Vitoset – topná tělesa
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Příslušenství

Příslušenství od ﬁrmy Viessmann – kompletní
vytápění – všechno z jedné ruky.
S programem Vitoset dostanete všechny produkty k bezpečnému provozu Vašeho
vytápěcího systému z jedné ruky.
Každý Vitoset produkt splňuje nejvyšší
kvalitativní kritéria, na která jste u společnosti
Viessmann zvyklí. Program příslušenství je
perfektně sladěný s Viessmann topnými
systémy.
Univerzální topná tělesa
Kvalitu topných těles poznáte podle vysoce
jakostního a odolného lakování. Viessmann
topná tělesa se díky svému neutrálnímu
vzhledu v bílém tónu RAL 9016 hodí do každého
interiéru. Na požádání je možné dodat každý
typ tělesa i v jiných barvách.
Plochá topná tělesa
Brilantní hladký design vytváří z plochého
tělesa „Carat“ výjimečný dekorativní prvek.
Optimální technická koncepce je přizpůsobena
energeticky úspornému vytápění. Odolný
povrch v bílém provedení je lehce držovatelný.

Koupelnová topná tělesa jsou dostupná v různých
velikostech a barvách, představují stylový dekorační prvek.

Koupelnová topná tělesa
Svým štíhlým provedením působí koupelnová topná tělesa elegantně a přispívají
k individuálnímu ztvárnění koupelny. Tělesa
mohou být napojena přímo na teplovodní
systém a nebo provozována elektricky.
Samozřejmostí je i kombinace těchto systémů
– napojení na topný systém v zimních měsících
a elektrický provoz v chladných dnech mimo
topnou sezónu.
Podlahové vytápění
Úsporné, bezpečné a komfortní díky rovnoměrnému přenosu tepla vytváří podlahové
vytápění Vitoset výjimečně příjemné vnitřní
klima. Regulační technika byla koncipována
speciálně na spojení s tepelnými čerpadly.
Takto můžeme regulovat nejen vytápění,
ale i chlazení v letním období.

Vitoset

Univerzální topná tělesa

Univerzální topná tělesa, atraktivní
a rozměrově úsporný tvar
Vysoký výkon, moderní technika: vytápěcí
tělesa z programu Vitoset od ﬁrmy Viessmann
splňují všechny nároky. Ideálně doplňují náš
výrobní program.
Univerzální tělesa – elegantní vzhled,
vysoce jakostní lakování
Kvalita topných těles se pozná podle vysoce
kvalitního lakování s dlouhou životností.
Univerzální topná tělesa s vysokým výkonem se vzhledem k svému neutrálnímu designu dají dobře použít jak v obytných místnostech, tak kancelářích. Z hlediska investice
jsou zajímavou alternativou k plochým topným
tělesům. Nezávisle na tom, jestli se jedná
o zrenovovanou místnost, anebo stávající
– topné těleso v bílém odstínu RAL 9016 harmonicky zapadne do každého interiéru. Navíc
na požádání mohou být všechny typy topných
těles dodávány v různých barvách. Univerzální
tělesa se velmi lehce čistí, a to ocení zejména
alergici. Pro důkladné očištění se snadno
odmontuje vrchní kryt.
Topná tělesa se šesti připojovacími hrdly
představují atraktivní dekorační prvek
a rozšiřují produktový sortiment topných
těles Viessmann.

Rozsah použití

teplovodní topné systémy dle DIN 4751

Materiál

kvalita plechu St 1203 dle DIN 1623
tloušťka plechu 1,25 mm, tolerance dle DIN 1541
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Univerzální topná tělesa Vitoset.

Výhody na první pohled

Topné těleso – atraktivní designový prvek.

 Topné těleso v šesti typech, jedno-, až třířadová konstrukce, výška 300, 400,
550 a 950 mm.
 Vysoce kvalitní povrchová úprava dle DIN 55900 s vrstvou laku v barevném
odstínu RAL 9016.
 Robustní a prakticky svařovaný boční plášť a lehce odnímatelný kryt pro snadné čištění.
 Jednoduchá montáž: integrované ventilové sedlo dimenzované pro novou
generaci termostatických ventilů.
 Ideální pro novostavby i rekonstrukce. Připojovací rozměr odpovídá DIN normě.
 Vysoký tepelný výkon na základě 25 mm rozteče vodních kanálků.
 S integrovaným sedlem ventilu s 5hrdly R1/ 2 pro připojení Kompakt nebo Ventil
Kompakt.
 Flexibilní montáž: otáčení – žádné navařené závěsy na topném tělese, přípoje
volitelné zprava nebo zleva (mimo typ 10 a 11).
 Norma tepelného výkonu zkoušená a registrovaná dle DIN EN 442, výroba dle
certiﬁkátu ISO 9001.

Vitoset

Plochá topná tělesa

Ploché topné těleso „Carat“
– hladké a elegantní
Brilantní úplně hladký design řadí ploché
topné těleso mezi nezvyklé estetické
dekorační prvky, které působí velmi
elegantně. Optimální technická koncepce
splňuje požadavky vytápění, které šetří
energii.
Plochá topná tělesa jsou laserově svařovaná
a vyráběná v moderní sériové výrobě. Díky
tomu je zabezpečeno přesné kontinuální
lícování ploch.
Odolný povrch se snadno udržuje a je v barevném odstínu RAL 9016 (bílá). Ploché topné
těleso se velmi snadno čistí tím, se stává
atraktivním i pro alergiky.

Technická data plochých
topných těles:

Standartní provedení

Rozsah použití

teplovodní topné systémy dle DIN 4751

Materiál

vysoce jakostní plech

Vertikální provedení

Rozteč vodních kanálků

25 mm

25 mm

Přípoje

6 x R1/ 2

5 x R1/ 2

Konstrukční výška

250, 400, 550 a 950 mm

1605, 1805, 2005 mm

Konstrukční délka

od 400 do 3000 mm

400, 550 a 950 mm

Konstrukční hloubka

57 mm typ 11
105 mm typ 20 a typ 21,
105 mm typ 22, 166 mm typ 33

57 mm typ 10
105 mm typ 20

Přípustný provozní tlak

do 6 bar

do 6 bar

Přípustná provozní teplota

max. 110 °C

max. 110 °C

Povrch

vysoce jakostní povrchová úprava dle DIN 55900 s lakovanou vrstvou
v barevném odstínu RAL 9016

Tepelný výkon

dle DIN EN 442
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Plochá topná tělesa Vitoset.

Výhody na první pohled

Ploché topné těleso se středovým připojením – atraktivní
designový prvek.

 Topné těleso v šesti typech, jedno-, až třířadová konstrukce, výška 250, 400,
550 a 950 mm.
 Vysoce kvalitní povrchová úprava dle DIN 55900 s vrstvou laku v barevném
odstínu RAL 9016.
 Robustní a prakticky svařovaný boční plášť a lehce odnímatelný kryt pro
snadné čištění.
 Jednoduchá montáž: integrované ventilové sedlo dimenzované pro novou
generaci termostatických ventilů.
 Ideální pro novostavby i rekonstrukce. Připojovací rozměr odpovídá DIN normě.
 Vysoký tepelný výkon na základě 25 mm rozteče vodních kanálků.
 S integrovaným sedlem ventilu s 5 hrdly R1/ 2 pro připojení Kompakt nebo Ventil
Kompakt, resp. s 6 hrdly R1/ 2 pro tělesa se středovým připojením.
 Flexibilní montáž: otáčení – žádné navařené závěsy na topném tělese, přípoje
volitelné zprava nebo zleva (mimo typ 10 a 11).
 Norma tepelného výkonu zkoušená a registrovaná dle DIN EN 442, výroba dle
certiﬁkátu ISO 9001.

Kompletní program ﬁrmy Viessmann

Olejové nízkoteplotní
a kondenzační kotle

Plynové nízkoteplotní
a kondenzační kotle

13–20 000 kW

1,9–20 000 kW

Solární termické
systémy a fotovoltaika

Rodinné domy

Bytové domy

Průmyslové
objekty

Centrální
zásobování
teplem

Individuální řešení s efektivními systémy
Perspektivní topné systémy pro všechny zdroje energie a oblasti použití.

Kompletní program Viessmann
Kompletní program ﬁrmy Viessmann nabízí
pro všechny oblasti použití a všechny zdroje
energií individuální řešení s efektivními systémy. Jako ekologický průkopník dodává naše
společnost už po celé desetiletí jak účinné
a topné systémy s nízkými emisemi na olej
a plyn, tak také solární systémy, topné systémy pro obnovitelné zdroje a dále tepelná
čerpadla.
Kompletní program ﬁrmy Viessmann nabízí
špičkové technologie a udává trend pro celé
odvětví. S vysokou energetickou efektivitou
pomáhá šetřit náklady na vytápění a představuje správnou volbu i z ekologického
hlediska.

Individuální hospodárné řešení
Viessmann má pro každé použití ten správný
topný systém, závěsný nebo stacionární,
individuálně kombinovaný, ale také perspektivní a hospodárný. Ať už je určen pro rodinné
domy (pro jednu nebo dvě rodiny), velké obytné budovy, ﬁrmy a průmysl a nebo místní sítě
dálkového vytápění. Přitom je nepodstatné,
zda je zařízení určené pro modernizaci nebo
novostavbu.
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Zařízení na vytápění dřevem,
kogenerační jednotky
a zařízení na bioplyn
4–13 000 kW

Tepelná čerpadla
země/voda, voda/voda
a vzduch/voda
1,5–1 500 kW

Klimatizační technika

Systémové komponenty

Kompletní program ﬁrmy Viessmann:
individuální řešení s efektivními systémy pro všechny
zdroje energií a oblasti použití.

Inovátor
Skupina Viessmann udává krok v technologii
vytápění. Za ním stojí značka Viessmann
a značky dceřiných společností, které jsou
formované ve stejném duchu a stejně silnou
inovací.
Spektrum působnosti zahrnuje:
Topnou techniku pro olej a plyn.
Solární systémy.
Tepelná čerpadla.
Zařízení pro vytápění dřevem.
Kogenerační jednotky.
Zařízení na bioplyn.
Klimatizační jednotky.
Systémové komponenty.
Služby.

Ve všech těchto segmentech na trhu je
Viessmann vysoce specializovaný, zároveň má
ale oproti ostatním specializovaným prodejcům
rozhodující výhodu: Viessmann rozumí topné
technice jako systematickému celku a nabízí
otevřené poradenství po technologické stránce.
To garantuje u každé činnosti to nejlepší řešení.

Skupina Viessmann

Podnikání
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Viessmann – climate of innovation

Příslib značky Viessmann přenáší v koncentrované formě nároky ﬁrmy na její výkony.
Jedná se o ústřední poselství a spolu s naší
značkou celosvětově charakteristický znak.
„Climate of innovation“ znamená příslib ve
třech aspektech: je to víra v kulturu inovací, je
to příslib vysokého využití výrobku a zároveň
závazek k ochraně klimatu.

Efektivita Plus
S projektem trvalé udržitelnosti Efektivita Plus
ukázala ﬁrma Viessmann v obci Allendorf,
že energetické a klimatické cíle pro rok 2020
mohou být splněny díky dostupné technice
již dnes. Ve výsledku se zvýšila energetická
efektivnost o 22 %, podíl obnovitelné energie
o 18 % a emise CO2 klesly o třetinu.

Kompletní program pro všechny nosiče
energií
Viessmann je jedním z vedoucích výrobců
topných systémů v mezinárodním měřítku
a se svým kompletním programem nabízí pro
všechny oblasti použití a všechny energetické
nosiče individuální řešení s efektivními systémy. Firma už po desetiletí dodává obzvlášť
efektivní topné systémy s nízkými emisemi.

Projekt se zaměřuje na:
Ochranu klimatu.
Efektivitu zdrojů.
Zajištění zaměstnanosti.
Výsledkem má být úspora 40 % fosilní energie a snížení produkce emisí CO2 o třetinu.

Efektivita

Německá cena
za trvalou udržitelnost
Trvale nejudržitelnější výroba Německa

Za své angažmá na poli ochrany
klimatu a efektivního využívání
zdrojů byla společnost Viessmann
v letech 2009 a 2011 vyznamenána
Německou cenou za trvalou

Trvale obchodovat
Převzetí zodpovědnosti znamená pro ﬁrmu
Viessmann víru v udržitelné podnikání.
To znamená: udržet ekologii, ekonomiku
a sociální aspekty v souladu tak, aby byly
uspokojené požadavky bez ohrožení budoucí
generace.

udržitelnost.

Viessmann byl v roce 2010 oceněn
za obzvlášť efektivní využívání
energie díky inovativní centrále








Informace o podnikání:
Rok založení: 1917
Počet zaměstnanců: 9400
Obrat skupiny: 1,7 miliard eur
Podíl exportu: 56 %
Výrobní a dodavatelské společnosti
v 10 zemích s 22 výrobními závody
v Německu, Francii, USA, Itálii, Holandsku,
Kanadě, Polsku, Maďarsku, Rakousku,
Švýcarsku a v Číně
Prodejní organizace v 74 zemích
s 32 vlastními společnostmi

 120 prodejních poboček po světě
 3 společnosti poskytující služby

Výkonové spektrum
Topná technika pro olej a plyn
Solární systémy
Tepelná čerpadla
Zařízení pro vytápění dřevem
Kogenerační jednotky
Zařízení na bioplyn
Klimatizační jednotky
Systémové komponenty
Služby
Kompletní program pokrývá celé
spektrum s výkonem od 2 kW do 120 MW.

na zpětné získávání tepla se sídlem
v Allendorfu / Ederu cenou Energy
Efﬁciency Awards.

Viessmann, spol. s r.o.
Chrášťany 189
252 19 Rudná
tel.: 257 090 900
fax: 257 950 306
www.viessmann.cz

Vaše odborná topenářská ﬁrma:
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