Soluções de máxima eficiência para
instalações de potência média e grande
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A Viessmann frente aos grandes desafios do presente e do futuro:
eficiência energética e proteção do ambiente
A escassez de recursos e as alterações climáticas colocam-nos enormes desafios. Graças à tecnologia
mais avançada, a Viessmann oferece uma resposta clara às perguntas que o futuro apresenta.

A proteção do ambiente e a necessidade de
uma produção de energia orientada para o
futuro são provavelmente os maiores desafios
que a humanidade enfrenta. O consumo
energético mundial duplicou desde 1970 e
até 2030 terá triplicado. Os preços da energia
representam cada vez mais um fator decisivo
de custos, tanto para fabricantes como para
consumidores.
Emissões de CO2 reduzidas para metade
As alterações climáticas não são menos
importantes que a questão do fornecimento
energético. As emissões de CO2 influenciam
de forma decisiva o aquecimento da
atmosfera. O aumento da temperatura
não deve ser superior a dois graus em
comparação com a época pré-industrial, se
queremos evitar uma alteração climática com
consequências graves.
Até à data não existem acordos vinculativos
sobre as alterações climáticas a nível
mundial. No entanto, a União Europeia já
estabeleceu objetivos concretos sobre as
políticas energéticas e ambientais que devem
ser alcançadas até 2020, tomando como
referência os dados de 1990:

n
n
n

Poupança energética de 20%

O programa completo da

Proporção de energias renováveis
de 20%

de aquecimento de elevada

Redução em 30% das
emissões de CO2

Viessmann oferece sistemas
eficiência energética para
todas as fontes de energia:
gás, gasóleo, energia solar,
biomassa e aquecimento
natural.

Para a implementação foi estabelecida uma
estratégia que inclui um aumento da eficiência
energética e a utilização de fontes de energia
renováveis para substituir os combustíveis
fósseis.
Enorme potencial de poupança no
mercado do aquecimento
O setor do aquecimento pode contribuir
significativamente para atingir as metas
energéticas e de política ambiental. Na
maioria dos países ocidentais industrializados,
este setor representa a maior proporção de
consumo de energia, acima dos transportes e
da produção de eletricidade. A substituição de
sistemas obsoletos por caldeiras modernas
de condensação, bombas de calor, caldeiras
de biomassa, complementadas com sistemas
de energia solar térmica, pressupõe uma
poupança de uma terceira parte da energia do
setor de aquecimento.

O gás e o gasóleo continuarão
a ser indispensáveis como
fontes de energia. Continuará
igualmente a aumentar
a proporção de energias
renováveis como por exemplo
a biomassa. Os sistemas de
aquecimento da Viessmann já
se encontram preparados para
essa mudança.
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Tecnologia de aquecimento inovadora para zonas
residenciais, escritórios, edifícios públicos e
industriais

Exemplo de curvas características anuais para o consumo térmico em
diferentes projetos e aplicações
Moradia

A tecnologia moderna de condensação para utilização eficiente do gás, gasóleo, sistemas
de energia renovável e de cogeração: perfeita para produção de calor e eletricidade.

Centro escolar

100 %

Hospital
Piscina

90 %

Calor a partir de energias renováveis
Aos combustíveis fósseis como o gasóleo e
o gás, somam-se agora as fontes de energia
renovável. Também neste caso, o programa
completo da Viessmann oferece tecnologias
inovadoras que se adaptam aos seus desejos
e exigências. Para o setor de aquecimento,
são fundamentais, entre outros, a energia
térmica solar, a utilização do calor natural
proveniente das bombas de calor e a utilização
da biomassa.
Complementaridade lógica: Sistemas
solares
Os sistemas solares térmicos e fotovoltaicos
são atualmente considerados tecnologias
ecológicas de geração de calor que oferecem
inúmeras vantagens. É possível instalar
coletores solares ou módulos fotovoltaicos a
um custo baixo e integrá-los esteticamente
no telhado ou numa fachada. Contribuem
significativamente para o fornecimento de
energia em edifícios e empresas. Isto é
importante para o investidor desde um ponto
de vista financeiro, pois a sua aquisição
depende da aplicação compatível com os
benefícios económicos que possam oferecer
as várias administrações públicas.

Sistemas de aquecimento polivalentes
Cada vez mais sistemas polivalentes são
instalados em edifícios comerciais. São
sistemas de aquecimento com fontes de
energia renováveis e fósseis. Nesse sentido, a
Viessmann oferece a experiência de sistemas
necessária: para a cobertura da carga básica
são utilizadas caldeiras de biomassa, bombas
de calor ou sistemas de cogeração; as cargas
máximas necessárias são cobertas através de
caldeiras de aquecimento a gás ou gasóleo.

Organismo público
80 %
Percentagem de potência
Leistung

A Viessmann oferece sistemas de
aquecimento de futuro, com tecnologia
de condensação de elevada eficiência
que favorece a poupança e contribui para
a proteção do ambiente. As tecnologias
modernas de condensação atingem um
rendimento de 98% (PCs)/109% (PCi),
tornando-se assim na tecnologia mais
eficiente para a produção de calor. Esta
tecnologia já é amplamente utilizada no
âmbito doméstico e a sua utilização continua a
aumentar em instalações para obras públicas,
comerciais e industriais.

Aquecimento coletivo

70 %
60 %

As curvas apresentam como
exemplo as diferentes necessidades
de energia nas diversas aplicações.

50 %
40 %
30 %
20 %

Produção de calor e eletricidade
Os sistemas de cogeração detêm cada vez
mais importância, uma vez que além de
calor, também produzem eletricidade. É
uma solução particularmente valiosa para
aplicações com grandes necessidades de
potência, em que também se consome
a eletricidade gerada pelo sistema de
cogeração.
Agora vale a pena renovar
A substituição de caldeiras antigas por
modelos novos e mais eficientes implica
uma redução do consumo de combustível e
contribui para a proteção do ambiente.
O investimento em tecnologia de
condensação é, na maior parte dos casos,
uma aposta no futuro. Em combinação com
os biocombustíveis, a tecnologia moderna de
condensação da Viessmann já está preparada
para desenvolvimentos futuros. E não nos
podemos esquecer de um fator igualmente
importante: a modernização do aquecimento
constitui uma contribuição ativa na proteção
do ambiente.
Nas páginas seguintes, encontrará mais
informações sobre fontes de energia
individuais e exemplos de sistemas
polivalentes.

10 %

1000

2000

3000

4000

5000

Zeit
Horas anuais de consumo energético

As várias curvas anuais indicam o consumo
de energia em diferentes áreas de consumo.
Assim podemos deduzir para cada aplicação
que tipo de aquecimento se projeta para
cobrir a carga básica. Muitas vezes, a
combinação de diferentes fontes de energia
é a solução ideal e a mais favorável desde
o ponto de vista económico. Para todas
as aplicações pressupõe-se um grande
consumo de aquecimento na época mais fria
do ano para uma durabilidade de 5000 horas
aproximadamente.

6000

7000

8760 h
= 1 ano
Jahr

Centro escolar

Sistema de aquecimento com caldeira de biomassa, caldeira de
baixa temperatura a gás/gasóleo e sistema fotovoltaica
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Biomassa e tecnologia de baixa temperatura a gasóleo:
solução ótima para depender menos dos combustíveis fósseis
7
O aquecimento a biomassa funciona com energia natural. A combustão da madeira não produz mais
CO2 e torna-se menos dependente dos combustíveis fósseis.

WR

Ausgangsbasis

Ziel 2010 (mit Biogasnutzung)

Strom
– 40 %
– 42 GWh

– 30 %
– 12 000 t

Gas

105 GWh =

8

A tecnologia de combustão de madeira da
Viessmann é uma alternativa ecológica ao
aquecimento a gás ou a gasóleo. No entanto,
o compromisso responsável para com o
ambiente não é o único argumento a favor
deste recurso renovável. A maioria dos países
utiliza a madeira como combustível. Oferece
uma elevada segurança de fornecimento, uma
vez que reduz a dependência dos
combustíveis fósseis.

Strom

Bedarf von ca. 3 000
Einfamilienhäusern

Gas

Öl

1

2

1

Armazenamento de pellets de madeira

2

	C aldeira de pellets Pyrot

3

	Depósito de inércia de água para aquecimento

3

4

5

Öl

CO 2

Endenergie

CO 2

Endenergie

39 000 t

105 GWh

27 000 t

63 GWh

Em última instância, a utilização de uma
caldeira de biomassa pressupõe um
contributo ativo na proteção do ambiente,
Uma vez que o aquecimento a biomassa é
neutro em emissões de CO2: só é emitida
para o ambiente a quantidade de dióxido de
carbono que a madeira já absorveu na sua
fase de crescimento.

6

4

	M ódulo de água para aquecimento de

5

Caldeira de baixa temperatura Vitoplex 200

A.Q.S.

6

	Tanque de gasóleo

7

Instalação fotovoltaica com transformador

8

Indicação das flutuações energéticas

Complementar um sistema de aquecimento
existente com uma caldeira de biomassa
reduz consideravelmente o consumo do
gasóleo ou do gás e amortiza-se em pouco
tempo.

Centro escolar com uma carga térmica de 270 kW
Caldeira de biomassa para carga básica, caldeira de baixa temperatura para carga máxima
Vitovolt 200

Pyrot

Vitoplex 200

Caldeira de aquecimento de baixa

100 %

temperatura

Para aquecer basta utilizar a caldeira
de biomassa Pyrot com uma
potência de 220 kW. Se a
temperatura exterior for
especialmente baixa, é acionada
adicionalmente a caldeira de
aquecimento de baixa temperatura a
gasóleo Vitoplex 200, com 270 kW,
como caldeira de apoio durante a

Percentagem
de potência
Leistung

90 %

Com esta combinação, comparando com os
sistemas antigos, o consumo de combustível
é reduzido aproximadamente em 10% e as

Caldeira de biomassa

80 %

Caldeira de pellets para cobertura da
carga básica
Para fornecer calor a um centro escolar com
edifícios anexos e ginásio são necessários
aproximadamente 270 kW de potência.
O sistema de aquecimento bivalente é
constituído por uma caldeira a pellets
Pyrot com 220 kW e uma caldeira de baixa
temperatura a gasóleo Vitoplex 200 com 270
kW.

70 %
60 %

emissões poluentes de CO2 em mais de
32%.
Dado que a caldeira a pellets cobre
fundamentalmente a carga básica necessária,
o consumo de energia primária para o projeto
é reduzido a longo prazo.
Caldeira de baixa temperatura para cobrir
a carga máxima
Uma caldeira de baixa temperatura a gasóleo
Vitoplex 200 com uma potência de 270 kW
fornece calor adicional nos dias especialmente
frios e assume igualmente a produção de
calor durante a manutenção da caldeira de
biomassa. Também é utilizada para cargas
pequenas, em que a regularidade da caldeira a
pellets tem limitações.
Instalações fotovoltaicas para produção
de eletricidade
As instalações fotovoltaicas são
especialmente adequadas para centros
escolares. Além de produzirem eletricidade,
os alunos podem observar num monitor
as impressionantes oscilações energéticas
positivas e as poupanças resultantes.

Centro escolar
Carga térmica
Energia de aquecimento anual

30 %

Instalação nova

270

270

[kWh/a]

500 000

500 000

Caldeira a gasóleo

Caldeira pellets Caldeira baixa temp.
Pyrot (220 kW) Vitoplex 200 (270 kW)

Geradores de calor
Modelo
		
Proporção de geração de calor

[%]

100

80

20

Rendimento da instalação (PCi)

[%]

83

91

94

[kWh/a]

641 026

465 116

112 360

Funcionamento anual real
Quantidade de combustível1) 2)

[l/a]
64 103 		
[t/a]		 96,9

Emissões de CO2 3)

[t/a]

Poupança de combustível

[%]

50 %
40 %

Instalação antiga
[kW]

198

11 236

29

34,7
10

1) Potência calorífica de gasóleo: 10 kWh/l 2) Potência calorífica de pellets: 4,8 kW/m3 3) Gasóleo: 309,1 g/kWh, pellets: 62,4 g/kWh

20 %
10 %

manutenção e o funcionamento.
1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Horas anuais de Zeit
consumo energético

8760 h

Hospital

Sistema de aquecimento combinado com sistemas de cogeração,
caldeira de biomassa, caldeira de aquecimento a gás e gerador de
vapor de alta pressão
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Sistema de aquecimento combinado para instalações de
grande potência e com maior garantia de fornecimento de
serviço energético
A combinação entre caldeiras de biomassa, sistemas de cogeração e caldeiras de grande potência, utilizando
a condensação, representa uma solução económica para edifícios grandes com elevados consumos de
aquecimento e eletricidade.
O fornecimento garantido de calor tem grande
importância nos grandes edifícios com muita
afluência de público, como são os hospitais,
universidades, centros comerciais, etc.
Estes requisitos justificam sistemas de
aquecimento combinados com caldeiras
a biomassa e a gás. Além disso, existe
com frequência um grande consumo de
eletricidade que pode ser parcialmente
compensado através dos sistemas de
cogeração. O requisito prévio para o seu
funcionamento eficiente é um período anual
de operação de mais de 5500 horas.

Rede elétrica

1

2

3

1

Armazenamento de aparas de madeira

2

	C aldeira de biomassa Pyrotec

4
4

5

6

7

Instalação de módulo duplo de sistema de

7

3 Depósito de armazenamento de água para
aquecimento

Cascata com duas Vitomax 200-LW com
permutador de água / gases Vitotrans 300

cogeração Vitobloc
5

Acumulador de água quente

6

Distribuidor

8

Gerador de vapor de alta pressão Vitomax
200-HS com tratamento térmico e químico
da água e gerador de vapor puro

Com dois sistemas Vitobloc 200, é produzida parte da
eletricidade necessária. Para aquecer a A.Q.S. e a água
de aquecimento, operam adicionalmente uma caldeira de
biomassa Pyrotec e duas Vitomax 200-LW com Vitotrans 300.
A caldeira de vapor a alta pressão Vitomax 200-HS gera vapor
Pyrotec

2 x Vitobloc 200

2 x Vitomax 200-LW

Vitomax 200-HS

Hospital com uma carga térmica de 6300 kW
Instalação de aquecimento polivalente com maior segurança de
disponibilidade de serviço

Carga máxima com utilização da
condensação
Por último, um sistema em cascata com
duas caldeiras Vitomax 200-LW cobre as
necessidades energéticas adicionais, quando
é necessário mais calor. Para uma utilização
eficiente da energia, as caldeiras grandes
dispõem de um permutador de calor secundário
Vitotrans 300 para utilizar a condensação do
vapor de água dos gases de combustão.

puro para fins clínicos.
Hospital		

Consumo elétrico de 1500 kW

Carga térmica 5)
Energia de aquecimento anual

[kW]
[kWh/a]

Aquisição de eletricidade

[kW]

Produção de eletricidade

[kW]

Instalação antiga

Caldeira de biomassa

1200

Sistemas de cogeração

Combustível		

70 %

1000

Geradores de calor
Modelo
Caldeira a gás
			
			

30 %
20 %

Leistung
[kWel](kW)
Potência
necessária

80 %

40 %

800
600

Fornecimento para a rede elétrica

400

Rendimento das instalações (PCi)

200

10 %
1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Zeitenergético anuais
Horas de consumo

8760 h

Proporção de geração de calor

Consumo próprio
1000

2000

3000

4000

5000

6000

Funcionamento anual real
7000

8760 h

Quantidade de combustível 1) 2)

Horas de consumo Zeit
energético anuais

gás natural

gás natural

aparas

gás natural

2 x Vitomax 200-LW
com Vitotrans 300
cada de 2300 kW

Pyrotec
1250 kW

2 x Vitobloc 200
EM 190/293

70
11 025 000

20
3 150 500

10
1 575 000

[%]

82,5

103

91

92

[kWh/a]

19 091 000

11 366 000

3 663 000

1 790 000

[m3/a]
1 909 100
[kg/a]		

1 136 600

Emissão de CO2

[t/a]
[%]

4353 3)

2) Potência calorífica das aparas: 4 kWh/kg
calorífica de gás: 10 kWh/ m3
energética sem desinfeção de vapor

5) Observação

1500

380 (2 x 190 kW cascata de sistemas de cogeração)

[%]
100
[kWh/a]		

Poupança de combustível
1) Potência

15 750 000

1500		

1500
1400

50 %

6300

15 750 000 		

Gerador de água quente de
baixa pressão

60 %

Instalação nova

6300 		

90 %

100 %

Percentagem
de potência
Leistung

A caldeira de biomassa protege o ambiente
Para cobrir adicionalmente a carga básica, pode
instalar uma caldeira para aparas de madeira
Pyrotec com uma potência de 1250 kW. O seu
funcionamento não aumenta as emissões de
CO2 e protege o ambiente.

Sistema de cogeração para cobertura da
carga básica
Por exemplo, numa clínica com um consumo
total de calor de 6300 kW, as vantagens
da utilização da cogeração energética são
especialmente apreciáveis: para cobrir a
carga básica, um sistema de cogeração
não só fornece calor como também produz
eletricidade, ou seja alimenta a rede
de distribuição elétrica e garante o seu
reembolsado correspondente. Naturalmente
que também é possível a exploração
direta. Na instalação aqui apresentada, dois
Vitobloc 200, modelo EM 190 kWe/293 kWt,
hidraulicamente acoplados num depósito

8

de água para aquecimento. O depósito de
armazenamento de água para aquecimento
equilibra o funcionamento do sistema
de cogeração e assegura um período de
funcionamento mínimo correspondente. Os
sistemas de cogeração funcionam com gás
natural fóssil, mas também é possível utilizar
biogás.

179 000
915 750

2591 3)

228 4)

408 3)

12
3) Gás

natural: 228 g/kWh

4) Aparas/pellets:

62,4 g/kWh

Instalação industrial
fábrica de cerveja

Produção de vapor para processos industriais
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Instalação de caldeiras a vapor de elevada eficiência para
a produção económica de grandes quantidades de vapor
No caso de uma fábrica de cerveja, graças à grande poupança em consumo de combustível e água,
a instalação amortiza-se em pouco tempo.
As duas caldeiras a vapor antigas de 12 t/h e
8 t/h, com temperaturas de gases de 200 e
210ºC, e uma central de controlo analógica
já não eram uma solução económica para
a fábrica de cerveja. O principal requisito
para a nova instalação de caldeira a vapor
foi a redução significativa do consumo de
combustível.
Produção económica de vapor com
economizador integrado
A Viessmann desenvolveu uma instalação
completamente nova para a fábrica. Dado que
se utiliza vapor em grandes quantidades, é
necessário que este seja produzido de forma
económica.
Gás

1

natural

2

3

4

5

6

1

CWA = tratamento químico da água

Caldeira de vapor de alta pressão Vitomax

5

Vitoplex 300

2

TWA = tratamento térmico da água

200-HS com queimador de combustível duplo

6

Tanque de gasóleo

3

Água de alimentação

gás/gasóleo

4

Simultaneamente, a disponibilidade e a
segurança operacional desempenham um
papel importante. A solução proposta pela
Viessmann consta de duas caldeiras de
vapor Vitomax 200-HS, com economizador
integrado ECO 200 e uma potência de 6 t/h,
respetivamente.

Poupança significativa no consumo de
combustível e água
Graças à modernização, a temperatura dos
gases pode ser reduzida entre 90ºC a 100ºC.
As variações típicas de carga em instalações
específicas na extração de vapor não é um
problema, uma vez que o princípio de fabrico
da caldeira é caraterizado por um grande
volume de água e uma grande câmara de
vapor, o que resulta numa boa capacidade de
armazenamento e um rendimento estável de
vapor.
Graças ao novo sistema de tratamento de
água para a descalcificação e desgasificação
da água de alimentação da caldeira, é
também possível reduzir o consumo de
água e substâncias químicas. Por último,
as perdas por radiação foram reduzidas
consideravelmente e o rendimento aumentou
significativamente. A poupança prevista no
consumo de combustível, água e substâncias
químicas pressupõe uma amortização da nova
instalação em pouco tempo.

Além disso, todos os componentes para o
tratamento térmico de A.Q.S. procedem do
programa completo da Viessmann, tal como
o painel de controlo com controlador digital.

Produção de vapor en t/h
Produção de vapor de processo
100 %
Vitoplex 300

No exemplo desta fábrica de cerveja,
a produção de vapor detém grande
importância para o processo de
produção. Para tal, dispõe de duas
caldeiras de vapor a alta pressão
Vitomax 200-HS. A caldeira de baixa
temperatura a gás Vitoplex 300
contribui para a produção de calor.

Pressão de serviço da instalação

[bar]

13		

13		

de vapor

Rendimento da caldeira (PCi)

[%]

88		

95

Quantidade de combustível, gasóleo

[%]

100		

80		

Emissão de CO2

[%]

100		

Poupança de CO2

[%] 			

50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
4000

2 x Vitomax 200-HS

Gerador de vapor a alta pressão
Tempos de manutenção do gerador

60 %

3000

Instalação nova

210		

70 %

2000

Caldeira a gasóleo		

Modelo
[°C]

80 %

1000

Instalação antiga

Gerador de calor
Temperatura do gás de combustão

90 %
Percentagem
de potência
Leistung

2 x Vitomax 200-HS

Fábrica de cerveja		

5000

6000

Horas de consumo energético
anuais
Zeit

7000

8000 8760 h

110

80		
20

Piscina

Instalação de aquecimento polivalente com sistema de
cogeração, caldeira de condensação a gás
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A cogeração respeita o ambiente e oferece um
elevado grau de eficiência
O sistema de cogeração a gás natural e a biogás é a solução económica para consumos
elevados e contínuos de calor.
Nos locais onde seja necessário muito
calor durante longos períodos de tempo,
a instalação de um sistema de cogeração
é a solução mais económica. Os sistemas
de cogeração modernos, acionados
por gás, produzem calor e eletricidade
simultaneamente. Graças às suas prestações,
estão aptos a funcionar em piscinas,
moradias, hospitais, hotéis, etc.
No caso de uma piscina, o sistema de
cogeração funciona em paralelo com as
caldeiras para produzir calor. Todos os
geradores de calor estão ligados ao sistema
de aquecimento para aquecer a A.Q.S, a água
para banhos e a água de aquecimento. A
água da piscina é aquecida por meio de um
permutador de calor para piscinas Vitotrans
200.

Gás natural/Biogás

Rede elétrica

1

2

3

1

Sistema de cogeração Vitobloc 200

4

2

	Depósito de armazenamento de água para

Sistema de carga do permutador Vitotrans 200

Cobertura de carga básica até 43%
Os sistemas de cogeração respeitam o
ambiente: além da poupança primária de
energia de aproximadamente 35%, a emissão
de CO2 é consideravelmente inferior.

com acumulador de inércia Vitocell 100-L

aquecimento
3

5

4

5

Permutador de calor para piscina Vitotrans 200

Cascata de condensação a gás Vitocrossal 200

Carga térmica

Elevada cobertura térmica de carga básica com sistema de cogeração

caldeiras, o sistema de cogeração
Vitobloc 200 produz calor e
eletricidade durante todo o ano. As
caldeiras em cascata Vitocrossal 200
garantem o fornecimento de calor
ilimitado à piscina.

[kWh/a]

Instalação antiga

Instalação nova

1100 		
2 350 000 		

Gerador de calor
Modelo
Caldeira a gás
			
			

Sistema de cogeração

80 %

[kW]

			

Caldeira de condensação a gás

90 %
Percentagem
de potência
Leistung

Nesta instalação com várias

Energia de aquecimento anual

Caldeira de baixa temperatura a gás

100 %
Vitocrossal 200

Aquecimento higiénico de A.Q.S. de
elevado rendimento
Para o aquecimento higiénico de A.Q.S.
é fornecido um sistema de carga do
acumulador Vitocell 100-L em combinação
com um permutador de calor Vitotrans 200.
Graças ao aquecimento de todo o volume
de água no acumulador, evitam-se riscos de
desenvolvimento de bactérias legionella.

Piscina		

Piscina com uma carga térmica de 1100 kW

Vitobloc 200

Maior utilização da condensação através
de baixas temperaturas de retorno
necessária na instalação nova, foi instalado
um sistema de condensação a gás em
cascata Vitocrossal 200 com 575/628 kW. As
duas caldeiras funcionam em paralelo à carga
parcial, o que permite uma maior e melhor
utilização da condensação. Por último, as
temperaturas baixas de retorno contribuem
para uma utilização altamente eficiente do
calor produzido pela caldeira.

Proporção de geração de calor

70 %
60 %

[%]
100
[%]		
[kWh/a]		

1100
2 350 000
1 880 000		

Caldeiras de condensação a gás
Vitocrossal 200
Vitocrossal 200
575/628 kW
575/628 kW
50
940 000

80 		
50
940 000

470 000
Cogeração
Vitobloc 200
EM 140/207
20

50 %

Rendimento das instalações (PCi)

[%]

80

108

108

92

40 %

Energia de aquecimento anual real

[kWh/a]

2 937 500

959 184

959 184

534 091

Quantidade de combustível 1)

[m3/a]
293 750
[kWh/a]		

30 %
20 %
10 %
1000

2000

3000

4000

5000

6000

Horas de consumo energético
Zeit anuais

7000

8760 h

1)

Emissões de CO2

[t/a]

Poupança de combustível

[%]

Potência calorífica do gás: 10 kWh/m3

846

191 837		
1 918  367
552		
16,5

53 409
15

Central térmica

Central térmica com sistema de cogeração, caldeira
de biomassa e caldeira de aquecimento a gás
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Edifícios de escritórios

Soluções integradas: todos os sistemas necessários
para as centrais térmicas desde um só distribuidor
Soluções eficientes de aquecimento com o máximo conforto em A.Q.S. para grandes edifícios de
habitação, urbanizações, edifícios públicos e hotéis.

Empresas

Instalações de lazer

Blocos residenciais

Central de aquecimento

Habitações multifamiliares

Gás natural/Biogás
Rede elétrica

1

2

3

4

5

1

Armazenamento de aparas de madeira

4

Sistema de dois módulos Vitobloc 200

2

	Sistema de combustão de madeira Pyrotec

5

Cascata com duas Vitomax 200-LW

3

Depósito de armazenamento de água para
aquecimento

A crescente competitividade do mercado e
o desenvolvimento das políticas energéticas
exigem conceitos de aquecimento eficientes
e inovadores. A implantação de uma
tecnologia de aquecimento coletiva torna-se
ideal para grandes instalações. Assim, abrem-se inúmeras possibilidades de poupança e
garante-se o máximo de conforto não só para
blocos de habitação ou urbanizações, como
também para hotéis ou grandes edifícios
públicos.

A Viessmann oferece todos os componentes
para uma central térmica completa: desde os
produtos clássicos Viessmann aos geradores
de calor ou sistemas de biogás das empresas
do grupo. Os sistemas de aquecimento de
biomassa dos especialistas Köb e MAWERA
ou os sistemas de cogeração da ESS cobrem

Rede coletiva de aquecimento		
Carga térmica

Gerador de água quente de
baixa pressão

100 %

Dois sistemas de cogeração
Vitobloc 200 produzem uma
parte da eletricidade e do calor
necessários. Para o aquecimento
e A.Q.S. funciona adicionalmente

Leistung
Percentagem
de potência

2 x Vitomax 200-LW

90 %

Caldeiras de biomassa

80 %

Sistemas de cogeração

70 %

50 %
40 %

20 %

Para consumos adicionais de calor e

10 %

como caldeiras de apoio, dispõe-se
de duas Vitomax 200-LW com
Vitotrans300.

Proporção de geração de calor
Temperatura de fluxo máximo
Combustível

1)

Quantidade de combustível

30 %

uma caldeira de biomassa Pyrotec.

Instalação antiga		
7500 		

Gerador de calor
Modelo 2 caldeiras a gasóleo
			
		
cada de 3,7 MW

A continuación, ¡¡¡¡gráfico
de la demanda de calor!!!!!
Solicitamos un boceto.

60 %

[kW]

Energia de aquecimento anual real [MWh/a]
30 		
			
14

Sistema de aquecimento polivalente
2 x Vitobloc 200

Sistemas perfeitamente sincronizados
Todos os componentes do sistema
encontram-se perfeitamente sincronizados
desde a sua planificação até à montagem
e arranque. Os sistemas para centrais
térmicas da Viessmann podem ser sempre
adaptados às necessidades concretas do
projeto em causa. A instalação é rentabilizada
rapidamente em qualquer aplicação e permite
uma poupança a longo prazo, graças à
redução dos custos de gestão e manutenção
e a um menor consumo de combustível.

O conceito de central térmica da
Viessmann
Uma fonte de calor descentralizada
fornece A.Q.S e aquecimento aos vários
edifícios de forma independente e regulável
individualmente. O tipo de sistema tem aqui
pouca importância, pode ser uma instalação
de caldeiras com combustíveis fósseis ou
renováveis, uma bomba de calor ou um
sistema de cogeração.

Central térmica coletiva com uma carga térmica
de 7,5 MW
Pyrotec

a carga básica; as caldeiras Viessmann de
condensação a gás ou gasóleo de elevado
rendimento cobrem a carga máxima.
Aqui estão reunidas todas as possibilidades
de sistemas da Viessmann: desde geradores
de calor à distribuição ou controlo, tudo desde
uma só fonte.

Caldeira de aparas
Pyrot FSR
2,6 MW

[%]
100
35
[MWh/a]			

2000

3000

4000

5000

6000

Zeit anuais
Horas de consumo energético

7000

Poupança de CO2

8760 h
1)

Potência calorífica do gasóleo:: 10 kWh/l

Reserva

7500
30
6

10

2 x cogeração
Vitobloc
EM 401/549

Caldeira a gás
Vitomax 200-LW
4,5 MW

Caldeira a gás
Vitomax 200-LW
2,8 MW

10
30

55

35

[°C]

90

até 110

80

80

80

Classe

Gasóleo

Aparas

Gás natural

Gás natural

Gás natural

[l/a]
3 750 000
[m3/a]
[t/a] 		

3200
600 000
2500		

Emissões de CO2
[t/a]		
110
		3200		
1000

Instalação nova

[%]			
Potência calorífica dos pellets: 4 kWh/l

1368
3758
48

Potência calorífica de gás: 10 kWh/m3

1 000 000
2280
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Programa completo de Viessmann

Tecnologia de condensação
e de baixa temperatura a
gasóleo
até 116 MW
até 120 t/h vapor

Tecnologia de condensação e
de baixa temperatura a gás
até 116 MW
até 120 t/h vapor

Energia térmica e
fotovoltaica

Técnica de combustão de
madeira, cogeração energética
e geração de biogás
até 50 MW

Bombas de calor para água
salina, água e ar
até 2 MW

Componentes do
sistema

Sistemas de frio

Habitações unifamiliares

Habitações multifamiliares

Indústria/Comércio/
Serviços

Centrais térmicas
O programa completo da Viessmann:
soluções individuais com sistemas eficientes para
todos os tipos de combustíveis e aplicações

Soluções individuais com sistemas eficientes
O programa completo da Viessmann
O programa completo da Viessmann
oferece soluções individuais com sistemas
eficientes para todos os tipos de aplicações
e combustíveis. Como empresa pioneira na
proteção do ambiente, a Viessmann produz
desde há décadas sistemas de aquecimento
eficientes a gás e gasóleo com baixos níveis
de emissões poluentes, sistemas solares,
bombas de calor e geradores de calor para
fontes de energia renovável. Portanto, a
Viessmann é uma referência mundial em
técnicas de aquecimento. Graças à sua
extraordinária eficiência poupa-se nos custos
de aquecimento e aposta-se no ambiente.
Individuais e económicas
A Viessmann possui o sistema ideal para cada
necessidade: caldeiras murais ou de chão,
combináveis, eficientes e rentáveis; para
habitações unifamiliares ou multifamiliares,
para grandes edifícios de habitação, comércio
ou indústria, centrais térmicas, obras novas ou
em renovação.

Soluções completas
O programa completo do Grupo Viessmann
inclui caldeiras de condensação e de baixa
temperatura, geradores de água quente e
de baixa pressão, bem como geradores de
vapor a alta e baixa pressão. O design da tripla
passagem de gases, com cargas mais baixas
da câmara de combustão, as câmaras externas
refrigeradas com água e a proteção da cabeça
de combustão do queimador sem retrator
garantem uma combustão do gasóleo e do gás
com baixas emissões de poluentes.
Máxima fiabilidade. Elevado rendimento
As caldeiras grandes Vitomax da Viessmann
caraterizam-se pela elevada fiabilidade e longa
vida útil, graças a várias medidas construtivas:
grandes distâncias entre os tubos de gases, a
câmara de combustão e o excelente isolamento,
bem como uma elevada capacidade de água
com um ótimo efeito termossifão e uma
transmissão segura de calor. As grandes portas
para limpeza e as condições dos registos para
inspeção facilitam um serviço ótimo e reduzem
os custos de manutenção.

Prestador de serviços
O Grupo Viessmann é tecnologicamente
pioneiro no setor do aquecimento. O nome
Viessmann e das empresas do grupo
caraterizam-se pelo espírito pioneiro e pela
sua força de inovação.
O programa completo da Viessmann inclui as
seguintes gamas de produto:
 Tecnologia de condensação para gás e
gasóleo.
 Caldeiras murais e de chão de
potência pequena, média e grande.
 Caldeiras grandes e industriais para água
quente e vapor
 Sistemas de energia solar
 Bombas de calor
 Instalações de combustão de madeira
 Cogeração energética
 Instalações de biogás
 Serviços

A Viessmann oferece um elevado grau de
especialização em todos estes segmentos
de mercado mas, simultaneamente, a
empresa conta com uma vantagem decisiva
no mercado graças aos seus fornecedores
especializados. A Viessmann entende a
tecnologia de aquecimento como um todo
sistemático e oferece aconselhamento
tecnológico e energético com abertura e
objetividade. Tal garante a melhor solução
para cada aplicação.
Com a Viessmann, está em boas mãos.
As caldeiras industriais exigem soluções
de sistemas e serviços específicos para
cada instalação. A Viessmann oferece as
duas coisas: componentes de sistemas
harmonizados e serviços relacionados
com o produto. Desde a assistência no
dimensionamento de engenharia básica,
à elaboração e realização do projeto até à
entrega e ao arranque. Do mesmo modo, o
acompanhamento posterior durante anos e o
fornecimento garantido de peças de reserva
são igualmente importantes. Para isso está
à disposição o serviço de apoio ao cliente da
Viessmann.

Vitoplex 300
Vitoplex 200
Vitorond 200

Caldeiras de baixa temperatura a gás e gasóleo, até 2000 kW
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As caldeiras Vitoplex e Vitorond 200 são
sempre rentáveis
Um consumo excessivo de combustível,
uma combustão incompleta e emissões
de substâncias poluentes inadequadas não
prejudicam apenas o meio ambiente, como
também não são rentáveis economicamente.
Desse modo, por exemplo, quando uma
caldeira padrão (com funcionamento a
temperatura constante) é substituída por
uma caldeira de baixa temperatura Vitoplex
ou Vitorond, pode chegar a conseguir
importantes poupanças de combustível.
Combustão pouco poluente
Em todo o processo de combustão de
recursos energéticos fósseis, produzem-se
óxidos de nitrogénio (NOx) que causam a
formação de ozono poluente e provocam
a chuva ácida. Diversos fatores, como, por
exemplo, a temperatura da chama, influem
na formação de NOx. Para tal, a condução
adequada dos gases para arrefecer a chama
e a supressão do seu tempo de permanência
na zona de reação representam um princípio
determinante no desenho e no fabrico
de caldeiras médias e grandes de baixa
temperatura.

ELABORAR FOTO VITOCROSSAL
200 - borrándolo

Caldeiras médias e grandes de baixa temperatura:
Vitoplex e Vitorond
As caldeiras de baixa temperatura Vitoplex e Vitorond permitem uma grande poupança de
combustível, respeitando o meio ambiente.
Quando uma caldeira de tecnologia padrão
for substituída por estas caldeiras de baixa
temperatura, será possível poupar até 20%
de combustível. O sistema de fabrico, com
grandes câmaras de água para reduzir a
carga térmica e com três passagens de
gases sem inversão do sentido de circulação
do gás de combustão na câmara, permite
reduzir de modo favorável as emissões à
atmosfera. Uma caldeira de baixa temperatura
deve ter um desenho e técnica de fabrico
específicos para evitar processos de corrosão

devido à condensação, principalmente na
fase de arranque. As caldeiras de baixa
temperatura Vitoplex e Vitorond permitem
o funcionamento com temperaturas de
retorno inferiores à temperatura do ponto
de condensação do gás de combustão. A
utilização de Therm-Control do controlo
Vitotronic permite inclusive prescindir da
bomba de anticondensados ou da elevação
constante da temperatura de retorno,
simplificando a integração hidráulica da
caldeira e poupando despesas de instalação.

Medidas construtivas para a redução de
NOx
A Vitoplex 200, Vitoplex 300 e Vitorond 200
são fabricadas com três passagens de gases.
A dimensão e a geometria da câmara de
combustão estão concebidas de forma a não
apenas reduzir a temperatura da chama, como
também o tempo de permanência dos gases
na zona de reação.

Grande volume de água, tempos
prolongados de funcionamento, menor
contaminação do meio ambiente
As caldeiras de baixa temperatura Vitoplex
e Vitorond admitem um grande volume de
água e, portanto, conseguem longos tempos
de funcionamento do queimador em regime
de modulação. A frequência de comutação
paragem-arranque é reduzido para evitar
varreduras prévias da câmara de combustão,
contribuindo com a poupança e a conservação
do meio ambiente.
Câmaras grandes de água para facilitar a
integração hidráulica
Graças ao grande volume de água que
comportam as caldeiras Vitoplex, a perda
de carga no lado da água é tão mínima que
a transmissão de calor à água é produzida
através da recirculação interna de efeito
termossifão, permitindo o funcionamento
com caudal variável. Deste modo, é possível
prescindir completamente da recirculação
forçada com bomba do circuito primário da
caldeira nos casos em que os coletores de
distribuição estão próximos das caldeiras.
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Vitoplex 300
90 a 2000 kW

Caldeiras de baixa
temperatura a gás e
gasóleo, até 2000 kW

Caldeira de tripla passagem de gases com
sistema Therm-Control integrado
O funcionamento da Vitoplex 300, como
caldeira de tripla passagem de gases com
superfície comprovada de transmissão
por convecção de várias capas, torna-se
especialmente económico e seguro, com um
nível muito reduzido de emissões poluentes.
O circuito de arranque integrado ThermControl faz com que não seja necessário um
aumento separado da temperatura de retorno.

Os tubos triplos têm uma superfície
de aquecimento 2,5 vezes superior à
dos tubos normais.

Superfície de transmissão por convecção
de parede múltipla
A superfície de transmissão por convecção de
parede múltipla da Vitoplex 300 é constituída
por tubos em aço, dispostos
telescopicamente frente a frente, unidos
à pressão, o que facilita a condução do
calor. O tubo interior, graças às suas pregas
longitudinais, forma uma superfície de
aquecimento 2,5 vezes maior que os tubos
lisos.

A transferência de calor é de tal modo
doseada, especialmente através das várias
distâncias entre as zonas onduladas, que a
zona posterior dos tubos triplos, atravessada
pelos gases de combustão menos quentes,
desvia menos calor à água da caldeira. Deste
modo, a temperatura da superfície superior
mantém-se acima da temperatura do ponto de
condensação, neutraliza a condensação e
evita danos por corrosão.
Controlador de fácil utilização com display
de texto e gráficos
O sistema de controlo digital Vitotronic
garante um funcionamento seguro e rentável
da instalação de aquecimento.
O sistema Vitotronic 300-K é especialmente
potente para operar em instalações com
várias caldeiras, até um máximo de quatro
e uma temperatura da caldeira em descida
progressiva. Existem opções de controlo
de instalações com um e dois circuitos de
aquecimento com válvulas misturadoras.
Particularmente cómodos: sistema de
diagnóstico integrado e unidade de comando
com função de texto e display luminoso. Os
equipamentos externos instalam-se
facilmente através de um conector do
sistema.

1

2

Vitoplex 300, 90 a 500 kW.

Aproveite as vantagens:

O Bus LON standard permite a integração
completa nos sistemas de gestão de edifícios.
É sempre possível a supervisão à distância
através de Internet TeleControl com Vitocom
e Vitodata.

3
6
4
5

Vitoplex 300
90 a 500 kW
1

2

7

3
4
5
6
7

Controlo da caldeira e do circuito de
aquecimento
Terceira passagem de gases (como
superfície de aquecimento por convecção
de várias capas)
Segunda passagem de gases
Grandes câmaras de água
Câmara de combustão (primeira passagem)
Isolamento térmico altamente eficaz
Vitoflame 100, queimador pressurizado

Vitoplex 300, 620 a 2000 kW.

 Caldeira de baixa temperatura a gás/gasóleo, 90 a 2000 kW.
 Superfícies de aquecimento por convecção de várias capas para uma elevada
fiabilidade e longa vida útil.
 Rendimento normalizado com gasóleo: 90% (PCs)/96% (PCi).
 Até 300 kW não é necessário caudal mínimo de recirculação.
 Combustão ótima e baixas emissões poluentes através de um queimador
pressurizado a gás/gasóleo harmonizado até 2000 kW.
 Montagem fácil e rápida com distribuição do circuito de aquecimento Divicon até
300 kW e distribuidor mais pequeno até 180 kW.
 Design compacto para uma instalação simples e altura mínima de colocação.
Importante para obras de modernização.
 Protege o ambiente graças aos longos períodos de combustão e menos intervalos
de comutação resultante dos grandes volumes de água.
 A partir de 620 kW com cobertura da caldeira extraível para facilitar os trabalhos de
montagem e manutenção.
Consultar dados técnicos na página 28
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Vitoplex 200
90 a 1950 kW

Caldeiras de baixa
temperatura a gás e
gasóleo, até 2000 kW

Compatível com muitos queimadores
A caldeira de aquecimento em aço compacta
Vitoplex 200 está disponível para as gamas
de 90 a 1950 kW. Na gama geral, a caldeira
de tripla passagem de gases apresenta uma
combustão amiga do ambiente e emissões
mínimas de poluentes. Adapta-se facilmente
a uma vasta gama de queimadores. A Vitoplex
200 é uma verdadeira caldeira de tripla
passagem de gases com uma carga baixa da
câmara de combustão. Esta é muito pouco
poluente no que se refere a emissões de
óxido de nitrogénio.
Combustão ótima e baixas emissões de
poluentes
O queimador pressurizado a gasóleo de
dois escalões Vitoflame 100 a 270 kW e
o queimador pressurizado a gás de dois
escalões Vitoflame 100 a 200 kW foram
submetidos a testes a quente em fábrica
e ajustados à potência da caldeira. Deste
modo, garante-se uma combustão ótima
com baixas emissões de poluentes.
Queimador pressurizado a gás/gasóleo para
potências entre 270 e 1950 kW, ajustado e
completamente equipado com cabos. Pronto
a ligar.

Controladores confortáveis e de elevada
potência
O nosso sistema de controlo digital Vitotronic,
com capacidade de comunicação garante um
funcionamento seguro e rentável da instalação
de aquecimento. O Vitotronic 300-K torna-se
especialmente potente em instalações com
várias caldeiras, até quatro, e uma
temperatura da caldeira em descida
progressiva. Existem sistemas de
aquecimento com um ou dois circuitos
de aquecimento com válvula misturadora
opcional.
Particularmente cómodos: sistema de
diagnóstico integrado e unidade de comando
com função de texto e display luminoso. Os
equipamentos externos instalam-se
facilmente através de um conector do
sistema. O Bus LON standard permite a
integração completa nos sistemas de gestão
de edifícios. É sempre possível a supervisão à
distância através de Internet TeleControl com
Vitocom e Vitodata.
Também está apta para espaços de
instalação reduzidos
A caldeira de tripla passagem de gases
Vitoplex 200 é fácil de instalar, poupa no
espaço e a sua cobertura transitável (a
partir de 700 kW) facilita a montagem e a
manutenção. A caldeira de tripla passagem de
gases compacta, até 350 kW, passa através
de qualquer porta standard (80 cm) e facilita
consideravelmente a sua instalação.

1
2

4

O sistema Therm-Control poupa no tempo
de montagem e nos custos
Graças as suas grandes câmaras de água, não
é necessário um caudal mínimo de água de
aquecimento, o que simplifica a integração
hidráulica. Na gama de potências entre 90 e
560 kW, o Therm-Control faz com que não
seja necessário um aumento contínuo da
temperatura de retorno. Isto poupa no tempo
de montagem e nos custos.

3

Vitoplex 200
700 a 1950 kW
1

2
3
4

Terceira passagem de gases de
aquecimento
Segunda passagem de gases
Câmara de combustão (primeira passagem)
Isolamento térmico altamente eficaz

Vitoplex 200, 90 a 560 kW.

Aproveite as vantagens:
 Caldeira de baixa temperatura a gás/gasóleo, 90 a 1950 kW.
 Tripla passagem de gases e baixa carga da câmara de combustão, com uma combustão
pouco poluente e nível reduzido de emissões de poluentes.
 Rendimento normalizado para funcionamento a gasóleo. 89% (PCs)/95% (PCi).
 Opcional: permutador de calor em aço inoxidável gases/água para um maior rendimento
normalizado através da condensação.
 Caldeira com tripla passagem de gases e baixa carga da câmara de combustão, com uma
combustão pouco poluente e nível reduzido de emissões de poluentes.
 As grandes câmaras de água e o grande volume de água proporcionam um efeito ótimo
de termossifão e uma transmissão segura de calor.
 Poupança de tempo na montagem do revestimento da caldeira e controlador através do
sistema Fastfix para caldeiras médias e grandes.
 A partir de 700 kW: cobertura transitável para facilitar a montagem e manutenção.
 Os tempos prolongados de funcionamento do queimador e os escassos intervalos de
ligação devido ao grande volume de água ajudam a evitar a poluição do ar.
Consultar dados técnicos na página 28
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Vitorond 200
90 a 1080 kW

Caldeiras de baixa
temperatura a gás e
gasóleo, até 2000 kW

Passa por qualquer porta: Vitorond 200
Nos edifícios antigos, a instalação de caldeiras
torna-se difícil, uma vez que os espaços
costumam ser reduzidos. Com a caldeira de
elementos de fundição Vitorond 200, podem
ser introduzidos os elementos individualmente
na sala de caldeiras e podem ser facilmente
montados no local com uma ferramenta de
pressão.
Elemento de fundição da caldeira
Vitorond 200, de 320 a 1080 kW.

A superfície de aquecimento Eutectoplex
proporciona elevada segurança de
operação e longa vida útil
Os elementos de fundição da Vitorond
200 são fabricados com fundição especial
eutéctica com estrutura homogénea. O
material fino das lâminas de grafite e a
elevada pureza do material de fundição
especial, baixo em fósforo, aumentam a
sua elasticidade. O material, o molde e
a geometria dos segmentos de fundição
na produção garantem um arrefecimento
uniforme no molde. Assim evitam-se logo
ao início tensões na estrutura. O resultado:
elevada segurança de operação e longa vida
útil.
Caldeira de tripla passagem de gases com
baixo nível de emissões
Na extremidade da câmara de combustão, os
gases de combustão fluem através de quatro
passagens de gases situadas simetricamente
na câmara de combustão e, em seguida,
entram através do elemento frontal nos quatro
coletores da terceira passagem de gases.
4

Na parte posterior da caldeira, os quatro
fluxos de gases arrefecidos vão para a
chaminé. Graças à construção das três
passagens, reduz-se o tempo de retenção
de gases no âmbito de uma temperatura de
reação mais elevada: assim reduzem-se as
emissões de óxidos de nitrogénio.
O sistema Therm-Control poupa no tempo
de montagem e nos custos
Na gama de potências entre 125 e 270
kW, o Therm-Control faz com que não
seja necessário um aumento contínuo
da temperatura de retorno. Isto facilita a
instalação hidráulica e poupa no tempo de
montagem e nos custos.
Controladores confortáveis e de elevada
potência
O nosso sistema de controlo digital Vitotronic
garante um funcionamento seguro e rentável
da instalação de aquecimento. O Vitotronic
300-K torna-se especialmente potente
em instalações com várias caldeiras, até
quatro, e uma temperatura da caldeira em
descida progressiva. Existem sistemas de
aquecimento com um ou dois circuitos
de aquecimento com válvula misturadora
opcional.

Vitorond 200, 125 a 270 kW.

Particularmente cómodos: sistema de
diagnóstico integrado e unidade de comando
com função de texto e display luminoso. Os
sistemas de controlo externos são facilmente
instalados através de um conector do sistema.

Aproveite as vantagens:





O Bus LON standard permite a integração
completa nos sistemas de gestão de edifícios.
É sempre possível a supervisão à distância
através de Internet TeleControl com Vitocom
e Vitodata.




3


2
5



1

Vitorond 200
90 a 270 kW
1
2
3

6
4

5
6

Câmara de combustão (primeira passagem)
Segunda passagem de gases
Terceira passagem de gases de
aquecimento
Controlo da caldeira e do circuito de
aquecimento
Isolamento térmico altamente eficaz
Vitoflame 100, queimador pressurizado

Vitorond 200, 320 a 1080 kW.



Caldeira de baixa temperatura a gás/gasóleo, 125 a 1080 kW.
Poupa e cuida do ambiente, graças à temperatura com descida progressiva.
Rendimento normalizado com gasóleo: 88% (PCs)/94% (PCi).
Aumento do rendimento normalizado graças à utilização da condensação com
permutador de calor gases/água em aço Vitotrans 300.
O sistema Therm-Control funciona a uma potência de 125 a 270 kW.
Montagem fácil e rápida dos elementos de fundição individuais mediante
sistema de dupla ranhura com junta elástica para uma estanqueidade duradoura
no lado dos gases.
Ao abrir a porta do queimador, a câmara de combustão e as passagens de gases
são facilmente acessíveis para limpeza.
O bus LON standard permite a integração completa de sistemas de gestão
inteligente de edifícios.
Controlo à distância através de Internet com Vitocom e Vitodata.

Consultar dados técnicos na página 29
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Dados técnicos

Caldeira de baixa temperatura a gás/gasóleo Vitoplex 300, modelo TX3A, 90-500 kW

Caldeira de baixa temperatura a gás/gasóleo Vitorond 200, modelo VD2A, 125-270 kW

Potência térmica útil

kW

90

115

140

180

235

300

390

500

Dimensões (total)*
Comprimento
Largura
Altura

mm
mm
mm

1700
755
1315

1905
755
1315

1910
825
1350

2110
825
1350

1905
905
1460

2330
905
1460

2330
1040
1625

2070
1040
1625

Peso*
(Caldeira com isolamento térmico,
queimador e regulação do circuito da
caldeira)

kg

440

475

540

600

790

890

1085

1200

Capacidade de água da caldeira

l

170

210

250

290

470

430

600

650

Potência térmica útil

kW

125

160

195

230

270

Dimensões (total)
Comprimento
Largura
Altura

mm
mm
mm

905
860
1210

1075
860
1210

1240
860
1210

1410
860
1210

1580
860
1210

Peso
(Caldeira com isolamento térmico,
queimador e regulação do circuito da
caldeira)

kg

545

655

760

850

965

Capacidade de água da caldeira

l

122

154

186

217

249

*Dados sem queimador nem cobertura para 390 e 500 kW

Caldeira de baixa temperatura a gás/gasóleo Vitoplex 300, modelo TX3A, 620-2000 kW

Caldeira de baixa temperatura a gás/gasóleo Vitorond 200, modelo VD2, 320-630 kW

Potência térmica útil

kW

620

780

1000

1250

1600

2000

Potência térmica útil

kW

320

380

440

500

560

630

Dimensões (total)*
Comprimento
Largura (com controlador)
Altura

mm
mm
mm

2320
1460
1695

2320
1460
1695

2570
1555
1955

2570
1555
1955

3220
1660
2145

3220
1660
2140

Dimensões (total)
Comprimento
Largura
Altura

mm
mm
mm

1490
1090
1480

1620
1090
1480

1750
1090
1480

1880
1090
1480

2010
1090
1480

2140
1090
1480

Peso*
(Caldeira com isolamento térmico
e reguladores do circuito da caldeira)

kg

1800

1900

2645

2815

3780

4080

Peso*
(Caldeira com isolamento térmico
e reguladores do circuito da caldeira)

kg

1780

1950

2110

2260

2430

2580

Capacidade de água da caldeira

l

965

900

1510

1440

2475

2315

Capacidade de água da caldeira

l

247

275

303

331

359

387

*Dados sem queimador nem cobertura

*Dados sem queimador nem cobertura

Caldeira de baixa temperatura a gás/gasóleo Vitoplex 200, modelo SX2A, 90-560 kW

Caldeira de baixa temperatura a gás/gasóleo Vitorond 200, modelo VD2, 700-1080 kW

Potência térmica útil

kW

90

120

150

200

270

310

440

560

Dimensões (total)*
Comprimento
Largura
Altura

mm
mm
mm

1660
755
1315

1860
755
1315

1865
825
1350

2060
825
1350

2085
905
1460

1860
905
1460

1885
1040
1625

2030
1040
1625

Peso*
(Caldeira com isolamento térmico,
queimador e regulação do circuito da
caldeira)

kg

375

420

485

535

710

760

990

1095

Capacidade de água da caldeira

l

180

210

255

300

400

445

600

635

kW

700

780

860

950

1080

Dimensões (total)
Comprimento
Largura
Altura

mm
mm
mm

2270
1090
1480

2400
1090
1480

2530
1090
1480

2660
1090
1480

2790
1090
1480

Peso
(Caldeira com isolamento térmico
e reguladores do circuito da caldeira)

kg

2740

2910

3070

3220

3380

Capacidade de água da caldeira

l

415

443

471

499

527

* Dados sem queimador nem cobertura

*Dados sem queimador nem cobertura para 310 a 560 kW

Caldeira de baixa temperatura a gás/gasóleo Vitoplex 200, modelo SX2A, 700-1950 kW
Potência térmica útil

kW

700

900

1100

1300

1600

1950

Dimensões (total)*
Comprimento
Largura
Altura

mm
mm
mm

2310
1460
1690

2610
1460
1690

1560
1555
1920

1780
1555
1920

3203
1660
2140

3205
1660
2140

Peso*
(Caldeira com isolamento térmico
e reguladores do circuito da caldeira)

kg

1640

1780

2285

2475

3065

3410

Capacidade de água da caldeira

l

935

1325

1525

1690

3210

3370

*Dados sem queimador nem cobertura

Potência térmica útil

Vitocrossal 300
Vitocrossal 200
Vitoradial
87 a 1400 kW
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Caldeiras de condensação a gás até 1400 kW

VITOCROSSAL
A tecnologia de condensação sofisticada da Vitocrossal
torna-a na caldeira perfeita para poupar em diversas aplicações.

A caldeira Vitocrossal de 87 a 1400 kW é
a solução ideal para qualquer aplicação:
aquecimento de habitações multifamiliares,
edifícios públicos e comerciais ou produção
de calor em redes coletivas de aquecimento.
Tecnologia sofisticada de condensação
A superfície de aquecimento Inox-Crossal
em aço inoxidável de alta liga, resistente à
corrosão, oferece as condições ideais para
um aproveitamento ótimo da condensação.
O permutador de calor em aço inoxidável
liso permite o fluxo descendente da água de
condensação. Juntamente com a superfície
Inox-Crossal, alcança um efeito de auto
limpeza permanente, garantindo elevada
eficiência da condensação a longo prazo,
prolongando a vida útil e reduzindo os gastos
de manutenção.

Vitocrossal 300
Caldeira de condensação
a gás com queimador de
radiação MatriX
87 a 142 kW

Vitocrossal 300
Caldeira de condensação a
gás, 187 a 635 kW
Até 314 kW com queimador
de radiação MatriX

Vitocrossal 300
Caldeira de condensação a
gás com queimador externo
787 a 1400 kW

As caldeiras Vitocrossal 200 e 300 são
fornecidas de fábrica com queimador por
radiação MatriX. Adicionalmente, podem ser
instalados queimadores pressurizados a gás.
A transferência eficaz de calor e a elevada
taxa de condensação permitem um
rendimento normalizado até 98% (PCs)/
109% (PCi). Este rendimento elevado é
atingido graças ao princípio de circulação a
contracorrente do gás de combustão e da
água de retorno da caldeira, bem como o
intenso fluxo de agitação do gás através da
superfície de aquecimento.

Vitocrossal 200
Caldeira de condensação
a gás com queimador de
radiação MatriX de 29 a
311 kW; como sistema de
caldeira dupla até 622 kW

Vitocrossal 200
Caldeira de condensação
a gás com queimador
cilíndrico MatriX
400 a 620 kW
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Vitocrossal 300
87 a 142 kW

Caldeira de
condensação a gás
até 1400 kW

A Vitocrossal 300 é uma caldeira de chão
de condensação a gás com superfície de
aquecimento Inox-Crossal e queimador de
radiação MatriX, na gama de potências de
29 a 142 kW.
A caldeira de condensação a gás
Vitocrossal 300 é a solução ideal para
todas as aplicações, incluindo habitações
multifamiliares ou edifícios públicos e
comerciais.

Tecnologia sofisticada de condensação
A superfície de aquecimento Inox-Crossal
em aço inoxidável de alta liga, resistente à
corrosão, oferece as condições ideais para
a utilização da condensação. O permutador
de calor em aço inoxidável liso permite o
fluxo descendente da água de condensação.
Juntamente com a superfície Inox-Crossal,
é atingido um efeito de auto limpeza
permanente, garantindo elevada eficiência da
condensação a longo prazo, prolongando
a vida útil e reduzindo os gastos de
manutenção.
Utilização intensiva dos gases
Graças ao seu design, a Vitocrossal 300, com
superfícies de permuta de calor dispostas
verticalmente, utiliza o calor da condensação
dos gases de forma intensiva. Rendimento até
109%.
Central de controlo Vitotronic
Os operadores especializados e os
utilizadores da instalação beneficiam em
igualdade da utilização do sistema Vitotronic.
O menu de controlo está concebido de
forma lógica e simples: iluminado, rico em
contrastes e de leitura fácil. Em caso de
dúvida, a função de ajuda informa os passos
seguintes para entrada de dados. A interface
gráfica do utilizador serve também para
apresentar as curvas características de calor e
do rendimento solar.

Vitocrossal 300, 29 a 142 kW

Aproveite as vantagens:

5
1
2

3
4
Queimador de radiação MatriX

Vitocrossal 300
1

2
3
4
5

Câmara de combustão em aço inoxidável
resistente à corrosão
Queimador de radiação MatriX
Superfície de aquecimento Inox-Crossal
Isolamento térmico altamente eficaz
Duas ligações de retorno

 Caldeira de condensação a gás de 29 a 142 kW.
 Rendimento normalizado: até 98% (PCs)/109 % (PCi).
 Superfícies de aquecimento Inox-Crossal em aço inoxidável de alta liga,
resistente à corrosão para uma utilização eficiente da condensação.
 Efeito autolimpeza através das superfícies lisas em aço inoxidável.
 Queimador de radiação modular MatriX com elevada margem de modulação
(30% a 100%) para um funcionamento silencioso, económico e ecológico.
 Facilidade de regulação e transmissão segura do calor através de grandes
câmaras de água e do grande volume de água.
 Segunda ligação de retorno para redução da temperatura de retorno e
aproveitamento especialmente intensivo da condensação.
 A central de controlo Vitotronic é fácil de usar e conta com um simples display
de texto e gráficos.
 Elevada pressão de transporte nos tubos de gases que permite comprimentos
maiores das condutas de gases.
Consultar dados técnicos na página 42
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Vitocrossal 300
187 a 635 kW

Caldeira de
condensação a gás
até 1400 kW

A Vitocrossal 300, modelo CT3B, é uma
caldeira de chão de condensação a gás com
superfície de aquecimento Inox-Crossal e
queimador de radiação MatriX (até 314 kW).
Tecnologia sofisticada de condensação
O design das superfícies de aquecimento
Inox-Crossal permite em elevado rendimento
da Vitocrossal 300, de dimensões moderadas
e peso reduzido. Além disso, a Vitocrossal
300 pode ser fornecida desmontada em duas
partes, o que facilita a instalação.

A transferência eficaz de calor e a elevada
taxa de condensação permitem um
rendimento normalizado até 98% (PCs)/
109% (PCi). Este rendimento elevado é
atingido graças ao princípio de contracorrente
dos gases e da água da caldeira, bem como à
intensa agitação do gás pela superfície de
aquecimento.
Com a Vitocrossal 300, é possível uma união
especialmente benéfica para aproveitamento
da condensação graças à segunda tubagem
de retorno.
Central de controlo Vitotronic
Os operadores especializados e os
utilizadores da instalação beneficiam em
igualdade da utilização do sistema Vitotronic.
O menu de controlo está concebido de
forma lógica e simples: iluminado, rico em
contrastes e de leitura fácil. Em caso de
dúvida, a função de ajuda informa os passos
seguintes para entrada de dados. A interface
gráfica do utilizador serve também para
apresentar as curvas características de calor e
do rendimento.
Vitocrossal 300, 187 a 314 kW

5

Aproveite as vantagens:
1
2

3
4

Vitocrossal 300, 408 a 635 kW com porta

Vitocrossal 300
1

2
3
4
5

Câmara de combustão em aço inoxidável
resistente à corrosão
Queimador de radiação MatriX (até 314 kW)
Superfície de aquecimento Inox-Crossal
Isolamento térmico altamente eficaz
Central de controlo Vitotronic

 Caldeira de condensação a gás de 187 a 635 kW.
 Rendimento normalizado: até 98% (Hs)/109% (Hi).
 Elevada fiabilidade e longa vida útil graças à superfície de transmissão InoxCrossal em aço inoxidável de alta liga, resistente à corrosão.
 Efeito de autolimpeza graças à superfície lisa em aço inoxidável.
 Combustão pouco poluente graças à baixa carga da câmara de combustão e à
câmara de passagem.
 Queimador por radiação MatriX até 314 kW para um funcionamento
especialmente silencioso, económico e ecológico, com uma margem de
modulação de 30% a 100%.
 Opcionalmente com queimador pressurizado a gás.
 Duas tubagens de retorno para uma ligação hidráulica otimizada para a
condensação.
 A central de controlo Vitotronic é fácil de usar e conta com um simples display
de texto e gráficos.
Consultar dados técnicos na página 42
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Vitocrossal 300
787 a 1400 kW

Caldeira de
condensação a gás
até 1400 kW

A Vitocrossal 300, modelo CR3B, é
um produto líder entre as caldeiras de
condensação a gás de chão e está disponível
nas gamas de potência de 787 a 1400 kW.
Como sistema de uma só caldeira, é a
caldeira de condensação mais potente de
toda a gama Viessmann. É a solução ideal
para urbanizações ou redes coletivas de
aquecimento, grandes edifícios públicos,
comerciais e industriais.
Tecnologia sofisticada de condensação
O design das superfícies de aquecimento
Inox-Crossal permite aumentar o rendimento
da Vitocrossal 300 até 1400 kW. Além disso,
com dimensões moderadas, peso reduzido
e compartimentação, a sua montagem é
bastante simples.
A transferência eficaz de calor e a elevada
taxa de condensação permitem um
rendimento normalizado até 98% (PCs)/109%
(PCi). Este rendimento elevado é atingido
graças ao princípio de contracorrente dos
gases e da água da caldeira, bem como à
intensa agitação do gás pela superfície de
aquecimento.

A Vitocrossal 300 permite uma combinação
especialmente benéfica para aproveitamento
da condensação graças à segunda tubagem
de retorno. A caldeira de condensação a gás
Vitocrossal 300 é fornecida de fábrica com
queimadores pressurizados de gás.
Controlador Vitotronic cómodo e
potente
O nosso sistema de controlo Vitotronic, com
capacidade de comunicação, oferece um
funcionamento seguro e rentável do sistema
de aquecimento.
A central de controlo especialmente potente
da Vitotronic 300 situa-se ao lado da caldeira
para um melhor manuseamento. É possível
controlar até quatro caldeiras com
temperatura da água da caldeira em redução
progressiva, bem como sistemas com um ou
dois circuitos de aquecimento com válvula
misturadora opcional.
Particularmente cómodos: unidade de
comando com função de texto, display
luminoso e sistema de diagnóstico integrado.
Os equipamentos externos instalam-se
facilmente através de um conector do
sistema.
O Bus LON standard permite a integração
completa nos sistemas de gestão de edifícios.
É sempre possível a supervisão à distância
através de Internet TeleControl com Vitocom
e Vitodata.

Vitocrossal 300, 787 a 1400 kW

Aproveite as vantagens:

4

 Caldeira de condensação a gás de 787 a 1400 kW.
 Rendimento normalizado: até 98% (PCs)/109% (PCi).
 Elevada fiabilidade e longa vida útil graças à superfície de aquecimento. InoxCrossal em aço inoxidável de alta liga, resistente à corrosão.
 Efeito de autolimpeza graças à superfície lisa em aço inoxidável.
 Combustão pouco poluente graças à baixa carga da câmara de combustão e à
câmara de passagem.
 Opcionalmente com queimador pressurizado a gás.
 Instalação simples graças à sua compartimentação.
 Duas tubagens de retorno para uma ligação hidráulica otimizada para a
condensação.
 A central de controlo Vitotronic é fácil de utilizar e conta com um display de
texto e gráficos.

2

1
3
Superfície de aquecimento Inox-Crossal para uma
transferência eficaz de calor e um aproveitamento máximo
da condensação

Vitocrossal 300
1

2
3
4

Câmara de combustão em aço inoxidável
resistente à corrosão
Superfície de aquecimento Inox-Crossal
Isolamento térmico altamente eficaz
Duas ligações de retorno

Consultar dados técnicos na página 42

Caldeira de
condensação a gás
até 1400 kW
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Vitocrossal 200
87 a 311 kW

Com a Vitocrossal 200 CM2, a Viessmann
oferece uma técnica de condensação de
elevada qualidade, de 87 a 311 kW, com uma
excelente relação qualidade-preço.
A Vitocrossal 200 é composta por elementos
de qualidade comprovados pela técnica de
condensação da Viessmann e dispõe, tal
como a Vitocrossal 300, da superfície de
aquecimento Inox-Crossal com queimador por
radiação MatriX.
A Vitocrossal 200 pode operar em toda a
gama de potências, tanto em funcionamento
atmosférico como estanque.
Sistema de duas caldeiras até 1256 kW
Para potências a partir de 29 kW, também
podem funcionar no lado da saída de gases,
duas caldeiras Vitocrossal 200 em cascata.
Para sistemas de duas caldeiras, a Viessmann
oferece guias coletoras de gases especiais e
tubagens hidráulicas do sistema.

Centrais de controlo cómodas e potentes
O nosso sistema de controlo digital Vitotronic,
com capacidade de comunicação, oferece um
funcionamento seguro e rentável do sistema
de aquecimento.
A Vitotronik 300-K resulta especialmente
potente para funcionar em instalações de
várias caldeiras, até quatro, e uma
temperatura da caldeira em redução
progressiva. Existem sistemas de
aquecimento com um ou dois circuitos
de aquecimento com válvula misturadora
opcional. Particularmente cómodos: sistema
de diagnóstico integrado e unidade de
comando com função de texto e display
luminoso. Os equipamentos externos
instalam-se facilmente através de um
conector do sistema.
O Bus LON standard permite a integração
completa nos sistemas de gestão de edifícios.
É sempre possível a supervisão à distância
através de Internet TeleControl com Vitocom
e Vitodata.
Sistema com duas caldeiras Vitocrossal 200
a 622 kW

Aproveite as vantagens:
1

5

3
2
Queimador de radiação MatriX

4

Vitocrossal 200
1
2
3
4
5

Central de controlo Vitotronic
Queimador de radiação MatriX
Superfície de aquecimento Inox-Crossal
Isolamento térmico altamente eficaz
Grandes câmaras de água com bom efeito
termossifão

 Caldeira de condensação a gás de 87 a 311 kW, como cascata dupla até 622
kW.
 Rendimento normalizado: até 97% (PCs)/108% (PCi).
 Elevada fiabilidade e longa vida útil graças à superfície de aquecimento InoxCrossal em aço inoxidável de alta liga, resistente à corrosão.
 Superfície de aquecimento Inox-Crossal para uma eficaz transferência de calor e
elevada taxa de condensação.
 Efeito de autolimpeza graças à superfície lisa em aço inoxidável.
 Combustão pouco poluente graças à baixa carga da câmara de combustão e à
câmara de passagem.
 Queimador por radiação MatriX, para um funcionamento especialmente
silencioso, económico e ecológico, com uma margem de modulação de 33% a
100%.
 Possibilidade de seleção de funcionamento atmosférico ou estanque.
 Todas as ligações hidráulicas podem ser montadas desde cima.
 A central de controlo Vitotronic é fácil de usar e conta com um simples display
de texto e gráficos.
Consultar dados técnicos na página 42

Caldeira de
condensação a gás
até 1400 kW

A Vitocrossal 200, modelo CM2, é uma
caldeira de condensação a gás de chão e está
disponível nas gamas de potência de 400
a 620 kW. Como sistema de uma ou mais
caldeiras, é a solução ideal para moradias
ou redes coletivas de aquecimento, grandes
edifícios públicos, comerciais e industriais.

Superfície de aquecimento InoxCrossal para uma transferência
eficaz do calor e um aproveitamento
máximo da taxa de condensação.
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Vitocrossal 200
400 a 620 kW

Tecnologia sofisticada de condensação
A superfície de aquecimento Inox-Crossal
em aço inoxidável de alta liga, resistente à
corrosão, oferece as condições ideais para
a utilização da condensação. A superfície de
aquecimento em aço inoxidável liso permite
o fluxo descendente da água de condensação
residual ao utilizar a condensação. Assim,
juntamente com a superfície lisa em aço
inoxidável, consegue-se um efeito de
autolimpeza permanente que garante elevada
eficiência de condensação a longo prazo,
aumenta a vida útil e reduz os gastos de
manutenção.

Centrais de controlo cómodas e potentes
O nosso sistema de controlo Vitotronic,
com capacidade de comunicação, oferece
um funcionamento seguro e rentável do
sistema de aquecimento. A Vitotronic 300
especialmente potente situa-se ao lado
da caldeira para melhor manuseamento.
Possibilidade de controlo até quatro caldeiras
com uma temperatura da água da caldeira em
descida progressiva, bem como sistemas com
um ou dois circuitos de aquecimento com
válvula misturadora opcional.
Funcionamento estanque
Permite o funcionamento estanque e a
instalação flexível da caldeira de condensação
no interior do edifício.

A transferência eficaz de calor e a elevada
taxa de condensação permitem um
rendimento normalizado até 98% (PCs)/109%
(PCi).

Vitocrossal 200, 400 a 620 kW

A caldeira de condensação a gás Vitocrossal
200 é fornecida de fábrica com um queimador
cilíndrico MatriX, com margem de modulação
de 20 a 100%.
Aproveite as vantagens:
Queimador cilíndrico MatriX

3

1
2

Caldeira e central de regulação do circuito de aquecimento
em função da temperatura exterior, Vitotronic 300 GW4B

4

Vitocrossal 200
1

2

3
4

Câmara de combustão em aço inoxidável
resistente à corrosão
Superfície de aquecimento Inox-Crossal em
aço inoxidável
Ligações de retorno
Isolamento térmico altamente eficaz

 Instalação de uma só caldeira de condensação, com potência térmica nominal
de 400 a 620 kW (para temperatura da água quente 50/30ºC), potência térmica
nominal de 370 a 575 kW (para temperatura da água quente 80/60ºC).
 Rendimento normalizado: até 98% (PCs)/109% (PCi).
 Superfície de aquecimento Inox-Crossal em aço inoxidável de alta
liga, resistente à corrosão, para uma ótima transferência de calor e um
aproveitamento máximo da condensação.
 Efeito de autolimpeza graças à superfície lisa em aço inoxidável.
 Combustão pouco poluente graças à baixa carga da câmara de combustão e à
câmara de passagem.
 Queimador cilíndrico MatriX, para um funcionamento especialmente silencioso,
económico e ecológico, com uma margem de modulação de 20% a 100%.
 Possibilidade de seleção de funcionamento atmosférico ou estanque.
 As ligações hidráulicas no lado da instalação podem ser montadas desde cima.
 A central de controlo Vitotronic é fácil de usar e conta com um simples display
de texto e gráficos.
Consultar dados técnicos na página 42

Caldeira de
condensação a gás
até 1400 kW

Dados técnicos

Permutadores de gases/
água

Caldeira de condensação a gás Vitocrossal 300, modelo CM3
Potência térmica útil 50/30 °C

kW

29 – 87

38 – 115

47 – 142

Potência térmica útil 80/60 °C

kW

27 – 80

35 – 105

43 – 130

Dimensões (total)
Comprimento
Largura
Altura

mm
mm
mm

1025
690
1865

1025
690
1865

1025
690
1865

Peso total
(Caldeira com queimador Matrix,
isolamento térmico e regulação do
circuito da caldeira)

kg

253

258

261

Capacidade de água da caldeira

l

116

113

110

Caldeira de condensação a gás Vitocrossal 300, modelo CT3B
Potência térmica útil 50/30 °C

kW

187

248

314

408

508

635

Potência térmica útil 80/60 °C

kW

170

225

285

370

460

575

Dimensões (total)
Comprimento
Largura
Altura

mm
mm
mm

1636
1889
1959

1714
1967
2009

1795
2045
2032

1871
1104
2290

1949
1104
2290

2105
1104
2290

Peso total
(Caldeira com queimador Matrix,
isolamento térmico e regulação do
circuito da caldeira)

kg

608

660

683

937

982

1098

Capacidade de água da caldeira

l

240

265

300

460

500

540

Caldeira de condensação a gás Vitocrossal 300, modelo CR3B
Potência térmica útil 50/30 °C

kW

787

978

1100

1400

Potência térmica útil 80/60 °C

kW

720

895

1006

1280

Dimensões (total)
Comprimento
Largura com isolamento térmico
Largura com controlador
Altura

mm
mm
mm
mm

3021
1114
1281
1550

3221
1114
1281
1550

3338
1296
1463
1550

3688
1296
1463
1550

Peso total
(Com queimador Matrix, isolamento
térmico e regulação da caldeira)

kg

1553

1635

1980

2185

Capacidade de água da caldeira

l

1407

1552

1558

1833

Caldeira de condensação a gás Vitocrossal 200, modelo CM2
Potência térmica útil 50/30 °C

kW

29 – 87

38 – 115

47 – 142

47 – 186

82 – 246

104 – 311

Potência térmica útil 80/60 °C

kW

27 – 80

35 – 105

43 – 130

43 – 170

75 – 225

95 – 285

Dimensões (total)
Comprimento
Largura
Altura

mm
mm
mm

1766
816
1351

1766
816
1351

1766
816
1351

1795
916
1450

1795
916
1450

1795
916
1450

Peso total
(Caldeira com queimador Matrix,
isolamento térmico e regulação do
circuito da caldeira)

kg

272

281

285

331

347

362

Capacidade de água da caldeira

l

229

225

221

306

292

279

Caldeira de condensação a gás Vitocrossal 200, modelo CM2
Potência térmica útil (50/30 °C)

kW

400

500

620

Potência térmica útil (80/60 °C)

kW

370

460

575

Dimensões (total)
Comprimento
Largura (com controlador)
Altura

mm
mm
mm

2230
1245
1480

2385
1245
1510

2525
1295
1580

Peso total
(Com queimador Matrix, isolamento
térmico e regulação da caldeira)

kg

597

687

758

Capacidade de água da caldeira

l

402

430

503
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Vitotrans 300

Vitotrans 300
A tecnologia de condensação para caldeiras médias e grandes através de permutadores de
calor externos pressupõe uma redução dos custos de funcionamento.

O aumento do preço do combustível é um
fator especialmente importante para os
utilizadores de caldeiras médias e grandes.
A utilização da tecnologia de condensação
repercute grandemente nos custos de
funcionamento destas caldeiras . Graças à
sua poupança energética, a tecnologia da
condensação detém cada vez mais
importância neste setor.
Para grandes instalações ou no caso de
uma ampliação ou modificação da instalação
existente, é possível instalar permutadores de
calor gases/água em separado. Os gases são
arrefecidos de modo a que o vapor de água
seja condensado. O calor obtido através da
condensação e das baixas temperaturas do
gás de combustão aumentam o rendimento
do sistema.
Vitotrans 300
O sistema Vitotrans 300 é um permutador
de calor gases/água para utilização da
condensação em caldeiras de 80 a 6600 kW.
O rendimento normalizado da caldeira pode
aumentar até onze por cento com gás natural
e até seis por cento com gasóleo.

1
2

1

5

4

2

5
4

3
3

Vitotrans 300
1 Entrada grande de gases
2 Isolamento térmico de elevada qualidade
3 Saída de gases
4 Revestimento em chapa de aço Vitosilber
5 Superfície de aquecimento Inox-Crossal
Aproveite as vantagens:
 Permutador de calor gases/água com superfície de aquecimento Inox-Crossal
para caldeiras de 80 a 1750 kW - superfície de transmissão Inox-Tubal para
caldeiras de 1860 a 6600 kW.
 Elevada fiabilidade e longa vida útil graças ao aço inoxidável de alta liga. O aço
inoxidável 1.4571 é adequado para o funcionamento a gás e o funcionamento
a curto prazo a gasóleo, enquanto que o aço 1.4539 é adequado para o
funcionamento contínuo a gasóleo.
 Compacto: pouco espaço para montagem direta por detrás da caldeira.
 Integração hidráulica simples: opcionalmente o caudal volumétrico pode ser
conduzido completo ou, para otimização da utilização da condensação, apenas
uma quantidade de água parcial através do Vitotrans 300.
 Superfícies de aquecimento Inox-Crossal e Inox-Tubal com disposição vertical
para elevada fiabilidade e longa vida útil.
 Graças às passagens de gases dispostas verticalmente, a água de condensação
pode fluir em sentido descendente sem obstáculos.
 Efeito de autolimpeza graças à superfície lisa em aço inoxidável.
 Eficaz transmissão de calor e elevada taxa de condensação.
 Sistemas de neutralização adaptados aos permutadores de calor gases/água
Vitotrans 300.

Caldeira de
condensação a gás/
gasóleo, até 335 kW
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Vitoradial

Compacta e potente
Graças à sua estrutura compacta, com pouca
altura de instalação, a Vitoradial 300-T é
a mais adequada para a modernização
de centrais de aquecimento. É fornecida
com permutador de calor Inox-Radial, de
montagem posterior.
Superfície de aquecimento 2,5 vezes
maior através de tubos triplos
A superfície de transmissão por convecção
de várias camadas da Vitoradial 300-T é
constituída por condutas em aço inoxidável
que se encaixam entre si, provocando a
condução de calor. O tubo interior tem, com
os seus ressaltos longitudinais, uma
superfície de aquecimento 2,5 vezes maior
que os tubos lisos. A transferência de calor

Superfície de transmissão por
convecção de parede múltipla

é doseada de tal forma, especialmente
através das várias distâncias entre as zonas
onduladas, que a zona posterior dos tubos
triplos, onde os gases de combustão menos
quentes passam, desviam menos calor à
água da caldeira. Deste modo, a temperatura
da superfície superior mantém-se acima
da temperatura do ponto de condensação,
neutraliza a condensação e evita danos por
corrosão.

Utilização da técnica de condensação com
permutador de calor Inox-Radial
O permutador de calor Inox Radial, montado
posteriormente, permite utilizar a eficiente
técnica de condensação, mesmo em
instalações de caldeiras médias.
Este princípio garante que a combustão e
a condensação sejam produzidas em locais
separados fisicamente, de modo a que os
gases de combustão condensem em local
livre de depósitos. Na prática, tal pressupõe
intervalos normais de funcionamento para a
limpeza da câmara de combustão e baixos
custos de manutenção.
A Vitoradial 300-T está disponível para uma
gama de potências até 545 kW. O permutador
de calor Inox-Radial em aço inoxidável é
extremamente eficiente. Evita o risco de
corrosão pelos condensados ácidos através
da água ácida da condensação.

1
5

2
3

Vitoradial 300-T
1

4

2

7
6

3
4
5
6

7

Permutador de calor Inox Radial
Superfície de transmissão por convecção
de várias camadas
Segunda passagem de gases
Câmara de combustão (primeira passagem)
Central de controlo Vitotronic
Vitoflame 100, queimador pressurizado de
gasóleo
Isolamento térmico altamente eficaz

Caldeira de
condensação a gás/
gasóleo, até 335 kW

Vitoradial

Sistemas autónomos de
geração de calor
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Vitomodul-UTC

VITORADIAL 300-T

Vitomodul - utc

A técnica de condensação com permutador de calor Inox-Radial garante
uma produção eficiente de calor.

Sistemas autónomos de geração de calor: solução rápida e competitiva para a instalação em exteriores

Caldeira de condensação compacta a gás
ou gasóleo Vitoradial 300-T
A caldeira de condensação Vitoradial 300-T é
especialmente compacta e é fornecida com
permutador de calor gases/água, montado
na parte traseira, e queimador pressurizado
Vitoflame 100 (até 335 kW).

As necessidades de espaço, cada vez mais
limitado na construção atual, exigem sistemas
para o melhor aproveitamento, e por este
motivo a maioria das salas de caldeiras são
instaladas nas coberturas dos edifícios nos
últimos anos.

Vitoradial 300-T
Caldeira de condensação
101 a 545 kW

Especialmente os projetos de renovação e
adequação de salas de caldeiras existentes
são limitados atualmente pelos prazos
reduzidos de execução das obras.

Elevada eficiência com recuperação de
calor em dois escalões
As superfícies de aquecimento por convecção
de várias camadas, juntamente com o
permutador de calor Inox-Radial, montado
posteriormente e resistente à corrosão,
permitem uma recuperação de calor muito
eficiente em dois escalões. A Vitoradial 300-T
é adequada para utilizar com gasóleo ou
gás natural. Longos períodos de combustão
com melhor rendimento, graças ao grande
volume de água. Rendimento normalizado
para funcionamento a gasóleo: 103% (PCi)

O Vitomodul é um sistema autónomo
de geração de calor desenhado para ser
instalado em exteriores e representa uma
solução simples e competitiva que, além
da funcionalidade, proporciona o principal
benefício básico de todos os produtos
Viessmann: poupança energética. É fornecido
com os sistemas totalmente instalados,
preparado para ser ligado à instalação elétrica
e de distribuição de aquecimento e para ser
colocado em funcionamento.

O permutador de calor Inox-Radial
garante a máxima eficiência e longa
vida útil.

Caldeira de condensação a gasóleo Vitoradial 300-T, modelo VR3
Potência térmica útil 50/30 °C

kW

101

129

157

201

263

335

425

545

Potência térmica útil 80/60 °C

kW

94

120

146

188

245

313

407

522

Dimensões (total)
Comprimento
Largura
Altura

mm
mm
mm

2145
755
1375

2350
755
1375

2335
825
1405

2670
825
1405

2890
905
1510

2890
905
1510

2509
1040
1689

2654
1040
1689

Peso*
(Caldeira com isolamento térmico,
queimador e regulação do circuito da
caldeira)

kg

510

545

610

680

870

970

1190

1305

Capacidade de água da caldeira

l

185

225

265

310

490

450

600

650

* Dados sem queimador nem cobertura 425 e 545 kW

Vantagens
Com o desenvolvimento do Vitomodul, a
Viessmann oferece várias vantagens:
 Conformidade com a legislação vigente
REH, REC e normas europeias em
reformas de instalações, para permitir a
instalação de caldeiras a gás em edifícios
existentes com caldeiras abaixo do
primeiro porão.
 Permite a instalação sem interromper
o serviço para as caldeiras antigas.
Instalação rápida e fácil, com tempos
mínimos de montagem.
 Fabrico dos sistemas autónomos com
caldeiras de baixa temperatura ou
condensação, em combinações múltiplas.
Com bombas selecionadas de forma
específica para cada instalação.
 Rendimento normalizado até 109% (PCi)
em sistemas fabricados com caldeiras de
condensação a gás.
 Potências de 12 até 6000 kW.

Vitomodul G

 Poupança de espaço, sendo possível
reutilizar as salas de caldeiras como,
por exemplo, para armazenagem, novos
espaços de garagem, etc.
 Melhores condições higiénicas ao eliminar
zonas destinadas à armazenagem de
combustível.
 Máxima segurança na utilização ao instalar
as caldeiras no exterior.
 Revalorização do imóvel em geral pelos
motivos antes citados.
 Sistemas provados em fábrica.
Aplicações
 Mercado de obra nova: Vitomodul para
sistemas de aquecimento A.Q.S., válido
para diferentes tipos de emissores.
 Mercado de reforma: Vitomodul para a
substituição de caldeiras localizadas no
primeiro ou segundo porão.

Vitomodul M

Caldeira industrial
de água quente de
0,5 a 20 MW
Gerador de vapor
0,5t/h a 25 t/h
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Caldeiras industriais até 20 MW

VITOMAX
Soluções de sistemas para a produção económica de água quente

Os requisitos essenciais para centrais
de aquecimento em grandes edifícios e
instalações industriais são a geração de
calor com baixo consumo de energia, baixas
emissões de poluentes e elevada segurança
de funcionamento. Para tal, é necessário o
aconselhamento de peritos, uma vasta gama
de oferta de serviços e geradores de calor
que, graças às suas características de projeto,
permitem uma geração de vapor económica e
duradoura.
Graças ao seu modo de fabrico e
equipamento, as caldeiras grandes Vitomax
são capazes de satisfazer as necessidades
individuais dos clientes para todos os tipos de
aplicações. Os vários detalhes da estrutura
das caldeiras Vitomax e os inúmeros anos
de experiência na construção de caldeiras
grandes garantem elevada qualidade, elevada
segurança de funcionamento e longa vida útil.
O programa completo da Viessmann inclui
geradores de água quente até 20 MW.
A tecnologia das caldeiras industriais da
Viessmann adapta-se perfeitamente à
tecnologia de sistemas, que inclui:





Sistemas de controlo/supervisão
Tecnologia de medição e regulação
Bombas e acessórios
Sistemas de combustão com fornecimento
de combustível
 Sistemas de pressurização
 Tratamento de água
 Sistemas de tubagens e instalações de
gases

Vitomax 300-LT
Modelo M343
Gerador de água quente de
baixa temperatura a gás/
gasóleo
1,86 a 5,9 MW

Vitomax 200-LW
Modelos M62A y M64A
Gerador de água quente de
baixa pressão a
gás/gasóleo
2,1 a 20,0 MW

Vitomax 200-WS
Modelo M250
Gerador de água quente de
baixa pressão a
gás/gasóleo
1,75 a 11,63 MW

Vitomax 100-LW
Modelo M148
0,65 a 6,0 MW
Gerador de água quente de
baixa pressão a
gás/gasóleo

Vitomax 200-HW
Gerador de água
sobreaquecida de alta
pressão a gás/gasóleo
Modelo M236 e M238
0,52 a 18,2 MW
Modelos M72A e M74A
2,3 a 16,5 MW
Vitomax 200-HS
Gerador de vapor de alta
pressão com/sem ECO integrado
Vitomax 100-HS
Gerador de vapor de alta
pressão de fabrico compacto

Caldeiras industriais
até 20 MW
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Gerador de água quente de baixa pressão
Vitomax 300-LT
1,86 a 5,9 MW

Marca de referência: Vitomax 300-LT
A Vitomax 300-LT marca pontos nesta
gama de potência: uma caldeira de baixa
temperatura e três passagens de gases com
superfícies de aquecimento por convecção
de tubo duplo e baixa carga na câmara de
combustão. Estas caldeiras caraterizam-se
pelo seu elevado rendimento normalizado e
baixas emissões poluentes, bem como pela
sua grande facilidade de manutenção.
Um típico caso de aplicação é por exemplo, a
utilização em habitações multifamiliares, cujos
sistemas operam em função da temperatura
exterior.

Tecnologia sofisticada
A caldeira não requer qualquer caudal
volumétrico mínimo de água de aquecimento.
As suas grandes câmaras de água e o grande
volume de água proporcionam um efeito
ótimo de termossifão e um desvio seguro de
calor.
Isso facilita a integração hidráulica da caldeira.
Não é necessária qualquer peça intermédia
de impulsão adicional, as ligações necessárias
do equipamento para uma temperatura de
segurança de 110°C estão incluídas na própria
caldeira.
A tecnologia sofisticada da caldeira é
caraterizada pelas perdas de carga mínimas
nas passagens de gases, graças às
superfícies de aquecimento por convecção
com condutas de gases de grandes
dimensões, perdas mínimas por radiação,
graças a um isolamento térmico de 120 mm
e câmara de inversão posterior e anterior
refrigerada com água.

Gerador de água quente de baixa temperatura
Vitomax 300-LT

Conduta dupla com superfícies de
aquecimento por convecção de

Aproveite as vantagens:

várias camadas para uma elevada
fiabilidade e longa vida útil

1

Vitomax 300-LT
Modelo M343

2

5
3

4

1
2

3

4

5

Caldeira com cobertura transitável
Tubo duplo com superfície de aquecimento
por convecção de várias camadas
Câmara anterior de inversão de gases
refrigerada por água
Tubo de tiragem de grandes dimensões
para uma combustão baixa em emissões
poluentes
Grandes câmaras de água para um ótimo
efeito termossifão e baixa carga térmica

 Rendimento normalizado: 96% (Hi).
 Aumento da margem de rendimento normalizado até 10% através da utilização
da condensação com permutador de calor em aço inoxidável gases/água
Vitotrans 300.
 Poupança no consumo energético graças à temperatura da água em redução
progressiva.
 Temperatura de retorno mínima de 38ºC com funcionamento a gasóleo e 45ºC
com funcionamento a gás em condições de carga elevada.
 Manutenção simples graças a uma porta de limpeza de grande tamanho.
 Sólida cobertura transitável para a parte superior da caldeira incluída no
fornecimento, facilitando a montagem e a manutenção: isolamento térmico e
proteção de danos.
 Funcionamento seguro e económico da instalação de aquecimento graças ao
sistema de controlo digital apto para comunicações com Vitotronic.
Consultar dados técnicos na página 56

Caldeiras industriais
até 20 MW
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Gerador de água quente de baixa pressão
Vitomax 200-LW
Vitomax 200-WS/200-HW
0,52 a 20 MW
Vitomax 200-LW
As caldeiras Vitomax 200-LW são geradores
de água quente de baixa pressão para
temperaturas de impulsão máximas de 120ºC,
com uma pressão admissível de 6, 10 e 16 bar
e uma potência térmica nominal de 2,1 a 20
MW.
Fornecimento possível de caldeira com
permutador de gases-água Vitotrans 300/200
para melhor rendimento normalizado
Para explorações hortícolas:
Vitomax 200-WS
A Vitomax 200-WS, como caldeira de tripla
passagem de gases na câmara de combustão
(<1,0 MW/m³) foi desenvolvida especialmente
para utilização em explorações hortícolas. O
gerador de água de baixa pressão funciona
de acordo com a norma TRD 702, para uma
temperatura de impulsão permitida até 110ºC
e uma pressão de funcionamento máxima de
3,0 bar. Com um rendimento da caldeira de
94%, a caldeira é eficiente e económica.
A conduta de circulação adicional na parte
inferior da caldeira contribui para a circulação
interna da água da caldeira e assim para a
distribuição ótima de calor no interior da
mesma.

Manutenção simples e resistência
A Vitomax 200-WS é caracterizada por uma
elevada fiabilidade e longa vida útil. As suas
grandes câmaras de água e o grande volume
de água com ótimo efeito termossifão
garantem uma transmissão segura do calor.
No caso de funcionamento continuado em
grandes explorações hortícolas, este sistema
torna-se ideal para manutenções simples,
graças às câmaras de inversão refrigeradas
por água sem revestimentos.
Por último, a grande porta de limpeza permite
reduzir os custos de manutenção. A cobertura
sólida na parte superior da caldeira,
incluída no volume de fornecimento,
facilita a montagem e a manutenção, isola
termicamente e protege de danos.
Vitomax 200-HW
A Vitomax 200-HW é uma caldeira geradora
de água sobreaquecida de alta pressão a gás
ou a gasóleo para temperaturas de impulsão
máximas até 205ºC e uma pressão de serviço
permitida de 6, 10 e 16 bar. É indicada para
centrais térmicas e instalações industriais.

Vitomax 200-HW

Nas duas caldeiras, todas as ligações que
o sistema requer para uma temperatura de
segurança de 110°C estão incluídas na própria
caldeira. Para tal, não é necessária qualquer
peça intermédia de impulsão adicional.

Arranque rápido graças à solução de
contentores pré-montados
O tempo é valioso, especialmente no setor
industrial e comercial, onde as centrais de
aquecimento têm de estar operacionais
no menor tempo possível para produzirem
calor. Para poupar no tempo de montagem
e arranque, a Viessmann oferece também
instalações completas de água quente
Vitomax como contentores compactos e
fáceis de transportar.

1

4
3

Vitomax 200-HW
Modelo M72A
Caldeira com cobertura transitável
Queimador refrigerado com água para uma
emissão reduzida de óxido de nitrogénio
3 Portas grandes para limpeza
4 Grandes câmaras de água para um ótimo
efeito termossifão e baixa carga térmica
1
2

2

Gerador de água sobreaquecida de alta pressão

Poupe no tempo de montagem
Além dos geradores de calor Vitomax, as
instalações de tamanho grande constam de
uma série de componentes fundamentais,
como por exemplo, dispositivos para analisar
e tratar a água da caldeira, distribuição de
calor, sistemas de pressurização e um quadro
de controlo. Os vários subsistemas estão
desenvolvidos à medida para satisfazer as
necessidades específicas do cliente.

Aproveite as vantagens:
 Combustão baixa em poluentes com emissões reduzidas de óxido de nitrogénio.
 Não é necessário um caudal volumétrico mínimo de água de aquecimento: as
grandes câmaras de água e o grande volume de água de aquecimento tornam
possível um ótimo efeito termossifão, uma transmissão segura de calor e uma
simples integração hidráulica.
 Baixa resistência nas passagens de gases graças às superfícies de aquecimento
por convecção com tubos de gases de grandes dimensões.
 Perdas reduzidas por radiação graças ao excelente isolamento térmico e a uma
caixa de gases isolada termicamente.
 O quadro elétrico Vitocontrol permite manusear todos os dispositivos de
regulação e controlo específicos da caldeira.
 Homologação de acordo com a Diretiva europeia para sistemas a pressão 97/23/
CE.
Consultar dados técnicos na página 56 e 57
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Vitomax 100-LW
0,65 a 6 MW

4

Kit sistema Vitomax 100-LW + permutador
A qualidade do sistema e dos componentes
que o formam é o princípio pelo qual a
Viessmann se rege para selecionar os
componentes que propõe. Além disso, das
normas de máxima qualidade e flexibilidade,
a harmonização dos componentes é de
grande importância. O sistema pode ser
encomendado com um só número de
encomenda, sendo possível ser ampliado
facilmente através de opções adaptadas.

8
6

7

5

3
10

Permutador de gases: mais rendimento
O permutador de calor de gases está
disponível como acessório e melhora o
rendimento da caldeira até 95%. Pode ser
combinado com queimadores a gás e gasóleo.

1

Vitomax 100-LW
1 Gerador de água quente de baixa pressão
Vitomax 100-LW
2 Sistema de combustão
3 Coletor porta-instrumentos
4 Aumento da temperatura de retorno
(opcional)

9

Válvula de segurança
Permutador de calor gases/água (opcional)
7 Pistão de corte de gases (opcional)
8 Silenciador de gases (opcional)
9 Quadro de controlo e comutação
(Vitocontrol com Vitotronic)
10Plataforma operativa da caldeira modular
(opcional, não representada)
5
6

2

Vitomax 100-LW,
Gerador de água quente de baixa
pressão

Bom isolamento: Vitomax 100-LW
A Vitomax 100-LW é uma caldeira geradora
de água quente para temperaturas de
impulsão permitidas até 110º C e para um
funcionamento com temperatura elevada da
água. A pressão de serviço permitida vai de 6
a 10 bar, a potência térmica nominal ascende
de 0,65 a 6 MW. A caldeira é caracterizada
pela sua estrutura sólida.

Vitomax 100-LW, modelo M148
Sistema de geração de água quente com acessórios

1

2

Aproveite as vantagens:

Vantagens na montagem e manutenção
A cobertura sólida na zona superior da
caldeira está incluída no fornecimento.
Facilita a montagem e a manutenção, isola
termicamente e protege dos danos.

4

3

Uma porta de revisão grande e ligeira, com
batente à esquerda e à direita, facilita a
limpeza da caldeira.
5

Queimador de desenho Viessmann na
Vitomax 100-LW

Vitomax 100-LW
Modelo M148

1
2

3

4

5

Caldeira com cobertura transitável
Grandes câmaras de água para um ótimo
efeito termossifão e baixa carga térmica
Câmara de combustão de inversão de
grandes dimensões
Porta da caldeira leve com possibilidade de
abertura para dois sentidos
Suportes da base estáveis com apoios
longitudinais

 Poupança no consumo energético. Rendimento da caldeira: 91,5% (até 95% com
permutador gases-água).
 Caldeira com câmara de combustão inversa e carga da câmara de combustão mais
baixa, para uma combustão pouco poluente com baixas emissões de óxido de
nitrogénio.
 Não é necessário um caudal volumétrico mínimo de água de aquecimento: as
grandes câmaras de água e o grande volume de água de aquecimento tornam
possível um ótimo efeito termossifão, uma transmissão segura de calor e uma
simples integração hidráulica.
 Não é necessária qualquer peça intermédia de impulsão adicional, as ligações
necessárias do equipamento para uma temperatura de segurança de 110°C estão
incluídas na própria caldeira.
 Baixa resistência nas passagens de gases graças às superfícies de aquecimento
por convecção com condutas de gases de grandes dimensões.
 Manutenção simples graças às câmaras de inversão posteriores refrigeradas por
água sem revestimentos e grande porta para limpeza.
 O quadro elétrico Vitocontrol permite manusear todos os dispositivos de regulação
e controlo específicos da caldeira.
Consultar dados técnicos na página 57
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Dados técnicos

Caldeira industrial de água sobreaquecida, Vitomax 200 HW, modelo M236, de 0,52 a 2,84 MW
Pressão de serviço permitida de 6 a 25 bar

Caldeira industrial de água quente de baixa temperatura, Vitomax 300 LT,
modelo M343, de 1,86 a 5,90 MW
Potência térmica útil
Medidas (incl. embalagem)
Comprimento
Largura
Altura

MW

1,86

2,30

2,90

3,50

4,10

4,70

5,90

Potência de combustão

MW

Medidas (total)
Comprimento
Largura
Altura

0,52

0,67

0,85

1,04

1,30

1,70

2,16

2,84

m
m
m

2,7
1,6
1,8

2,9
1,6
1,9

3,2
1,7
2,0

3,2
1,8
2,1

3,4
1,9
2,1

3,7
2,0
2,3

4,0
2,1
2,4

4,4
2,3
2,6

m
m
m

4,02
2,07
2,40

4,27
2,16
2,49

4,52
2,25
2,58

4,72
2,35
2,68

4,94
2,45
2,78

5,14
2,55
2,88

5,57
2,73
3,06

Peso
(Caldeira com isolamento térmico para
pressão de serviço permitida de 6 bar)

t

5,3

6,3

7,3

8,2

9,6

10,6

13,3

Peso (sem queimador)
(Caldeira com isolamento térmico para
pressão de serviço permitida de 6 bar)

t

2,1

2,3

2,6

3,0

3,5

4,3

5,3

6,9

Volume de água da caldeira

m3

5,0

5,5

6,4

8,2

9,3

10,5

13,0

Volume de água da caldeira

m3

1,7

2,0

2,5

2,9

3,4

4,6

5,5

7,3

Caldeira industrial de água sobreaquecida, Vitomax 200 HW, modelo M238, de 4,00 a 18,20 MW
Pressão de serviço permitida de 6 a 25 bar

Caldeira industrial de água quente, Vitomax 200 LW, modelo 62A, de 2,3 a 6,0 MW
Potência térmica útil

MW

2,30

2,80

3,50

4,50

6,00

Medidas (sem embalagem)
Comprimento
Largura
Altura

m
m
m

4,20
1,95
2,24

4,50
2,04
2,33

4,85
2,18
2,47

5,30
2,31
2,63

5,90
2,43
2,75

Peso pressão de serviço permitida:
6 bar
10 bar
16 bar

t
t
t

4,9
5,6
6,7

5,6
6,4
7,6

6,6
7,6
9,1

8,0
9,2
11,0

9,8
11,6
14,0

Volume de água da caldeira

m3

4,9

5,6

7,0

8,7

10,5

Medidas (sem embalagem)
Comprimento
Largura
Altura
Peso pressão de serviço permitida:
6 bar
10 bar
16 bar
Volume de água da caldeira

MW
m
m
m

t
t
t
m3

8,00

10,00

12,00

14,20

16,50

20,00

6,60
2,70
3,10

7,10
2,90
3,30

7,65
3,00
3,45

8,15
3,25
3,70

8,70
3,50
4,00

9,50
3,70
4,20

15,1
17,7
20,5

19,2
22,7
26,0

22,8
24,8
30,2

27,8
31,4
38,4

35,8
39,8
46,4

40,1
48,0
56,3

15,3

18,7

22,2

26,6

33,8

39,8

MW

4,00

5,10

6,80

9,05

11,30

13,55

15,75

18,20

m
m
m

5,2
2,6
3,0

5,7
2,7
3,1

6,4
2,9
3,3

7,1
3,2
3,5

7,6
3,3
3,7

8,2
3,5
3,8

8,7
3,6
4,0

9,2
3,8
4,2

Peso (sem queimador)
(Caldeira com isolamento térmico para
pressão de serviço permitida de 6 bar)

t

9,1

11,1

14,0

19,1

22,8

28,1

32,0

38,0

Volume de água da caldeira

m3

10,5

12,8

16,0

22,0

26,0

30,0

35,0

40,0

Caldeira industrial de água quente, Vitomax 100 LW, modelo M148, de 0,65 a 1,80 MW

Caldeira industrial de água quente, Vitomax 200 LW, modelo 64A, de 8,0 a 20,0 MW
Potência térmica útil

Potência de combustão
Medidas (total)
Comprimento
Largura
Altura

Caldeira industrial de água quente de baixa pressão, Vitomax 200 WS, modelo M250, de
1,75 a 11,6 MW
Potência térmica útil

MW

1,75

2,33

2,91

3,49

4,65

5,82

6,98

8,14

9,30

11,63

Medidas
Comprimento
Largura
Altura

m
m
m

4,53
2,10
2,50

4,57
2,30
2,70

4,71
2,50
2,90

5,52
2,50
2,82

5,70
2,80
3,20

6,10
2,85
3,25

6,30
3,10
3,50

7,10
3,20
3,60

7,20
3,40
3,80

7,40
3,70
4,10

Peso pressão de serviço permitida:
3 bar

t

5,1

5,7

6,8

8,6

10,7

12,5

16,4

18,9

22,0

27,2

Volume de água da caldeira

m3

6,3

7,6

8,9

10,9

12,8

15,9

18,6

22,2

25,3

31,5

Potência térmica útil

MW

0,65

0,85

1,1

1,4

1,8

Medidas (sem embalagem)
Comprimento
Largura
Altura

m
m
m

2,3
1,4
1,65

2,5
1,5
1,7

2,7
1,6
1,75

2,9
1,7
1,8

3,1
1,8
1,95

Peso pressão de serviço permitida:
6 bar
10 bar

t
t

1,5
1,7

1,8
2,0

2,1
2,4

2,6
3,0

3,2
3,8

Volume de água da caldeira

m3

1,1

1,3

1,5

1,8

2,2

Caldeira industrial de água quente, Vitomax 100 LW, modelo M148, de 2,3 a 6,00 MW
Potência térmica útil

MW

2,3

2,9

3,5

4,2

5,0

6,0

Medidas (sem embalagem)
Comprimento
Largura
Altura

m
m
m

3,4
1,9
2,1

3,6
2,0
2,2

3,9
2,1
2,3

4,4
2,3
2,4

4,5
2,4
2,5

4,9
2,5
2,6

Peso pressão de serviço permitida:
6 bar
10 bar

t
t

3,7
4,4

4,3
5,3

5,3
6,2

6,4
7,8

7,3
8,9

8,6
10,4

Volume de água da caldeira

m3

2,3

2,9

3,4

4,5

4,9

5,6
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Geradores de vapor a alta pressão

Tecnologia
A gama de fabrico engloba geradores de
vapor de pressão alta e baixa até 26 t/h. A
tripla passagem de gases com carga baixa
da câmara de combustão, as câmaras de
inversão de gases refrigerada por água e o
acoplamento do queimador sem alvenaria
refratária asseguram uma combustão pouco
poluente do gás com todos os tipos de
queimadores modernos que disponíveis
no mercado. O seu design, no qual
converge uma série completa de patentes e
componentes registados, garante sempre a
máxima eficiência.

Alguns dos exponentes da tecnologia modular da
Viessmann são:
 Fornecimento dos geradores sem e com
economizador integrado ECO 100 e ECO 200.
 Dispositivos de comando e controlo.
 Tecnologia de medição e regulação.
 Sistemas de combustão com alimentação de
combustível.
 Dispositivos de tratamento de águas.
 Sistema automático de renovação da água
 Depósitos de água de alimentação com
desgasificação térmica.

Gerador de vapor de alta pressão sem ECO integrado, Vitomax 200-HS, modelo M73A
Pressão de serviço permitida de 6 a 25 bar
Produção de vapor permitida
a 102ºC de temperatura da água de
alimentação
Dimensões (incl. embalagem)*
Comprimento
Largura
Altura

t/h

0,5

0,7

1,0

1,3

1,65

2,0

2,5

3,2

4,0

m
m
m

2,75
1,63
1,86

2,90
1,71
1,95

3,11
1,78
2,04

3,31
1,85
2,12

3,53
1,94
2,20

3,75
2,03
2,29

3,96
2,11
2,40

4,31
2,24
2,53

4,65
2,35
2,64

1,9

2,2

2,5

2,8

3,2

3,6

4,3

5,0

5,6

1,77

2,16

2,64

3,18

3,84

4,53

5,41

6,71

8,07

Peso sem água
(Caldeira com isolamento térmico para
pressão de serviço permitida de 6 bar)

t

Volume de água da caldeira

m3

* Dados sem queimador nem cobertura

Gerador de vapor de alta pressão sem ECO integrado, Vitomax 200-HS, modelo M75A
Pressão de serviço permitida de 6 a 25 bar
Os geradores de vapor Vitomax de

Produção máx. de vapor com
combustão do gás
(com uma pressão de operação
de 5 bar sim turbuladores)

pressão alta e baixa para produzir
até 25 t/h.

Geradores de vapor Viessmann: Vitomax HS
Uma tecnologia modular perfeitamente harmonizada. Fornecimento sem e com
economizador integrado ECO 100 e ECO 200.
A geração de vapor com um consumo mínimo
de energia e de forma menos poluente
possível, bem como a consecução da máxima
fiabilidade e disposição de serviço das
instalações, são os requisitos fundamentais
que as estações térmicas de grandes edifícios
e instalações industriais devem cumprir.
Com o intuito de adequar o desenho de salas
de caldeiras às diferentes necessidades, é
preciso determinar os requisitos individuais
para poder criar soluções técnicas à medida.
Aqui faz-se necessária uma assessoria
competente, uma oferta integral de serviços

e geradores de calor/vapor que permitam a
produção de forma económica e de futuro.
A experiência
Devido ao seu fabrico e equipamento, as
caldeiras grandes Vitomax oferecem as
melhores condições para satisfazer um
conjunto abrangente de exigências. A ampla
experiência da Viessmann em matéria de
construção de caldeiras grandes garante uma
qualidade elevada, máxima fiabilidade e longa
vida útil.

Dimensões (total)*
Comprimento
Largura (com controlador)
Altura

t/h

5,09

6,06

7,17

8,69

10,19

12,33

14,34

17,42

21,79

25,21

m
m
m

5,38
2,55
2,90

5,61
2,73
3,08

5,85
2,85
3,20

6,04
3,00
3,35

6,28
3,05
3,40

6,72
3,20
3,55

7,04
3,40
3,75

7,46
3,60
3,95

8,30
3,85
4,26

8,99
3,95
4,36

9,1

10,8

12,8

14,4

16,2 19,0

22,8

28,9

35,0

40,6

11,2

13,4

15,0

17,6

18,3

25,8

30,9

39,0

44,8

Peso sem água
(Caldeira com isolamento térmico para
pressão de serviço permitida de 6 bar)

t

Volume de água da caldeira

m3

21,9

* Dados sem queimador nem cobertura

Gerador de vapor de alta pressão sem ECO integrado, Vitomax 100-HS, modelo M33A
Pressão de serviço permitida de 6 a 25 bar
Produção de vapor permitida
a 102ºC de temperatura da água de
alimentação
Dimensões (incl.embalagem)*
Comprimento
Largura
Altura

t/h

m
m
m

Peso sem água
(Caldeira com isolamento térmico para
pressão de serviço permitida de 6 bar)

t

Volume de água da caldeira

m3

.* Dados sem queimador nem cobertura

1,0

1,3

1,7

2,1

2,7

3,5

4,4

5,4

6,4

2,57
1,80
1,99

2,75
1,71
1,95

3,11
1,78
2,04

3,31
1,85
2,12

3,53
1,94
2,20

3,75
2,03
2,29

3,96
2,11
2,40

4,31
2,24
2,53

4,65
2,35
2,64

1,6

2,0

2,5

2,9

3,5

4,4

5,1

6,1

7,3

1,80

2,19

2,67

3,22

3,86

4,80

5,62

6,64

7,90

Energia do sol
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Sistemas solares térmicos e fotovoltaicos

O circuito primário solar é aquecido pela
radiação do sol, o calor conduzido até um
acumulador de água quente e, através de
um permutador de calor, aquece a água ou
o circuito de aquecimento. Depois, o líquido
refrigerado, que perdeu o calor, volta a dirigirse para o coletor e o ciclo começa novamente.
Quando a radiação solar não for suficiente,
por exemplo, no inverno, realizar-se-á um
aquecimento posterior com a caldeira.
O programa Vitosol oferece coletores solares
para todas as necessidades e orçamentos.
A montagem no telhado ou na fachada abre
numerosas possibilidades de distribuição do
campo solar.
Coletores planos e de tubos de vácuo
O coletor plano Vitosol 100-F é a solução
mais económica. O coletor plano Vitosol
200-F convence pela sua elevada qualidade,
segurança operacional duradoura e elevado
rendimento. O coletor plano de alto
rendimento Vitosol 300-F utiliza a radiação
solar intensiva de maneira especialmente
eficiente graças ao uso de um vidro
antirreflexo transparente e de um absorsor
revestido a cobre altamente seletivo. Todos
os modelos Vitosol-F estão disponíveis com
absorsor especial para o ambiente marítimo,
B, e são especialmente indicados em
instalações a menos de 1 km da costa.
Os coletores de tubos de
vácuo podem ser montados
independentemente da posição e
são a solução ideal para a integração
arquitetónica, tanto em reformas
como em construções novas.

Energia solar térmica: a energia gratuita do Sol
A energia solar integrada em sistemas de caldeiras médias e grandes é utiliza em várias
aplicações, nas quais é necessário água quente.
Atualmente, é normal que uma central
de aquecimento nova e um sistema de
energia solar funcionem juntos. No Verão,
grande parte do consumo energético para
o aquecimento de A.Q.S. pode ser coberto
através de coletores solares. E, em função
da configuração, o sistema também pode
contribuir para produção de aquecimento.
Num período de um ano, foi calculado que
pode poupar cerca de 60% da energia só para
aquecimento de A.Q.S., sendo que a energia
solar é gratuita e a luz do dia transforma-se
em calor a partir do coletor quando o sol não

incide diretamente sobre o telhado do edifício.
Nos centros comerciais, hospitais e pavilhões
polidesportivos, por exemplo, as superfícies
grandes dos telhados proporcionam uma base
ideal para instalar campos de coletores.
Fundamentos muito simples
Naturalmente, a utilização da energia solar
requer uma tecnologia inovadora e muita
experiência: Os sistemas solares "recolhem"
a energia solar nos coletores planos ou de
tubos de vácuo.

Os coletores de tubos de vácuo Vitosol
200-T caracterizam-se pelo seu isolamento
térmico especialmente eficiente e elevado
rendimento, graças ao seu revestimento de
SolTitán. Além disso, pode ser montado em
qualquer posição. Os modelos Vitosol 200-T
SP2A, graças à sua estética e aos acessórios
de fixação, podem ser montados em qualquer
posição. Os modelos 200-T SPE, para
aplicações de consumo elevado, podem ser
montados em horizontal e atingem os 45º de
inclinação por cada tubo de calor.
Esses coletores oferecem as mais elevadas
prestações e rendimentos ao funcionar
conforme o princípio "heatpipe" (tubo de
calor).
Produza a sua própria eletricidade com
Vitovolt
EO módulo fotovoltaico Vitovolt 200 produz
energia elétrica nas células solares que são
alimentadas através de um transformador até
à rede pública.

O coletor plano Vitosol 200-F dispõe de um vidro de
segurança para protegê-lo contra o mau tempo, ex. o
granizo, e de componentes resistentes à corrosão fabricados
em aço inoxidável e alumínio. Se desejar, os suportes estão
disponíveis em todos os tons RAL.

Os coletores de tubos de vácuo Vitosol 200-T são
caracterizados pela sua elevada fiabilidade e longa vida útil.

Em superfícies parcialmente debaixo de sombra, os módulos
fotovoltaicos Vitovolt da Viessmann oferecem elevado
rendimento para produzir eletricidade.

Energia do sol
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Energia solar térmica e fotovoltaica

Coletor solar térmico plano, Vitosol 300-F, vertical ou horizontal, vidro antirreflexo
SV3A

SH3A

SV3B*

Superfície bruta

m2

2,51

2,51

2,51

SH3B*
2,51

Superfície de absorção

m2

2,32

2,32

2,32

2,32

Superfície de abertura

m2

2,33

2,33

2,33

2,33

Dimensões (total)
Comprimento
Largura
Altura

mm
mm
mm

1056
2380
90

1056
2380
90

2380
1056
90

Peso

kg

41

41

41

41

SH2B*

2380
1056
90

Disponível palavra-passe de certificado NPS de todos os modelos e Certificado Solar Keymark
* Modelo B especial para zonas costeiras

Coletor solar térmico plano, Vitosol 200-F, vertical ou horizontal

REDUCIR
ESTE TEXTO

SV2A

SH2A

SV2B*

Superfície bruta

m2

2,51

2,51

2,51

2,51

Superfície de absorção

m2

2,32

2,32

2,32

2,32

Superfície de abertura

m2

2,33

2,33

2,33

2,33

Dimensões (total)
Comprimento
Largura
Altura

mm
mm
mm

1056
2380
90

1056
2380
90

1056
2380
90

Peso

kg

41

41

42,6

42,6

SH1B*

2380
1056
90

Disponível palavra-passe de certificado NPS de todos os modelos e Certificado Solar Keymark
* Modelo B especial para zonas costeiras

Coletor solar térmico plano, Vitosol 100-F, vertical ou horizontal
SV1A

SH1A

SV1B*

Superfície bruta

m2

2,51

2,51

2,51

2,51

Superfície de absorção

m2

2,32

2,32

2,32

2,32

Superfície de abertura

m2

2,33

2,33

2,33

2,33

Dimensões (total)
Comprimento
Largura
Altura

mm
mm
mm

1056
2380
72

1056
2380
72

1056
2380
72

1056
2380
72

Peso

kg

41

41,5

43,9

43,9

Disponível palavra-passe de certificado NPS de todos os modelos e Certificado Solar Keymark
* Modelo B especial para zonas costeiras

Coletor solar térmico de tubos de vácuo, Vitosol 200-T

Energia solar térmica e fotovoltaica:
poupe e ganhe dinheiro com o sol
O sol é uma fonte de energia inesgotável para A.Q.S., aquecer piscinas, aquecimento e
produção de eletricidade.
A Viessmann oferece tanto coletores solares
para a obtenção de calor como módulos
fotovoltaicos para a geração de eletricidade.

planificar um sistema de armazenamento
adequado para acumular a água aquecida. Os
sistemas Vitocell são um complemento ideal.

Uso da energia do sol
Enquanto que os coletores planos são utilizados
especialmente para a produção de A.Q.S., os
coletores de tubo são o apoio mais eficiente
nas aplicações a alta temperatura sem
repercussão no rendimento. Os tubos de vácuo
podem ser orientados para o sol e obter assim
um elevado rendimento, mesmo com pouca
radiação solar. Como o calor está disponível
independentemente do consumo, é necessário

Módulos fotovoltaicos
Os módulos fotovoltaicos transformam a
radiação do sol em eletricidade. O sistema
está equipado com um transformador e pode
ser montado, de forma rápida, através de um
sistema de fixação, resistente à corrosão, que
foi submetido a ensaios estáticos. Com um
módulo Vitovolt de apenas 10 m2 de superfície,
é possível gerar a eletricidade equivalente ao
consumo anual médio de uma pessoa.

SP2A*

SPE**

Superfície bruta

m2

1,26

1,51

3,03

1,63

3,26

Superfície de absorção

m2

1,98

2,36

4,62

2,75

5,39

Superfície de abertura

m2

1,33

1,60

3,19

1,73

3,46

Dimensões (total)
Comprimento
Largura
Altura

mm
mm
mm

885
2241
150

1053
2241
150

2061
2241
150

1220
2257
174

2390
2257
174

Peso

kg

33

39

79

57

113

Disponível palavra-passe de certificado NPS de todos os modelos e Certificado Solar Keymark
*Os modelos SP2A atingem uma inclinação de 25º montados em posição horizontal
*Os modelos SPE atingem uma inclinação de 45º montados em posição horizontal

Coletor solar fotovoltaico, Vitovolt 200
P245JB

P250JB

P255JB

P245QA

P250QA

P255QA

Wp
W
V
A
%

245
0/+5
37,3
8,73
15,1

250
0/+5
37,4
8,83
15,4

255
0/+5
37,5
8,86
15,7

245
0/+5
37,56
8,85
≥14,7

250
0/+5
37,78
8,94
≥15

255
0/+5
37,99
9,03
≥15,3

%/ºC
%/ºC

-0,40
-0,30

-0,40
-0,30

-0,40
-0,30

-0,43
-0,33

-0,43
-0,33

-0,43
-0,33

Tensão máxima do sistema

V

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Corrente máxima de retorno

A

20

20

20

20

20

20

Dados do rendimento com STC
Potência nominal P máx.
Tolerância em potência
Tensão do circuito aberto Voc
Corrente de curto-circuito Isc
Rendimento do módulo
Coeficientes de temperatura
Potência
Tensão do circuito aberto

Caldeiras de
biomassa
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Caldeiras de biomassa Pyrot e Pyrotec

As caldeiras KÖB e MAWERA podem ser
utilizadas para uso polivalente e são ideais
como caldeira de carga básica. Em casos
particulares de elevado consumo de calor
por temperaturas extremas, pode ser
adicionalmente instalada uma caldeira com
uma fonte de energia fóssil.
As emissões de CO2 e NOx respeitam os
valores limites das disposições normativas
mais exigentes.
Vasta gama de prestação de serviços
Geralmente, cada projeto é programado de
forma individual e adapta-se às necessidades
especiais do utilizador. Tal inclui também
serviços integrais como a elaboração de um

conceito, organização da montagem e
manutenção, medição e análise das
emissões, bem como a reabilitação de
instalações antigas. Através de um serviço
rápido, como um telefone de emergência e
um armazém de peças de reserva próprio,
reduz-se ao mínimo os tempos de espera de
serviço.
Introdução de centrais de controlo digital
no sistema Viessmann
Com Ecotronic é possível ajustar soluções
integrais completas com componentes
de sistemas de elevada qualidade como
aquecedores de água - acumuladores,
distribuidores de água, sistemas solares, etc.

PYROT Caldeira de combustão rotativa
Para combustíveis de biomassa com conteúdo de humidade ≤ 35%
Modelo
Potência útil

kW

Pyrot 100
90

Pyrot 150
135

Pyrot 220
200

Pressão máxima em funcionamento

Pyrot, caldeira de biomassa

Pyrot 400
360

Pyrot 540
480

3 bar

Medidas
Comprimento
Largura
Altura

mm
mm
mm

2263
1050
1825

2513
1050
1825

2537
1330
2094

2893
1330
2084

2877
1570
2422

3105
1570
2492

Peso

kg

1825

2198

3024

3433

4438

5108

PYROTEC Caldeira de combustão sobre grelha.
Para combustíveis de biomassa com conteúdo de humidade ≤ 50%

inovadora com forno de combustão
de grelha para pellets, aparas e
lascas

Pyrot 300
240

Caldeira de combustível sólido de elevada
potência
Com o aumento dos preços de energia, os recursos limitados de combustíveis fósseis e a
maior necessidade de proteção do clima, a biomassa tem ganho mais importância.
As empresas KÖB e MAWERA do Grupo
Viessmann são muito reconhecidas no setor
do fabrico de caldeiras de biomassa.
A KÖB cobre a gama de potência de 35 a
1250 kW. O seu programa inclui caldeiras
de biomassa para troncos de madeira,
lascas, pellets e aparas, além de sistemas de
distribuição e alimentação de combustível,
captadores ciclónicos de gases, filtros de
pó, acumuladores de calor e centrais de
aquecimento.

A MAWERA cobre igualmente uma gama
ampla de potência: desde 110 até 13000
kW, especialmente para clientes industriais,
comerciais e municipais.
Como um dos principais fabricantes de
sistemas de combustão de biomassa e
centrais térmicas e elétricas de biomassa, a
MAWERA convence com as suas soluções
completas e à medida para produzir calor a
partir da biomassa com praticamente qualquer
combustível.

Modelo
Potência útil

kW

Pyrotec 390
390

Pyrotec 530
530

Pressão máxima em funcionamento

Pyrotec 720
720

Pyrotec 950
950

Pyrotec 1250
1250

6 bar

Medidas
Comprimento
Largura
Altura

mm
mm
mm

3282
1274
2378

3782
1274
2536

3877
1380
2834

3835
1612
3035

4380
1612
3230

Peso

kg

5230

7554

8869

11463

12918

Recomendamos:
Mais informações sobre a
combustão de biomassa
da MAWERA no catálogo
"Caldeiras de biomassa até
13000 kW", disponível em
PDF em
www.viessmann.es

Mais informações sobre a
combustão de biomassa da
Köb no catálogo "Sistemas
de aquecimento de
biomassa até 1250 kW",
disponível em PDF em
www.viessmann.es

Sistemas de
cogeração
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Vitobloc 200
20 a 401 kWe
39 a 549 KW t

Funcionamento de substituição de rede de
série
Todos os sistemas Vitobloc 200 estão
equipados de série com um gerador síncrono
e baterias de arranque. Deste modo,
podem funcionar como substituição da
rede elétrica no caso de quebra de tensão.
Graças à vasta gama de equipamento de
série, é possível poupar tempo e custos de
planificação, montagem no local, arranque e
funcionamento. O operador pode confiar na
tecnologia comprovada em mais de 1.200
sistemas instalados. Após uma modernização,
a caldeira existente é utilizada por exemplo
para fornecimento de calor nos casos de carga
máxima, enquanto que o sistema de cogeração
cobre a carga básica.

Aquecimento ecológico a biogás
Um sistema de cogeração também pode
funcionar a biogás, tornando-se assim
especialmente ecológico. Deste modo, as
emissões de CO2 são neutras. O utilizador não
depende dos combustíveis fósseis como o gás
natural, uma vez que o biogás é uma fonte de
energia produzida na sua região.
Vitobloc 200
Módulo EM-20/39

Vitobloc 200, Módulo EM, de 20 a 401 kWe, de 39 a 549 kW t
Vitobloc 200
Módulo

Consumo
nominal (kW)

Potência 1) (kW)
Cilindros

elétrica 2) cos
φ = 1,0

térmica 3)
± 5%

DIN ISO 3046
± 5%

Conceitos de energia à medida para inúmeras aplicações em edifícios municipais,
industriais e comerciais.
Um sistema moderno de cogeração acionado
por gás proporciona eletricidade e calor
simultaneamente. Pela sua potência, torna-se
ideal para moradias e instalações comerciais.
O sistema de cogeração pode ser ligado em
paralelo a caldeiras para produzir calor. Os dois
geradores de calor estão também ligados à
instalação de aquecimento para aquecer A.Q.S.
Nos sistemas compactos ESS, é de grande
importância a ideia dos sistemas de cogeração

descentralizados controlados por calor. Em
unidades comparativamente pequenas produzse, por um lado, eletricidade para satisfazer
o consumo próprio e, por outro lado, utilizase o calor produzido simultaneamente para
aquecimento sem gerar perdas.
Para que um projeto de sistemas de cogeração
acionado por gás natural seja economicamente
viável, recomendamos ajustar a potência
exatamente ao consumo de calor e
eletricidade.

Módulo EM-50/81

Motor

EM-20/39

R4

20

39

62

Lambda = 1 4)

EM-50/81

R4

50

81

145

Lambda = 1 4)

EM-70/115

R6

70

115

204

Lambda = 1 4)

EM-140/207

R6

140

207

384

Lambda = 1 4)

EM-199/263

R6

199

263 + 20

538

Turbo com
refrigeração dupla 5)

EM-199/293

R6

199

293

553

Turbo com
refrigeração dupla 6)

EM-238/363

V12

238

363

667

Lambda = 14)

EM-363/498

V12

363

498

960

EM-401/549

V12

401

549 + 16

1053

Vitobloc 200, módulo EM

Sistema de cogeração compacto para
eletricidade e calor

Vitobloc 200

Vitobloc 200
Módulo EM-140/207

Turbo com
refrigeração dupla 6)
Turbo com
refrigeração dupla 5)

1) Dados de potências de acordo com DIN ISO 30 46, parte 1 (com uma pressão de ar de 1000 mbar, temperatura ambiente de 25ºC, humidade
relativa do ar 30% e cos φ =1
2) Potência elétrica nos bornes do gerador com cos φ = 1
3) Potência térmica útil da água de refrigeração, de óleo lubrificante e dos gases a uma temperatura de 120ºC (gás natural) ou 150ºC em biogás
4) Motores com catalisador de três vias e funcionamento de condições de ar ambiente Lambda =1
5) Motores com combustão de mistura reduzida, carga de mistura (turbo) e com refrigeração externa de mistura
6) Motores com combustão de mistura reduzida, carga de mistura (turbo) e com refrigeração interna de mistura

Vitobloc 200

Recomendamos:

Módulo EM-238/363

Mais informações sobre
os sistemas de cogeração
ESS no catálogo "Sistemas
de cogeração até 401 kWe
e 549 kWt", disponível em
PDF em
www.viessmann.es
Vitobloc 200
Módulo EM-401/549

Tecnologia de
sistemas
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Tecnologia de sistemas

Estes sistemas também podem combinarse entre si em instalações polivalentes, de
modo a adaptar-se aos vários consumos de
aquecimento e água quente, durante todas as
estações do ano.

Espiral de distribuição
Transporte transversal
de aparas de madeira da
plataforma móvel até aos
sistemas de aquecimento
com madeira

Para tal, são necessárias interfaces
uniformes para poder controlar os sistemas
comodamente.
Quadro de controlo e comutação
Vitocontrol
No que diz respeito à tecnologia de controlo,
a Viessmann recorre consequentemente às
melhores tecnologias disponíveis no mercado.
Para poder garantir um funcionamento seguro
e cómodo, a Viessmann utiliza unicamente
componentes certificados e eficazes.
Perfeição na tecnologia de caldeiras
industriais
A tecnologia de caldeiras grandes da
Viessmann adapta-se perfeitamente à
tecnologia de sistemas:
Sistemas de controlo/supervisão
Tecnologia de medição e regulação
Caldeiras com fornecimento de combustível
Tratamento de água
Instalações de expansão e pressurização
Sistemas de redução da pressão
Depósito de água de alimentação
condensado com desgaseificadores
térmicos
 Sistemas de tubagens e chaminés de
gases







Instalação polivalente com caldeiras
de biomassa Köb e caldeira de água
quente Vitomax 200

O sistema de aquecimento com ampla tecnologia
de sistemas de um só fornecedor
Graças à compatibilidade das interfaces, é possível integrar todos os sistemas de
aquecimento do catálogo da Viessmann de forma flexível para todas as aplicações
Em aplicações comerciais, tais como no setor
industrial ou redes de aquecimento coletivas,
com frequência se emprega a tecnologia
clássica de aquecimento. Para tal, no seu
programa completo, a Viessmann não só
inclui caldeiras de condensação, caldeiras
de baixa temperatura, geradores de água

quente de alta e baixa pressão até 20 mW e
geradores de vapor de alta e baixa pressão até
25 toneladas/hora, como também conta com
potentes bombas de calor da KWT, sistemas
de cogeração da ESS e caldeiras de biomassa
da Köb e MAWERA, empresas pertencentes
ao Grupo Viessmann.

SPS e Vitocontrol
O controlador lógico
programável (SPS) adaptase individualmente a cada
instalação da caldeira e
suas aplicações. O painel
tátil pode ser integrado
nos quadros elétricos
Vitocontrol

Kit de sistemas
Para as caldeiras
Vitomax existem kits de
sistemas que facilitam
consideravelmente
a planificação e o
dimensionamento
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Comunicação de dados
TeleControl: supervisão e controlo remotos

TeleControl

INTERNET

INTERNET

ET

INTERNET

Entre as várias funções de controlo, estão
incluídas as de programação de tempos de
comutação, programas de funcionamento
e stand-by, especificação dos valores
teóricos (nível/inclinação), consultas sobre as
condições de funcionamento e temperaturas,
bem como definição de parâmetros. Além
disso, podem ser apresentados os consumos
de energia.
As avarias podem ser comunicadas ao
técnico de manutenção correspondente por
mensagem de texto, fax ou e-mail, através do
plano de serviços integrado.
Vitocom 200 com Vitodata 100
A Vitocom 200 é uma boa solução a
preço atrativo para instalar em habitações
particulares, bem como edifícios públicos
pequenos e outras construções como
infantários e escolas. Graças à sua interface
de utilizador integrada baseada no sítio online
(Vitodata 100), oferece as condições ideais
para uma utilização fácil e cómoda.

Tudo sob controlo, mesmo à distância
O TeleControl da Viessmann é um sistema inovador para a ligação de dados de instalações
em todos os sistemas de comunicações habituais: por cabo, sem fio e redes IP.
Seja em grandes instalações de moradias,
edifícios públicos ou casas de férias, o
programa TeleControl da Viessmann oferece
soluções inteligentes para a comunicação
de dados em sistemas de aquecimento e
tecnologia de edifícios, adaptadas de forma
ótima aos diferentes requisitos de operadores
de aquecimento, técnicos especialistas ou
fornecedores de aquecimento. Aplicável
para todos os sistemas de aquecimento
disponíveis: sistemas de condensação a gás
ou gasóleo, caldeiras médias ou industriais a
gás ou gasóleo, sistemas solares, caldeiras
de biomassa, bombas de calor e sistemas de

cogeração. Além disso, graças à comunicação
de dados é possível controlar instalações
técnicas como bombas, controlo de fugas,
ventilações ou ar condicionado.
O TeleControl da Viessmann funciona com
os módulos de controlo Vitocom e a interface
de utilizador com base no sítio online
Vitodata, tornando-se fácil, fiável e rentável.
A infraestrutura necessária para tal existe
praticamente em qualquer parte: é possível
efetuar o controlo através do computador ou
smartphone, em qualquer lado e a qualquer
hora.

É possível enviar as notificações diretamente
ao técnico especialista por mensagem de
texto ou e-mail. Deste modo, é agilizada
a gestão dos trabalhos de manutenção e
operação.
Vitocom 100
Vitocom 100 é o sistema de supervisão à
distância para aqueles edifícios que não são
utilizados constantemente, como pavilhões
polidesportivos e armazéns, mas também
para habitações uni e multifamiliares. O
sistema é ideal para os que desejam reunir
comodidade e segurança.
As notificações ao operador da instalação ou
ao técnico especialista podem ser enviadas
através de sms.

IN
TE
RN

ET

Vitocom 300 com Vitodata 300
A comunicação de dados por Internet Vitodata
300 com Vitocom 300 é a solução para
supervisão profissional de grandes projetos
em moradias ou edifícios públicos: está
concebida para fornecedores de aquecimento,
empreiteiros e empresas de serviços públicos
que procuram controlar, manter e otimizar a
produção de calor de forma rápida e segura.

IN
TE
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VITODATA 100
Server

VITOCOM 100

VITODATA 300
Server

VITOCOM 300
Typ LAN2

VITOCOM 200

VITOMAX 300

VITOCROSSAL 300

VITOCROSSAL 300
VITOPLEX 300

VITOLA 200

VITOPLEX 200

VITOROND 200

VITOROND 200

VITOCAL 300

VITOSOFT 300

VITOSOFT 300

VITOHOME 300/
VITOGATE 200

ServiceControl

Homeautomation

Building Automation

TeleControl da Viessmann é a
solução ideal para a supervisão e
controlo remoto de sistemas de
aquecimento.

Tecnologia de
sistemas
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Quadro de comutação e regulação
Vitotronic

Integração nos sistemas de controlo de
edifícios
O sistema Vitotronic 300 é uma central
de controlo digital em cascata, que age
em função da temperatura exterior, para a
operação de até quatro caldeiras, incluindo a
regulação para dois circuitos de aquecimento
com válvula misturadora.
A comunicação dentro do sistema de controlo
é realizada através do Bus LON. Isto permite
uma integração simples nos sistemas de
controlo de edifícios sem necessidade de
interfaces adicionais. O Vitotronic 300 pode
ser instalado em cadeiras murais ou como
variante do sistema no quadro elétrico
Vitocontrol e permite o controlo central de
toda a instalação.
Controladores cómodos do circuito de
aquecimento
O sistema Vitotronic 200 é uma central de
controlo digital do circuito da caldeira, que
age em função da temperatura exterior, para
instalações de uma só caldeira e queimadores
com funcionamento por fases ou modular. No
caso de existirem mais de dois circuitos de
aquecimento com válvula misturadora, podem
ser ligadas até um máximo de 32 centrais de
controlo Vitotronic 200, através do módulo de
comunicação LON.

Os controladores Vitotronic
garantem o funcionamento
mais eficiente e rentável da sua
instalação de aquecimento com
uma gestão eletrónica cuidada

Vitotronic: gestão responsável e eficiente da
energia para instalações de todos os tamanhos
A Viessmann oferece soluções perfeitamente compatíveis para controladores de uma
caldeira ou de várias caldeiras com controlo central do quadro elétrico.
O sistema de controlo digital Vitotronic, com
capacidade de comunicação, funciona como
gestão eletrónica para o funcionamento
económico e seguro do sistema de
aquecimento. É ideal nas tarefas de
montagem, controlo e manutenção.
Graças à sua estrutura modular, as funções
fundamentais dos controladores Vitotronic
para caldeiras pequenas também são
adequadas para as caldeiras médias e
grandes. Os componentes baseiam-se
numa estratégia de plataforma: utilização
padronizada, montagem simples, arranque e

manutenção com o sistema de ligação Rast 5,
função Plug & Work e interface para portátil
Optolink.
O sistema Vitotronic para caldeiras médias e
grandes oferece espaço suficiente para uma
instalação organizada dos cabos.
Todas as centrais de controlo Vitotronic foram
submetidas a testes VDE, juntamente com
as caldeiras Viessmann. É também possível
controlar a temperatura do depósito de
A.Q.S. através de um sistema de carga do
acumulador com válvula de três vias.

O Vitotronic 100 é uma central de controlo
digital do circuito de aquecimento para
funcionamento com temperatura elevada
da água da caldeira para instalações de uma
só caldeira ou para a primeira até à quarta
caldeira de uma instalação de várias caldeiras
(em ligação com o controlador em cascata
Vitotronic 300-K).
Quadro de controlo e comutação
Vitocontrol
O quadro de controlo e comutação Vitocontrol
é um componente fundamental da instalação
da caldeira. O controlo e a definição dos
parâmetros de instalação são realizados
através de dispositivos de controlo e
visualização incorporados na porta do quadro
elétrico. Para utilização no país de destino
correspondente, será utilizado o idioma do
país em questão.

Quadro elétrico Vitocontrol

O teste de ensaio do quadro elétrico é
realizado em conformidade com as normas
e disposições habituais do país, mediante
a elaboração de um protocolo de testes no
nosso campo de avaliação.

Aproveite as vantagens:
 Controlo do queimador para gás, gasóleo
ou sistema de combustão combinada.
 Controlo das bombas: substituição por
avaria, funcionamento por turnos, ligação
em cascata.
 Regulação do circuito de aquecimento,
controlo das válvulas de regulação e
bombas.
 As funções importantes de segurança
cumprem com os requisitos específicos
do país.
 Indicadores de avisos de funcionamento e
avaria.
 Funções de proteção da caldeira.
 Reguladores do circuito da caldeira.
 Função em cascata em instalações de
várias caldeiras.
 Controlo remoto, definição de parâmetros
e utilização das regulações por telefone/
Internet.

Serviços Viessmann
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Viessmann em Espanha

pelo desenvolvimento e concretização do
projeto, até ao arranque e entrega, os nossos
engenheiros garantem um acompanhamento
de acordo com as necessidades e
requerimentos específicos de cada projeto,
pois preparam uma solução económica
e duradoura à medida, baseando-se nas
necessidades e planificação individuais.
Por outro lado, a Viessmann considera
também parte fundamental da sua oferta
integral o acompanhamento e a manutenção
durante anos, bem como o fornecimento
garantido de peças de reserva. Para isso está
à disposição o serviço de apoio ao cliente da
Viessmann. Se desejar, também com contrato
de manutenção. Estas são as melhores
condições para uma colaboração orientada na
busca de soluções.

Delegações da Viessmann em
Espanha

Todos os produtos da Viessmann
cumprem com as elevadas normas
de proteção do ambiente e possuem
certificação EMAS

 Aconselhamento completo e competente.
 O software de dimensionamento Vitodesk
é o pacote de programa completo para
a planificação e dimensionamento de
instalações de aquecimento, com plano da
sala de caldeiras em 3D que inclui funções
de apresentação e visualização.
 Fabrico de acordo com os requisitos
específicos do país e com tempos curtos
de fornecimento.

Assistência detalhada na conceção
e planificação

Sede central da Viessmann com
armazém central em Pinto (Madrid)

Uma colaboração com sólidas perspetivas
Presente na Península para estar mais perto dos profissionais do setor
A Viessmann está presente em Espanha
desde 1993, sendo a primeira em introduzir a
tecnologia de condensação e baixa
temperatura no país. É a consequência
lógica de uma empresa pioneira no fabrico de
caldeiras de condensação e baixa temperatura,
líder no setor de energias renováveis,
especialmente em energia solar e biomassa.
Atualmente, em Espanha continuamos a
apostar pela introdução de novos sistemas em
sintonia com os novos tempos, oferecendo
diversidade e eficiência e expandindo a
oferta de combustíveis e a possibilidade de
aplicações, (sistemas de cogeração, de calor,

etc.).
Contudo, a Viessmann está consciente de que
a técnica não é tudo, pois hoje em dia é
importante que os fabricantes trabalhem
ombro a ombro com os instaladores. De facto,
a base do sucesso duradouro da Viessmann
encontra-se na estreita colaboração com
os agentes especializados do setor de
aquecimento e as suas organizações.
Os serviços que envolvem o produto
representam um papel essencial, sendo que
na Viessmann se dá muita importância à
pré-venda e à pós-venda. Desde a assistência
na planificação, engenharia base, passando

 Equipamento: acessórios técnicos de
segurança, queimador, quadros elétricos,
plataformas da caldeira, permutadores
de calor gases/água, instalações de
tratamento de água.
 Arranque e instruções de engenheiros
especializados.
 Trabalhos de manutenção realizados por
serviços técnicos qualificados.
 Programa de formação teórica e prática
nas delegações da Viessmann com
técnicos qualificados.
 Leasing: os delegados comerciais podem
igualmente alugar a leasing os sistemas de
aquecimento..
 Após auditoria ambiental, a Viessmann
obteve a certificação EN ISO 14 001, DIN
ISO 9000:2000 e EMAS. (Sistema de
Ecogestão e Auditoria da União Europeia).
Tal engloba todo o processo, desde o
fabrico até à eliminação de resíduos.
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cada vez mais importância. Para tal, a
Academia Viessmann oferece um vasto
programa de cursos e jornadas técnicas.
Dirigidos a empresas especializadas em
sistemas de aquecimento, projetistas e
engenharia, empresas de energia, arquitetos,
construtoras, instituições públicas,
industriais, comércio e municípios. A oferta
conta com boa aceitação: mais de 70.000
pessoas participam anualmente nos eventos
organizados.
Centros de formação da Viessmann na
Espanha.
Tomando como referência a sede da
Academia Viessmann na central da companhia
em Allendorf (Eder), foram criados na
Espanha centros de formação teórico-prática,
nos quais são formados os profissionais do
setor nas novas tecnologias.
Seminários personalizados e completos
para trabalhadores especializados
O Programa de Formação da Academia
Viessmann inclui seminários especializados
para cada grupo de produtos nos âmbitos de
Planificação, Vendas, Montagem e Serviços.

Sede da Academia na central da
Viessmann, em Allendorf (Eder)

A Academia Viessmann: excelente oferta de
formação para os seus colaboradores
A Academia Viessmann oferece possibilidades pioneiras de formação e aperfeiçoamento
para o setor.
O espetro técnico na tecnologia de
aquecimento é cada vez mais complexo e a
gama de produtos, cada vez mais ampla. Os
sistemas de aquecimento a gás e gasóleo,
bombas de calor, bioenergia, energia
solar e fotovoltaica, cogeração energética
e tecnologias de climatização requerem
soluções individuais em todas as áreas de
aplicação.
Portanto, somente os que fazem frente
aos desafios em constante mutação com
flexibilidade e conhecimento, podem

satisfazer as necessidades dos seus clientes
a longo prazo. Atualmente, existe uma procura
cada vez mais crescente de conhecimento
dos âmbitos de aplicação adequados e
das possíveis combinações da constante
inovação na tecnologia, seja dos sistemas
convencionais ou dos sistemas de energias
renováveis.
Desse modo, cada dia aumenta as exigências
sobre a qualificação de todos os profissionais.
A formação contínua, o conhecimento e
o tratamento rápido da informação detêm

Ofertas de seminários para projetistas
Além dos seminários para especialistas
centrados na aplicação em habitações
unifamiliares e multifamiliares, os
seminários para projetistas foram adaptados
recentemente para uma gama superior
de potência. Entre eles estão incluídos o
dimensionamento e projeto de instalações
de caldeiras médias e industriais, geradores
de vapor, sistemas de cogeração e grandes
instalações de energia solar térmica.

Centros de formação da Viessmann
na Espanha: Santiago de
Compostela, Madrid, Barcelona

Certificado de formação Viessmann
que avaliza os conhecimentos
adquiridos durante a formação
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A empresa

Viessmann – climate of innovation

A Viessmann é um dos fabricantes líderes
internacionais de sistemas de aquecimento,
climatização, bem como de centrais térmicas
e sistemas de frio inteligentes, eficientes e
confortáveis.
Como empresa familiar já na sua terceira geração, a Viessmann produz desde há décadas
sistemas de aquecimento especialmente
eficientes e com baixos níveis de emissões
poluentes.
Uma marca forte de confiança
A marca Viessmann deixou estampada a
sua identidade e filosofia, no seu logótipo
e no seu slogan a nível mundial. "Climate of
Innovation" tem uma dimensão tripla: por um
lado, representa o nosso espírito de inovação,
e por outro, é uma promessa de rendimento
máximo dos seus produtos. Finalmente, é
um dever moral com a proteção do meio
ambiente.
Sustentabilidade
Assumir responsabilidades significa para
a Viessmann ter como princípio básico a

sustentabilidade. Tal implica unificar a ecologia, a economia e a responsabilidade social de
forma que possam satisfazer as necessidades
atuais sem prejudicar as gerações futuras.
Os principais campos de atuação são:
mitigação da mudança climática, proteção
do meio ambiente e utilização eficiente dos
recursos em toda a companhia a nível mundial
com 11.400 empregados.
Exemplo de melhores práticas
Eficiência Plus
Com o projeto sustentável "Eficiência Plus",
a Viessmann demonstra na sua rede em
Allendorf que os objetivos sobre energia e
clima para 2020 podem ser atingidos já com a
técnica disponível no mercado. Os resultados
falam por si:
 Expansão da utilização de energias
renováveis, atingindo a quota de 60%
 Redução das emissões de CO2 em 80
80%
O objetivo a longo prazo é cobrir o consumo energético total da empresa de modo
sustentável.

Grupo Viessmann
A empresa

Gamas de produto

 Ano de fundação: 1917
 Funcionários: 11.400

 Técnicas de condensação para gás e
gasóleo

 Cifra de negócios do grupo: 2.100 milhões
de euros em 2013

 Sistemas de energia solar térmica e
fotovoltaica

 Percentagem no exterior: 55 %
 2
7 sociedades de produção em 11 países

 Bombas de calor

 Presença em 74 países

 Cogeração energética

 120 delegações em todo o mundo

 Instalações de biogás

 Instalações de combustão de madeira

 Sistemas de frio
 Acessórios

2009/2011/2013:
Prémio alemão de sustentabilidade
nas categorias de Produção, Marca
e Utilização eficiente dos recursos

Prémio Eficiência 2010

Viessmann S.L.
C/ Sierra Nevada, 13
Área Empresarial de Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Telefone: (0034) 916 497 400
Fax: (0034) 916 497 399
www.viessmann.pt
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