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Caldeiras murais a gás
De 2,4 a 600 kW

Tecnologia de condensação
VITODENS 050-W

VITODENS 100-W

Caldeira mural de condensação a gás
Mista com produção instantânea de A.Q.S.
Potência térmica útil: de 6,5 a 33 kW
Rendimento normalizado: até 108% (PCi)
Baixas emissões de NOx, classe 5
Classificação energética: A

Caldeira mural de condensação a gás com bomba circuladora
de alta eficiência
Só para aquecimento/Mista com produção instantânea de
A.Q.S.
Potência térmica útil: de 6,5 a 35 kW
Rendimento normalizado: até 109% (PCi)
Baixas emissões de NOx, classe 5
Classificação energética: A+ (com termóstato modulante)

VITODENS 111-W

Caldeira mural de condensação a gás com depósito acumulador integrado e bomba circuladora de alta eficiência
Potência térmica útil: de 6,5 a 35 kW
Rendimento normalizado: até 109% (PCi)
Capacidade do depósito acumulador integrado: 46 l
Baixas emissões de NOx, classe 5
Classificação energética: A+ (com termóstato modulante)

VITODENS 200-W

Caldeira mural de condensação a gás com permutador de calor
radial e queimador cilíndrico MatriX
Só para aquecimento: de 2,4 a 60 kW; Mista: de 5,2 a 35 kW
Em cascata: até 600 kW
Rendimento normalizado: até 109% (PCi)
Baixas emissões de NOx, classe 5
Gestão via Internet e App
Classificação energética: A+ (com termóstato modulante)
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Caldeiras de chão a gasóleo
De 20,2 a 53,7 kW

Tecnologia de condensação
VITORONDENS 200-T

VITORONDENS 222-F
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Caldeira de fundição de condensação a gasóleo
De 20,2 a 53,7 kW
Rendimento normalizado: até 103 % (PCi)
Gestão via Internet e App
Classificação energética: A (A+ em combinação
com painéis solares)

Caldeira de fundição de condensação a gasóleo
De 20,2 a 28,9 kW
Rendimento normalizado: até 103 % (PCi)
Capacidade do depósito acumulador integrado:
130 l (20,2 e 24,6 kW)
160 l (28,9 kW)
Gestão via Internet e App
Classificação energética: A (A+ em combinação
com painéis solares)

Bombas de calor
De 1,2 a 97,5 kW

Bombas de calor split ar/água
VITOCAL 222-S

Bomba de calor ar/água compacta
Modelo aquecimento-arrefecimento / A.Q.S., monofásico ou
trifásico, preparado para instalações fotovoltaicas.
De 1,2 a 19,5 kW. Capacidade do depósito acumulador integrado: 170 l Unidade interior com bomba circuladora do circuito
de aquecimento-arrefecimento, permutador de calor, válvula
de inversão de três vias, grupo de segurança, controlador e
resistência integrada. Unidade exterior resistente à intempérie,
com evaporador, compressor, válvula de expansão e ventilador. Gestão via Internet e App.
Classificação energética: A++ (Baixa temperatura)

VITOCAL 242-S

Bomba de calor ar/água compacta
Modelo aquecimento-arrefecimento / A.Q.S., monofásico ou
trifásico, preparado para instalações fotovoltaicas.
Mesmo equipamento que a Vitocal 222-S, preparada adicionalmente para a produção solar de A.Q.S.
Depósito acumulador de A.Q.S. com 220 litros de capacidade.
Gestão via Internet e App.
Classificação energética: A++ (Baixa temperatura)

VITOCAL 200-S

Bomba de calor split ar/água
Modelo só aquecimento/A.Q.S. ou aquecimento-arrefecimento
/ A.Q.S. De 1,2 a 19,5 kW
Modelo monofásico ou trifásico, preparado para instalações
fotovoltaicas. Unidade interior com bomba circulador comum
de alta eficiência para circuito primário e secundário, permutador de calor, válvula de inversão de três vias, grupo de
segurança e controlador. No modelo aquecimento-arrefecimento / A.Q.S. resistência eléctrica integrada. Unidade exterior
resistente à intempérie, com evaporador, compressor, válvula
de expansão e ventilador. Gestão via Internet e App.
Classificação energética: A++

VITOCAL 200-S
em sequência
inteligente

Bomba de calor split ar-água
Modelo só aquecimento/A.Q.S. ou aquecimento-arrefecimento
/ A.Q.S. De 1,2 a 97,5 kW. Modelo monofásico ou trifásico,
preparado para instalações fotovoltaicas. Unidade interior com
uma bomba circuladora de alta eficiência comum para o circuito primário e secundário. Gestão via Internet e App.
Classificação energética: A++

Bomba de calor para produção de A.Q.S.
VITOCAL 161-A

Bomba de calor para produção de A.Q.S.
Ventilação local ou por conduta
Com ou sem aproveitamento solar
Potência térmica nominal: 1,7 kW
Caudal volumétrico de ar: até 300 m3/h
Capacidade do depósito acumulador: 308 litros
Classificação energética: A+

– 5

Caldeiras de média e grande potência a gás/gasóleo
De 87 a 20000 kW

Tecnologia de condensação a gás
VITOCROSSAL 300

Caldeira de condensação a gás
Modelo CM3: de 87 a 142 kW
Modelo CT3B: de 187 a 635 kW
Modelo CT3U: de 400 a 630 kW
Rendimento normalizado: até 109%
Gestão via Internet e App

VITOCROSSAL 300

Caldeira de condensação a gás
Modelo CR3-B: de 787 a 1400 kW
Rendimento normalizado: até 109%
Gestão via Internet e App

VITOCROSSAL 200

Caldeira de condensação a gás
Modelo CM2B: de 87 a 311 kW
Rendimento normalizado: até 109 %
Gestão via Internet e App

VITOCROSSAL 200

Caldeira de condensação a gás
Modelo CM2: de 400 a 620 kW
Rendimento normalizado: até 108 %
Gestão via Internet e App

Tecnologia de condensação a gasóleo
VITORADIAL 300-T

– 6

Caldeira de condensação a gasóleo
De 101 a 335 kW
Rendimento normalizado: até 103 %
Gestão via Internet e App

Caldeiras de média e grande potência a gás/gasóleo
De 87 a 20000 kW

Tecnologia de baixa temperatura
VITOPLEX 300

Caldeira em aço a gás / gasóleo
De 405 a 500 kW
De 620 a 2000 kW
Rendimento normalizado: até 96 %
Gestão via Internet e App

VITOPLEX 200

Caldeira em aço a gás / gasóleo
De 440 a 560 kW
De 700 a 1950 kW
Rendimento normalizado: até 95 %
Gestão via Internet e App

VITOROND 200

Caldeira de fundição a gás / gasóleo
De 440 a 1080 kW
Rendimento normalizado: até 94 %
Gestão via Internet e App

Permutador de gases de escape / água
VITOTRANS 300

Permutador de gases de escape / água para caldeiras a gás/
gasóleo
de 405 a 6000 kW
Tecnologia de condensação a gás natural / gasóleo
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Caldeiras de média e grande potência a gás/gasóleo
De 87 a 20000 kW

Caldeiras de água quente
VITOMAX 300-LT

VITOMAX 300-LW

Caldeira de baixa temperatura, de tripla passagem de gases
com superfície de aquecimento de parede múltipla
Temperatura de impulsão adm.: 110 °C/120 °C
Modelo M343B
De 1,86 a 5,9 MW
Pressão de serviço adm.: 6 bar
Rendimento normalizado: até 96 %
Caldeira de baixa pressão, de tripla passagem de gases
Temperatura de impulsão adm.: até 120 °C
Modelos M82A e M84B: de 2,1 a 20 MW
Série Low-NOx
Pressão de serviço adm.: 6 / 10 / 16 bar
Rendimento normalizado: até 92 %
(96 % com permutador de gases de escape / água)

VITOMAX 200-LW

Caldeira de baixa pressão, de tripla passagem de gases
Temperatura de impulsão adm.: 110 °C/120 °C
Modelos M62A: de 2,3 a 6 MW e M62B: de 2,3 a 6,75 MW
Modelo M64A: de 8 a 20 MW
Pressão de serviço adm.: 6 / 10 / 16 bar
Rendimento normalizado: até 92 %
(96 % com permutador de gases de escape / água)

VITOMAX 200-WS

Caldeira de baixa pressão, de tripla passagem de gases
Ideal para explorações hortícolas
Temperatura de impulsão adm.: 110 °C
Modelo M250
De 1,75 a 11,6 MW
Pressão de serviço adm.: 3 bar
Rendimento normalizado: até 94 %

VITOMAX 100-LW

Caldeira de baixa pressão, de dupla passagem de gases
Temperatura de impulsão adm.: 110 °C
Modelo M148
De 0,65 a 6 MW
Pressão de serviço adm.: 6 / 10 bar
Rendimento normalizado: até 91,5 %
(95,5 % com permutador de gases de escape/ água)

Caldeiras de água sobreaquecida
VITOMAX 200-HW
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Caldeira de água sobreaquecida de alta pressão
Modelos M236 e M238
Temperatura de impulsão adm.: 205 °C
De 0,46 a 16,5 MW
Modelos M72A e M74A
Temperatura de impulsão adm.: 145/150 °C
De 2,1 a 20,0 MW
Modelo M96A: série Low-NO x
Pressão de serviço adm.: até 25 bar
Rendimento normalizado: até 96 %
(com permutador de gases de escape/ água)

Caldeiras de média e grande potência a gás/gasóleo
De 87 a 20000 kW

Caldeiras de vapor de baixa pressão
VITOMAX 200-LS

Caldeira de vapor de baixa pressão
Modelo M233
De 2,9 a 5 t/h
Pressão de serviço adm.: 0,5 a 1 bar
Rendimento instantâneo: 92 %

VITOPLEX 100-LS

Caldeira de vapor de baixa pressão
Modelo SXD
De 0,26 a 2,2 t/h
Pressão de serviço adm.: 0,5 a 1 bar
Rendimento instantâneo: 91 %

Caldeiras de vapor de alta pressão
VITOMAX 200-HS

Caldeira de vapor de alta pressão com ECO (economizador)
integrado
Modelos M73A/M73B e M75A/M75B
Modelos M93A e M95A: série Low-NOx
De 0,5 a 26 t/h
Pressão de serviço adm.: até 25 bar
Rendimento instantâneo: até 96 %

VITOMAX 100-HS

Caldeira de vapor de alta pressão com ECO (economizador)
integrado
Modelo M33A
De 1 a 6,4 t/h
Pressão de serviço adm.: até 16 bar
Rendimento instantâneo: até 95 %

Caldeiras de recuperação
VITOMAX 200-RW
VITOMAX 200-RS

Caldeira de recuperação para água quente
Caldeira de recuperação para vapor
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Cogeração
De 20 a 401 kWe , de 39 a 549 kW t

Sistemas de cogeração
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VITOBLOC 200

Módulo EM-20/39
Potências: 20 kWe, 39 kWt
Combustível: gás natural
Motor Otto a gás de 4 cilindros
Rendimento: 96,4 % (PCi)
Alto rendimento graças à técnica de condensação

VITOBLOC 200

Módulo EM-50/81
Potências: 50 kWe, 81 kWt
Combustível: gás natural (biogás sob consulta)
Motor Otto a gás de 4 cilindros
Rendimento: 90,3 % (PCi)

VITOBLOC 200

Módulo EM-70/115
Potências: 70 kWe, 115 kWt
Combustível: gás natural (biogás sob consulta)
Motor Otto a gás de 6 cilindros
Rendimento: 90,7 % (PCi)

VITOBLOC 200

Módulo EM-140/207
Potências: 140 kWe, 207 kWt
Combustível: gás natural (biogás sob consulta)
Motor Otto a gás de 6 cilindros
Rendimento: 90,4 % (PCi))

VITOBLOC 200

Módulo EM-199/263
Potências: 199 kWe, 263 kWt
Combustível: gás natural (biogás sob consulta)
Motor Otto a gás de 6 cilindros com turbo
Rendimento: 89,6 % (PCi)
Alto rendimento graças à mistura de refrigeração externa

VITOBLOC 200

Módulo EM-199/293
Potências: 199 kWe, 293 kWt
Combustível: gás natural (biogás sob consulta)
Motor Otto a gás de 6 cilindros com turbo
Rendimento: 89 % (PCi)

VITOBLOC 200

Módulo EM-238/363
Potências: 238 kWe, 363 kWt
Combustível: gás natural (biogás sob consulta)
Motor Otto a gás de 12 cilindros
Rendimento: 90,1 % (PCi)

VITOBLOC 200

Módulo EM-363/498
Potências: 363 kWe, 498 kWt
Combustível: gás natural (biogás sob consulta)
Motor Otto a gás de 12 cilindros com turbo
Rendimento: 89,7 % (PCi)

VITOBLOC 200

Módulo EM-401/549
Potências: 401 kWe, 549 kWt
Combustível: gás natural (biogás sob consulta)
Motor Otto a gás de 12 cilindros com turbo
Rendimento: 92,7 % (PCi)
Alto rendimento graças à mistura de refrigeração externa

Biomassa
De 6 a 1700 kW

Sistemas de aquecimento de biomassa
VITOLIGNO 100-S

Caldeira de gaseificação a lenha
De 20 a 30 kW
Rendimento: até 88 %

VITOLIGNO 300-C

Caldeira automática compacta para pellets
De 6 a 48 kW
Temperatura de impulsão admissível até 90ºC
Pressão de serviço admissível: 3 bar
Rendimento: até 95 %
Gestão via Internet e App

VITOLIGNO 300-H

Caldeira de biomassa automática para pellets ou aparas de
madeira
De 50 a 99 kW
Temperatura de impulsão admissível até 90ºC
Pressão de serviço admissível: 3 bar
Rendimento: até 95 %
Gestão via Internet e App

VITOFLEX 300-RF

Caldeira automática com combustão rotativa
Para pellets, lascas e aparas de madeira
Teor de humidade presente no combustível: máx. 35 %
De 150 a 540 kW
Temperatura de impulsão admissível até 100ºC
Pressão de serviço admissível: 3 bar
Rendimento: até 92 %

VITOFLEX 300-UF

Caldeira automática com forno de combustão de grelha
Para pellets, lascas e aparas de madeira
Teor de humidade presente no combustível: máx. 35 %
De 390 a 1250 kW
Temperatura de impulsão admissível até 100ºC
Pressão de serviço admissível: 6 bar
Rendimento: até 92 %

VITOFLEX 300-VF

Caldeira automática com forno de combustão de grelha
móvel e plana
Para pellets, lascas e aparas de madeira
Teor de humidade presente no combustível: máx. 45 %
De 280 a 17000 kW
Temperatura de impulsão admissível até 100ºC
Pressão de serviço admissível: 6 bar
Rendimento: até 92 %
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Tecnologia solar

Coletores planos
VITOSOL 200-FM

Coletor plano de vidro solar antirreflexo
Tratamento seletivo do absorvedor patenteado ThermProtect
Superfície de absorção: 2,3 m2
Modelo horizontal ou vertical
Coletores planos de alto rendimento com proteção eficaz
contra o sobreaquecimento e formação de vapor

VITOSOL 100-FM

Coletor plano de vidro solar antirreflexo
Tratamento seletivo do absorvedor patenteado ThermProtect
Superfície de absorção: 2,3 m2
Modelo horizontal ou vertical
Coletores planos de alto rendimento com proteção eficaz
contra o sobreaquecimento e formação de vapor

PACK SOLAR

Vitosol 141-FM em combinação com Vitocell 100-B/100-W
Tratamento seletivo do absorvedor patenteado ThermProtect
Superfície de absorção: 2,01 m2
Capacidade do acumulador: 250 l
Sistema completo para preparação de A.Q.S. que inclui
estação solar (com bomba circuladora e acessórios), controlador, vaso de expansão, kit de ligação e líquido solar.

VITOSOL 111-F

Sistema solar por Termosifão com coletor plano e depósito
acumulador de AQS
Superfície de absorção: 2, 2,3 e 4 m2
Capacidade do depósito acumulador: 150, 200 e 300 l
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Instalação sobre telhados planos ou inclinados

Coletores de tubos de vácuo
VITOSOL 200-T

Colector de tubos de vácuo de acordo com o princípio Heatpipe
Modelo SP2A: superfície de absorção: 1,26 a 3,03 m2
Modelo SPE: superfície de absorção: 1,63 a 3,26 m2
Design universal para montagem em qualquer posição, tanto
vertical como horizontal, em telhados, fachadas ou sobre uma
estrutura de apoio.

Módulo fotovoltaico
VITOVOLT
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Módulos de alto rendimento mono e policristalinos
Superfície das células: 156 x 156 mm (6 x10)
Potência nominal: de 245 a 280 Wp

Acumulador de A.Q.S.

VITOCELL 340-M
VITOCELL 360-M

Depósito acumulador de água de aquecimento polivalente
com produção de A.Q.S. para ligação a coletores solares
Vitocell 360-M com dispositivo de carga estratificada
Modelos SVKA e SVSA: 750e 950 litros
Vitocell 340-M modelo SVKA, 400 litros, classe de eficiência
energética: B

VITOCELL 300-B

Depósito de acumulação bivalente vertical em aço inoxidável
de alta liga, com duas serpentinas
Modelo EVB, 500 litros, classe de eficiência energética: B
Modelo EVB, 300 litros, classe de eficiência energética: C

VITOCELL 300-V

Depósito de acumulação vertical em aço inoxidável de alta
liga
Modelo EVA, 130, 160 e 200 litros, disponível na cor branca
ou prateada
Classe de eficiência energética: B
Modelo EVI, 200 e 500 litros, classe de eficiência energética: B
Modelo EVI, 300 litros, classe de eficiência energética: C

VITOCELL 300-H
VITOCELL 100-H

Depósito de acumulação horizontal em aço inoxidável de alta
liga de primeira qualidade
Vitocell 300-H, modelo EHA, 160, 200, 350 e 500 litros
Classe de eficiência energética: B
Vitocell 100-H, modelo CHA, 130, 160 e 200 litros
Classe de eficiência energética: B

VITOCELL 140-E
VITOCELL 160-E

Depósito acumulador de água de aquecimento em combinação com sistemas solares, bombas de calor e caldeiras de
combustíveis sólidos
Vitocell 140-E, modelo SEIA, 400 e 600 litros
Classe de eficiência energética: B
Modelo SEIA, 750 e 950 litros
Modelo SEIB, 400 litros (serpentina aumentada), classe de
eficiência energética: B
Vitocell 160-E com dispositivo de carga estratificada
Modelo SESA, 750e 950 litros

VITOCELL 100-U
VITOCELL 100-W

Depósito de acumulação bivalente vertical com duas serpentinas e dupla camada de esmalte Ceraprotect
Vitocell 100-U, modelo CVUB com módulo de regulação de
energia solar (SM1) ou Vitosolic 100 (SD1), 300 litros
Classe de eficiência energética: B
Disponível na cor branca ou prateada
Vitocell 100-W, modelo CVUC-A com módulo de regulação de
energia solar para utilização do controlador Vitotronic com
Energie-Cockpit), 300 litros
Classe de eficiência energética: A

VITOCELL 100-E

Depósito acumulador de água de aquecimento em aço
Modelos SVP, 50 litros e SVW, 200 litros disponíveis na cor
branca e prateada
Modelo SVPA, 400 litros
Classe de eficiência energética: B
Modelo SVPA, 600, 750, 950, 1500 e 2000 litros
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Acumulador de A.Q.S.
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VITOCELL 100-B

Depósito de acumulação bivalente vertical em aço com
duas serpentinas e dupla camada de esmalte Ceraprotect
Modelo CVBB, 300 litros
Modelo CVB, 400 e 500 litros,
Classe de eficiência energética: B
Modelo 300 e 400 litros disponível na cor branca e prateada

VITOCELL 100-B

Depósito de acumulação bivalente vertical em aço com
dupla camada de esmalte Ceraprotect e resistência elétrica
de apoio de alta eficiência para produção de A.Q.S. com
autoprodução de eletricidade
Modelo CVE, 300 litros, classe de eficiência energética: C

VITOCELL 100-B

Depósito compacto de acumulação bivalente vertical em
aço com dupla camada de esmalte Ceraprotect apenas
disponível em combinação com Vitosol 141-FM (Pack solar)
Modelo CVBA, 250 litros com módulo de regulação de
energia solar (SM1) para utilização através do controlador
Vitotronic ou com Vitosolic 100 (SD1)
Disponível na cor branca e prateada
Classe de eficiência energética: C

VITOCELL 100-V

Depósito de acumulação vertical em aço com dupla camada de esmalte Ceraprotect
Modelos CVAA-A e CVA, 160, 200 e 300 litros, disponível na
cor branca ou prateada
Modelo CVAA-A, 160 e 200 litros
Classe de eficiência energética: A
Modelos CVA, 160, 200 e 500 litros e CVAA, 300 litros
Modelo CVW, 390 litros
Classe de eficiência energética: B

VITOCELL 100-W

Depósito de acumulação vertical em aço com dupla camada de esmalte de Ceraprotect, para caldeiras murais
Modelo CUGA-A, 120 e 150 litros
Classe de eficiência energética: A
Modelo CUGA-A, 120 e 150 litros
Classe de eficiência energética: B

VITOCELL 100-L

Depósito de acumulação em aço com dupla camada de
esmalte Ceraprotect para produção de A.Q.S. com bombas
de calor mediante permutador de calor externo
Capacidade: 500, 750 e 1000 litros
Modelos CVL, 500 litros, classe de eficiência energética: B

VITOTRANS 353

Estação compacta e completamente pré-fabricada
para a produção de A.Q.S., através do princípio de
aquecimento instantâneo
Potência de extração: até 68 l/min

Viessmann – climate of innovation
A Viessmann é um dos fabricantes líderes a nível
internacional de sistemas inteligentes, confortáveis e eficientes para aquecimento, climatização/
ventilação, refrigeração e fornecimento elétrico
descentralizado. Como quarta geração de uma empresa familiar independente, a Viessmann oferece
há décadas sistemas de aquecimento especialmente eficientes e pouco poluentes.
Programa completo
No portfólio completo de produtos da Viessmann
encontram-se produtos e sistemas para cada tipo
de instalação e necessidade energética: desde
soluções murais ou de chão para habitações ou
edifícios residenciais, indústria, comércio ou inclusive bairros municipais. A Viessmann é sempre
o sócio tecnológico perfeito de equipamentos de
geração de calor, vapor, eletricidade e frio industrial, tanto em obras novas como em reabilitações.
O profundo know-how e a ampla experiência do
Grupo Viessmann são as melhores garantias da
fiabilidade dos nossos sistemas. O catálogo de
produtos amplia-se com uma oferta completa de
serviços.
Sistemas de aquecimento
Viessmann oferece soluções individuais com
sistemas eficientes para todo tipo de combustíveis
e aplicações, numa gama de potência de 1,0 a
2000 kW.
 Caldeira de condensação a gás/gasóleo
 Sistemas híbridos
 Sistemas de cogeração, equipamentos de aquecimento de células de combustão
 Bombas de calor e depósitos de armazenamento de frio
 Sistemas de biomassa

 Sistemas solares térmicos e fotovoltaicos
 Acumuladores de A.Q.S., acessórios
 Apoio individualizado aos nossos clientes através do assessoramento pessoal e ferramentas
digitais.
Sistemas industriais
Viessmann oferece à indústria e ao comércio
sistemas de produção eficiente de energia desde
120 MW, produção de frio até 2 MW, produção de
vapor até 120 t/h e produção de eletricidade até
50 MWel.






Caldeiras de de vapor
Caldeiras de água quente
Caldeiras de recuperação
Instalações de biomassa
Instalações de biogás: fermentação seca e
húmida. Tratamento e alimentação de biogás e
na rede de gás natural
 Instalações Power-to-Gas com metanização
biológica
 Assistência na planificação e instalação,
arranque, manutenção e controlo do funcionamento.

Pelas medidas implementadas
ao longo de todo o processo de
produção e na cadeia de valor, a
Viessmann obteve em 2013 na Alemanha o prémio de sustentabilidade
na categoria de „Utilização eficiente
de recursos“.

Sistemas de refrigeração
Viessmann é um dos fabricantes europeus líderes
em soluções de refrigeração inovadoras para a
indústria e o comércio retalhista.






Armários frigoríficos
Câmaras frigoríficas e de congelação
Grupos frigoríficos
Sistemas de prateleira e acessórios
Assistência na planificação e instalação,
arranque, manutenção e controlo do funcionamento.

Grupo Viessmann

Em 2014, a Viessmann foi reconhecida com o Prémio de Ouro de
Design Alemão (German Design
Award 2014) na categoria de Produtos e Materiais Industriais pelo
design da caldeira Vitomax 300 LT.

A empresa:
 Ano da fundação: 1917
 Funcionários: 11.600
 Facturação: 2.200 milhões de euros
 Exportação: 56 %
 22 centros de produção em 11 países
 Actividades comerciais em 74 países
 120 representante comerciais em todo o mundo
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Viessmann, S.L.
Área Empresarial Andalucía
C/ Sierra Nevada, 13
28320 Pinto (Madrid)
Tel: (+34) 916 497 400
Fax: (+34) 916 497 399
E-mail: info@viessmann.pt
www.viessmann.pt
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