна магістраль геліоустановки (DN 16)
n 2 гофровані туби з нержавіючої сталі в теплоізоляції довжиною по 12 м
n 4 стяжних різьбових з’єднання (Ø 22 мм)

7373478
480,-

№ замовлення

Подавальна і зворотна магістраль геліоустановки (DN 16)
n 2 гофровані туби з нержавіючої сталі в теплоізоляції довжиною по 6 м
n 4 стяжних різьбових з’єднання (Ø 22 мм)

7373477
264,-

№ замовлення

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Примітка: Додаткове приладдя для обладнання можна знайти на нашому сайті www.viessmann.ua в основному прайсі 2017 року.
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5686132

Євро

VITOSOL 200-FM
Пакетні пропозиції на базі
плоских сонячних колекторів
для приготування гарячої води

Vitosol 200-FM

n

Абсорбер з високоефективним селективним покриттям ThermProtect, що захищає колектор від перегріву.

n

Високий ККД до 81,3% завдяки поглиначу зі спеціальним
покриттям і склу з низьким вмістом заліза.
Привабливий дизайн колектора, рама темно-синього кольору,
RAL 7016 (антрацит). За побажанням рама поставляється
також і в інших кольорах RAL.
Довготривала герметичність і висока міцність за рахунок
алюмінієвої рами і безшовного ущільнення панелей.
Міцне скло і корозійностійка задня стінка.
Зручна для монтажу система кріплення фірми Viessmann, що
складається з корозійностійких компонентів з нержавіючої
сталі та алюмінію, уніфікованих для всіх колекторів компанії
Viessmann.
Швидке і надійне підключення колекторів за допомогою
гнучких з'єднувальних труб з нержавіючої гофрованої труби.
Високоефективна теплова ізоляція із меламіну.

Плоский сонячний колектор Тип SV2F
n

Для вертикального монтажу, для установки на плоскому і
похилому даху, або установки в довільному місці.
Для приготування гарячої води та підігріву води в плавальних
басейнах за допомогою теплообмінника.

n
n
n

Робочий тиск в колекторі до 6 бар (0,6 МПа).
Розміри (Ш х В х Г): 1056 х 2380 х 90 мм.
Маса: 41 кг.

n

5686132

n
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VITOSOL 200-FM
Пакетні пропозиції на базі
плоских сонячних колекторів
для приготування гарячої води
Схема установки

Комплектація пакетних
пропозицій

n

n
n
n
n

n
n
n

n
n

Плоский сонячний колектор Vitosol
200-FМ, тип SV2F (вертикальний,
матеріал абсорберу - алюміній),
площа абсорберу 2,3 м2
З’єднувальні трубки
Комплект підключення геліополя
Повітрявідвідник у верхній частині
колекторів
Комплект занурювальної гільзи
для датчика температури
колектора
Запобіжний клапан 6 бар
Манометр
Насосний вузол Solar Divicon
з енергоефективним насосом
циркуляційним насосом з
регульованою частотою
обертання, повітрявідділювачем,
арматурою для заповнення /
промивання, витратоміром, двома
термометрами, манометром і
запобіжним клапаном на 6 бар
Антифризна рідина Tyfocor, 20 л.
Мембранний розширювальний бак



Об’єм
розширю
вального
баку

Кількість
панелей
/ площа
абсорберу

25 л

2 шт / 4,6 м2

SK06817
2 343,-

№ замовлення

40 л

3 шт / 6,9 м2

SK06818
3 058,-

№ замовлення

40 л

4 шт / 9,2 м2

SK06819
3 739,-

№ замовлення

Гр. мат. W
Євро

Євро

Євро

Регулятор геліосистеми та кріплення для колекторів необхідно замовити окремо.
Регулятори для геліосистем
Модуль управління геліосистемою SM1
Z014470
427,-

Регулятор геліосистеми Vitosolic 100, тип SD1

Гр. мат. W
Z007387
347,-

Регулятор геліосистеми Vitosolic 200, тип SD4
Електронний регулятор для настінного монтажу з управлінням по різниці температур для бівалентного
приготування гарячої води або бівалентного приготування гарячої води і нагріву води в плавальному
басейні або підтримка опалення приміщень геліосистемою і рідкопаливними, газовими і твердопаливними
водогрійними котлами
n Для установок з максимум 4 споживачами
n З датчиком температури колектора і двома занурювальними датчиками температури
n З цифровою індикацією температури, балансуванням потужності і системою діагностики
n Комунікація з опалювальними установками по шині KM-BUS
n Регулювання частоти обертання насоса контуру геліоустановки
n Можливість реєстрації робочих параметрів геліоустановки з допомогою SD карти пам’яті
n Відключення догріву ємнісного водонагрівача водогрійним котлом

34

Євро

№ замовлення

Євро

Гр. мат. W
Z007388
646,-

№ замовлення

Євро

5686132

Електронний регулятор для настінного монтажу з управлінням по різниці температур для бівалентного
приготування гарячої води з допомогою геліосистеми і рідкопаливних, газових і твердопаливних
водогрійних котлів
n З цифровою індикацією температури, балансуванням потужності і системою діагностики
n З датчиком температури колектора і датчиком температури ємнісного водонагрівача
n Комунікація з опалювальними установками по шині KM-BUS
n Регулювання частоти обертання насоса контуру геліоустановки
n Відключення догріву ємнісного водонагрівача водогрійним котлом

№ замовлення

5686132

Електронний регулятор в корпусі для настінного монтажу з управлінням по різниці температур для
бівалентного приготування гарячої води і підтримки опалення приміщень геліосистемою в поєднанні з
водогрійними котлами.
n Управління і відображення даних відбувається з допомогою регулятора водогрійного котла
n З датчиком температури колектора і датчиком температури ємнісного водонагрівача
n Регулювання частоти обертання насоса контуру геліоустановки
n Відключення догріву ємнісного водонагрівача водогрійним котлом

Гр. мат. W

Пакетні пропозиції на базі
плоских сонячних колекторів
для приготування гарячої води
Схема установки

Комплектація пакетних
пропозицій

n

n
n
n
n

n
n
n

n

n
n

Плоский сонячний колектор Vitosol
200-FМ, тип SV2F (вертикальний,
матеріал абсорберу - алюміній),
площа абсорберу 2,3 м2
З’єднувальні трубки
Комплект підключення геліополя
Повітрявідвідник у верхній частині
колекторів
Комплект занурювальної гільзи
для датчика температури
колектора
Запобіжний клапан 6 бар
Манометр
Насосний вузол Solar Divicon
з енергоефективним насосом
циркуляційним насосом з
регульованою частотою
обертання, повітрявідділювачем,
арматурою для заповнення /
промивання, витратоміром, двома
термометрами, манометром і
запобіжним клапаном на 6 бар
Бівалентний ємнісній сталевий
водонагрівач Vittocell 100-W/B, тип
CVBB/CVB
Антифризна рідина Tyfocor, 20 л.
Мембранний розширювальний бак



Об’єм /
колір водо
нагрівача

Кількість
панелей
/ площа
абсорберу

300 л /
Сірий

2 шт / 4,6 м2

SK06812
3 335,-

№ замовлення

300 л /
Білий

2 шт / 4,6 м2

SK06813
3 335,-

№ замовлення

400 л /
Сірий

2 шт / 4,6 м2

SK06814
3 700,-

№ замовлення

400 л /
Білий

2 шт / 4,6 м2

SK06815
3 700,-

№ замовлення

500 л /
Сірий

3 шт / 6,9 м2

SK06816
4 631,-

№ замовлення

Гр. мат. W
Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Регулятор геліосистеми та кріплення для колекторів необхідно замовити окремо.
Комплект кріплень для монтажу на похилому даху для пакетних пропозиції з панелями Vitosol 200-FM
Кількість
панелей

Вид покрівлі
Голландська
черепиця

5686132

5686132

VITOSOL 200-FM

Гр. мат. W
Пласка
черепиця

Бітумна
черепиця

Без кріпильних
гачків

Гофроване
листове
покриття
(профіль 5 та 6)

Гофроване
листове
покриття
(профіль 8)

Z012904
303,-

Z008489

Z008497

Z008505

Z008513

Z008521

№ замовлення

2 шт

Z012905
493,-

Z008490

Z008498

Z008506

Z008514

Z008522

№ замовлення

3 шт

Z012906
604,-

Z008491

Z008499

Z008507

Z008515

Z008523

№ замовлення

4 шт

200,-

296,-

385,-

202,-

298,-

389,-

137,-

214,-

282,-

198,-

294,-

383,-

198,-

294,-

383,-

Євро

Євро

Євро

Примітка: Додаткове приладдя для обладнання можна знайти на нашому сайті www.viessmann.ua в основному прайсі 2017 року.
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VITOSOL 200-FM
Пакетні пропозиції на базі
плоских сонячних колекторів
для приготування гарячої води
Схема установки

Комплектація пакетних
пропозицій

Регулятор



Колір
водонагрівача
Гр. мат. W

n

n

n
n
n
n
n
n
n
n

Плоский сонячний колектор Vitosol
200-FМ, тип SV2F (вертикальний,
матеріал абсорберу - алюміній),
площа абсорберу 2,3 м2 – 2 шт
Бівалентний ємнісній сталевий
водонагрівач Vittocell 100-U/W, тип
CVUB, об’ємом 300 л. З вбудованим
енергоефективним циркуляційним
насосом, повітрявідділювачем,
арматурою для заповнення/
промивання і автоматикою
керування геліосистемою
Повітрявідвідник у верхній частині
колекторів
Повітрявідвідник із сепаратором
повітря перед бойлером
Комплект занурювальної гільзи для
датчика температури колектора
З’єднувальні трубки
Запобіжний клапан 6 бар
Манометр
Антифризна рідина Tyfocor, 25 л.
Мембранний розширювальний бак,
об’ємом 25 л.

Vitosolic
100
тип SD1

Модуль
управління
SM1

Сірий

SK06808
3 905,-

№ замовлення

Білий

SK06810
3 905,-

№ замовлення

Сірий

SK06809
3 905,-

№ замовлення

Білий

SK06811
3 905,-

№ замовлення

Євро

Євро

Євро

Євро

Приладдя
Гр. мат. W

Теплоносій для геліосистем «Tyfocor LS»
20 л в одноразовій ємності

7143744
107,-

№ замовлення

Ручний наповнюючий насос геліосистеми
Для наповнення і підвищення тиску в геліосистемі

7188624
109,-

№ замовлення

Наповнююча арматура
n Для промивання, наповнення і спорожнення геліоустановки
n З стяжним різьбовим з’єднанням (Ø 22 мм)

7316261
59,-

№ замовлення

Термостатичний циркуляційний комплект
Для інтеграції в установки приготування гарячої води з циркуляційною лінією
n Термостатний автоматичний змішувач
n Діапазон налаштування: 35-60 оС
n Вбудований зворотній клапан

ZK01284
241,-

№ замовлення

Термостатичний автоматичний змішувач
Для інтеграції в установки приготування гарячої води без циркуляційної лінії
n Діапазон налаштування: 35-60 оС
n Патрубок з різьбою G1, з плоским ущільненням
n Вбудований зворотній клапан

7438940
72,-

№ замовлення

Подавальна і зворотна магістраль геліоустановки (DN 16)
n 2 гофровані туби з нержавіючої сталі в теплоізоляції довжиною по 15 м
n 4 стяжних різьбових з’єднання (Ø 22 мм)

7419567
556,-

№ замовлення

Подавальна і зворотна магістраль геліоустановки (DN 16)
n 2 гофровані туби з нержавіючої сталі в теплоізоляції довжиною по 12 м
n 4 стяжних різьбових з’єднання (Ø 22 мм)

7373478
480,-

№ замовлення

Подавальна і зворотна магістраль геліоустановки (DN 16)
n 2 гофровані туби з нержавіючої сталі в теплоізоляції довжиною по 6 м
n 4 стяжних різьбових з’єднання (Ø 22 мм)

7373477
264,-

№ замовлення

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Примітка: Додаткове приладдя для обладнання можна знайти на нашому сайті www.viessmann.ua в основному прайсі 2017 року.
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5686132

Євро

5686132

VITOSOL 141-FM
Пакетні пропозиції на базі
плоских сонячних колекторів
для приготування гарячої води

Комплект обладнання геліосистеми
для контуру ГВП

n	Стандартний

комплект обладнання геліосистеми з
компонентами, спеціально призначеними для приготування
гарячої води геліоустановкою.

n	Бівалентний

Vitocell 100-В/-W тип СVBA
Вертикальний сталевий ємнісний водонагрівач із внутрішнім
емалевим покриттям "Ceraprotec" і двома змійовиками
опалювального контуру для опалення за допомогою
геліоколекторів і підігріву водогрійним котлом, включаючи
попередньо змонтований насосний вузол колекторного
контуру Solar-Divicon з модулем геліоконтролера, тип SM1 або
регулятором Vitosolic 100, тип SD1
Vitosol 100-FM, тип SVKG

ємнісний водонагрівач з комплектом обладнання
для швидкого і простого монтажу з геліоустановкою.
n	Корозієстійкий сталевий водонагрівач з внутрішнім емалевим
покриттям Ceraprotect. додаткова катодний захистза
допомогою магнієвого електрода.
n	Можливість підключення електронагрівальної вставки,
замовляється окремо.
n	Надійний плоский колектор з високоефективним абсорбером,
з високим ККД.
n	Зручна для монтажу система кріплення, що складається з
корозійностійких компонентів з нержавіючої сталі та алюмінію,
уніфікованих для всіх колекторів компанії Viessmann.

Абсорбер з високоефективним селективним покриттям
ThermProtect, що захищає колектор від перегріву.
Оптимізовані плоскі колектори для вертикального наддахового
монтажу.

37

VITOSOL 141-FM
Пакетні пропозиції на базі
плоских сонячних колекторів
для приготування гарячої води
Схема установки

Регулятор

Комплектація пакетних
пропозицій



Колір
водонагрівача
Гр. мат. W

Сонячні колектори Vitosol 100-FM
тип SVKF - 2 шт, площа
колекторів 4,36 м2
n Бівалентний ємнісний водонагрівач
Vitocell 100-B тип CVBA
об’ємом 250 л, з попередньо
змонтованим насосним вузлом
колекторного контуру
Solar-Divicon, включаючи
енергоефективний насос з
регульованою частотою обертання,
регулятор геліоустановки,
повітрявіддільник, запобіжний
клапан і наповнювальну арматуру
n Мембранний розширювальний бак
об’ємом 18 л
n Антифризна рідина Tyfocor, 20 л
n

Vitosolic
100
тип SD1

Модуль
управління
SM1

Сірий

SK05699
2 834,-

№ замовлення

Білий

SK05700
2 834,-

№ замовлення

Сірий

SK05695
2 834,-

№ замовлення

Білий

SK05696
2 834,-

№ замовлення

Євро

Євро

Євро

Євро

Комплект кріплень для монтажу на похилому даху для пакетної пропозиції
Вид покрівлі
Гр. мат. W
Голландська
черепиця

Z012920
230,-

Пласка
черепиця

Бітумна
черепиця

Z011884
203,-

Z011885
205,-

Без кріпильних
гачків

Z011886
140,-

Гофроване
листове покриття
(профіль 5 та 6)

Гофроване
листове покриття
(профіль 8)

Z011899
201,-

Z011900
201,-

№ замовлення

Євро

Примітка: Додаткове приладдя для обладнання можна знайти на нашому сайті www.viessmann.ua в основному прайсі 2017 року.
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VITOSOL 300-TM
Пакетні пропозиції на базі
вакуумних сонячних колекторів
для приготування гарячої води

Vitosol 300-ТМ
Вакуумний трубчатий колектор
Тип SP3C (площа абсорберу 1,51 м2 і 3,03 м2)
Універсальний в монтажу: вертикально чи горизонтально на
похилому або на горизонтальному даху, на фасаді будинку, на
довільній опорній конструкції.
Для приготування гарячої води, нагріву теплоносія в
опалювальних системах та підігріву води в плавальних басейнах
за допомогою теплообмінника.

n

n

n
n

n

Робочий тиск в колекторі до 6 бар (0,6 МПа).
n
n
n

Горизонтальна теплова труба з системою ThermProtect, що
захищає колектор від перегріву. Незалежно від налаштувань
регулятора чи перебоїв з електроживленням.
Універсальне застосування для монтажу в будь якому – як
вертикальному, так і в горизонтальному – положенні на дахах і
фасадах, а також для установки в довільному місці.
Вбудовані в вакуумні трубки поверхні для поглинання з
високоселективним покриттям, не чутливі до забруднень.
Ефективна передача тепла конденсаторами, повністю
герметизованими за допомогою теплообмінника типу «труба в
трубі» Duotec.
Можливість оптимальної орієнтації відносно Сонця завдяки
трубкам, що обертаються навколо своєї осі, за рахунок чого
забезпечується максимальне використання сонячної енергії.
Сухе з’єднання, трубки можуть замінюватися при наповненій
установці.
Високоефективна теплоізоляція корпусу колектора забезпечує
мінімальні теплові втрати.
Простий монтаж завдяки використанню кріпильних і монтажних
систем Viessmann.
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VITOSOL 300-TM
Пакетні пропозиції на базі
вакуумних сонячних колекторів
для приготування гарячої води
Схема установки

Комплектація пакетних
пропозицій

n
n
n
n
n
n
n

n
n

Вакуумний сонячний колектор
Vitosol 300-ТМ, тип SP3C
З’єднувальні трубки
Комплект підключення геліополя
Повітрявідвідник у верхній частині
колекторів
Запобіжний клапан 6 бар
Манометр
Насосний вузол Solar Divicon
з енергоефективним насосом
циркуляційним насосом з
регульованою частотою
обертання, півітрявіддлювачем,
арматурою для заповнення /
промивання, витратоміром, двома
термометрами, манометром і
запобіжним клапаном на 6 бар
Антифризна рідина Tyfocor, 20 л.
Мембранний розширювальний бак



Об’єм
розширю
вального
баку

Площа
абсорберу

25 л

3,03 м2

SK06853
3 178,-

№ замовлення

40 л

4,54 м2

SK06854
4 383,-

№ замовлення

40 л

6,06 м2

SK06855
5 474,-

№ замовлення

Гр. мат. W
Євро

Євро

Євро

Регулятор геліосистеми та кріплення для колекторів необхідно замовити окремо.
Регулятори для геліосистем
Модуль управління геліосистемою SM1
Z014470
427,-

Регулятор геліосистеми Vitosolic 100, тип SD1

Гр. мат. W
Z007387
347,-

Регулятор геліосистеми Vitosolic 200, тип SD4
Електронний регулятор для настінного монтажу з управлінням по різниці температур для бівалентного
приготування гарячої води або бівалентного приготування гарячої води і нагріву води в плавальному
басейні або підтримка опалення приміщень геліосистемою і рідкопаливними, газовими і твердопаливними
водогрійними котлами
n Для установок з максимум 4 споживачами
n З датчиком температури колектора і двома занурювальними датчиками температури
n З цифровою індикацією температури, балансуванням потужності і системою діагностики
n Комунікація з опалювальними установками по шині KM-BUS
n Регулювання частоти обертання насоса контуру геліоустановки
n Можливість реєстрації робочих параметрів геліоустановки з допомогою SD карти пам’яті
n Відключення догріву ємнісного водонагрівача водогрійним котлом

40

Євро

№ замовлення

Євро

Гр. мат. W
Z007388
646,-

№ замовлення

Євро

5686132

Електронний регулятор для настінного монтажу з управлінням по різниці температур для бівалентного
приготування гарячої води з допомогою геліосистеми і рідкопаливних, газових і твердопаливних
водогрійних котлів
n З цифровою індикацією температури, балансуванням потужності і системою діагностики
n З датчиком температури колектора і датчиком температури ємнісного водонагрівача
n Комунікація з опалювальними установками по шині KM-BUS
n Регулювання частоти обертання насоса контуру геліоустановки
n Відключення догріву ємнісного водонагрівача водогрійним котлом

№ замовлення

5686132

Електронний регулятор в корпусі для настінного монтажу з управлінням по різниці температур для
бівалентного приготування гарячої води і підтримки опалення приміщень геліосистемою в поєднанні з
водогрійними котлами.
n Управління і відображення даних відбувається з допомогою регулятора водогрійного котла
n З датчиком температури колектора і датчиком температури ємнісного водонагрівача
n Регулювання частоти обертання насоса контуру геліоустановки
n Відключення догріву ємнісного водонагрівача водогрійним котлом

Гр. мат. W

Пакетні пропозиції на базі
вакуумних сонячних колекторів
для приготування гарячої води
Схема установки

Комплектація пакетних
пропозицій

n
n
n
n
n
n
n

n

n
n

Вакуумний сонячний колектор
Vitosol 300-ТМ, тип SP3C
З’єднувальні трубки
Комплект підключення геліополя
Повітрявідвідник у верхній частині
колекторів
Запобіжний клапан 6 бар
Манометр
Насосний вузол Solar Divicon
з енергоефективним насосом
циркуляційним насосом з
регульованою частотою
обертання, повітрявідділювачем,
арматурою для заповнення /
промивання, витратоміром, двома
термометрами, манометром і
запобіжним клапаном на 6 бар
Бівалентний ємнісній сталевий
водонагрівач Vittocell 100-W/B, тип
CVBB/CVB
Антифризна рідина Tyfocor, 20 л.
Мембранний розширювальний бак



Об’єм /
колір водо
нагрівача

Площа
абсорберу

300 л /
Сірий

4,54 м2

SK06848
5 374,-

№ замовлення

300 л /
Білий

4,54 м2

SK06849
5 374,-

№ замовлення

400 л /
Сірий

6,06 м2

SK06850
6 830,-

№ замовлення

400 л /
Білий

6,06 м2

SK06851
6 830,-

№ замовлення

500 л /
Сірий

6,06 м2

SK06852
7 045,-

№ замовлення

Гр. мат. W
Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Регулятор геліосистеми та кріплення для колекторів необхідно замовити окремо.
Комплект кріплень для монтажу на похилому даху для пакетних пропозиції з панелями Vitosol 300-ТМ

Площа
абсорберу

Гр. мат. W

Вид покрівлі
Голландська
черипиця

5686132

5686132

VITOSOL 300-TM

Пласка
черепиця

Бітумна
черепиця

Без кріпильних
гачків

Гофроване
листове
покриття
(профіль 5 та 6)

Гофроване
листове
покриття
(профіль 8)

ZK00854
209,-

ZK00588
150,-

ZK00589

ZK00578

ZK00590

ZK00591

3,03 м2

1

1

1

1

1

1

Необхідна
кількість
комплектів

4,54 м2

2

2

2

2

2

2

Необхідна
кількість
комплектів

6,06 м2

2

2

2

2

2

2

Необхідна
кількість
комплектів

150,-

162,-

148,-

148,-

№ замовлення

Євро

Примітка: Додаткове приладдя для обладнання можна знайти на нашому сайті www.viessmann.ua в основному прайсі 2017 року.
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VITOSOL 300-TM
Пакетні пропозиції на базі
вакуумних сонячних колекторів
для приготування гарячої води
Схема установки

Комплектація пакетних
пропозицій

Регулятор



Колір
водонагрівача
Гр. мат. W

n
n
n
n
n
n
n
n

Vitosolic
100
тип SD1

Модуль
управління
SM1

Сірий

SK06844
5 944,-

№ замовлення

Білий

SK06846
5 944,-

№ замовлення

Сірий

SK06845
5 944,-

№ замовлення

Білий

SK06847
5 944,-

№ замовлення

Приладдя

Євро

Євро

Євро

Євро

Гр. мат. W

Теплоносій для геліосистем «Tyfocor LS»
20 л в одноразовій ємності

7143744
107,-

№ замовлення

Ручний наповнюючий насос геліосистеми
Для наповнення і підвищення тиску в геліосистемі

7188624
109,-

№ замовлення

Наповнююча арматура
n Для промивання, наповнення і спорожнення геліоустановки
n З стяжним різьбовим з’єднанням (Ø 22 мм)

7316261
59,-

№ замовлення

Термостатичний циркуляційний комплект
Для інтеграції в установки приготування гарячої води з циркуляційною лінією
n Термостатний автоматичний змішувач
n Діапазон налаштування: 35-60 оС
n Вбудований зворотній клапан

ZK01284
241,-

№ замовлення

Термостатичний автоматичний змішувач
Для інтеграції в установки приготування гарячої води без циркуляційної лінії
n Діапазон налаштування: 35-60 оС
n Патрубок з різьбою G1, з плоским ущільненням
n Вбудований зворотній клапан

7438940
72,-

№ замовлення

Подавальна і зворотна магістраль геліоустановки (DN 16)
n 2 гофровані туби з нержавіючої сталі в теплоізоляції довжиною по 15 м
n 4 стяжних різьбових з’єднання (Ø 22 мм)

7419567
556,-

№ замовлення

Подавальна і зворотна магістраль геліоустановки (DN 16)
n 2 гофровані туби з нержавіючої сталі в теплоізоляції довжиною по 12 м
n 4 стяжних різьбових з’єднання (Ø 22 мм)

7373478
480,-

№ замовлення

Подавальна і зворотна магістраль геліоустановки (DN 16)
n 2 гофровані туби з нержавіючої сталі в теплоізоляції довжиною по 6 м
n 4 стяжних різьбових з’єднання (Ø 22 мм)

7373477
264,-

№ замовлення

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Євро

Примітка: Додаткове приладдя для обладнання можна знайти на нашому сайті www.viessmann.ua в основному прайсі 2017 року.
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5686132

n

Вакуумний сонячний колектор
Vitosol 300-ТМ, тип SP3C, 4,5 м2
Бівалентний ємнісній сталевий
водонагрівач Vittocell 100-U/W, тип
CVUB, об’ємом 300 л. З вбудованим
енергоефективним циркуляційним
насосом, повітрявідділювачем,
арматурою для заповнення/
промивання і автоматикою
керування геліосистемою
Повітрявідвідник у верхній частині
колекторів
Повітрявідвідник із сепаратором
повітря перед бойлером
Комплект занурювальної гільзи для
датчика температури колектора
З’єднувальні трубки
Запобіжний клапан 6 бар
Манометр
Антифризна рідина Tyfocor, 25 л.
Мембранний розширювальний бак,
об’ємом 25 л.

5686132

n

Матеріали захищені авторським правом.
Копіювання та інше використання тільки за попередньою згодою.
Залишаємо за собою право на внесення змін.
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