
VITODENS
Seinale paigaldatav gaasikütteseade 
Nominaalne küttevõimsus: 4,5 kuni 66 kW
Mitmekatlalise seadmena kuni 264 kW
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Kvaliteetne tehnika
moodsas disainis

Viessmanni gaasikütteseadmed pa-
kuvad teile väikese ruumivajaduse
juures kõrget mugavusastet. See-
tõttu on teil lihtne otsustada uue
võimsa kütteseadme kasuks, mille
saate lihtsalt seinale riputada - kas-
või eluruumi. Sest Viessmanni kon-
densatsioonitehnika kujutab en-
dast uuenduslikku tipptehnoloo-
giat, mille märksõnadeks on muga-
vus, säästlikkus, keskkonnasõbra-
likkus, vähene müra ja kompakt-
sus. Sobib küttesüsteemi moderni-
seerimiseks, uude majja, ridaela-
musse või suurtesse kortermaja-
desse.

Rohkem kui 100%:Viessmanni
kondensatsioonitehnika

Viessmanni kondensatsioonitehni-
ka teeb võimalikuks selle, mis es-
mapilgul uskumatuna tundub - ku-
ni 109%-lise  norm-kasuteguri. See
on võimalik eelkõige selle tõttu, et
kasutatakse ka soojust, mis tavali-
selt korstna kaudu välja läheb. Tei-
seks on Viessmanni roos-tevabast
terasest Inox-Radial-küttepinnal eri-
line konstruktsioon, mis tagab pi-
deva kõrge efektiivsuse.

Sisemised väärtused: roostevaba
teras

Teie küttesüsteem peab olema eel-
kõige säästlik ja pika kasutuseaga.
Seetõttu kasutab Viessmann roos-
tevabast terasest detaile, mis taga-
vad töökindluse ka pikas perspek-
tiivis.

Lihtsalt hea: kasutamine

Tavaliselt ei pea te end oma Vito-
densi reguleerimisega vaevama.
Kui seade on tehniku poolt ühe kor-
ra reguleeritud, hoolitseb seade
just teie soovidele vastava kütte
eest. Suve-/talveajale üleminek toi-
mub automaatselt, säästu- ja puh-
kuseprogramme saab sisse lülitada
lihtsa nupulevajutusega.

See teile meeldib: disain

Disain on vaatamist väärt: kvali-
teetne ja elegantne, Vitovalget värvi.
Kompaktsed mõõtmed sobituvad
tavapärastesse köökidesse ja van-
nitubadesse. Nii integreerub küt-
tetehnika ideaalselt eluruumi.

Efektiivne, pika kasutuseaga,
soodsa hinnaga:Vitodens

Veatu ja kõrgeimatele nõudmistele
vastav pakkumine, mis veenab teid
oma kvaliteedi, pika kasutusea ja
püsiva efektiivsusega - seda kõike
tõesti soodsa hinnaga.



4

Lihtne paigaldamine
eluruumi:
Vitodens 200
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Efektiivne ja atraktiivne 
- ka hinna poolest
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Roostevabast terasest
Inox-Radial-küttepind

Säästlik ja keskkonnasõbralik

Ka Vitodens 200 süda - silinder-
põleti - on roostevabast terasest.
Põleti on eriti säästlik, sest kohan-
dab ennast tänu oma modulaarsele
tööle vastavalt küttevajadusele. 

Selge on see, et selle tagajärjel
väheneb ka kahjulike ainete emis-
sioon. Nii vastab Vitodens 200 „Si-
nise ingli“ keskkonnamärgi range-
tele suitsugaasinõuetele.

Igati ruumisäästlik

Kompaktne Vitodens 200 sobib
peaaegu kõikjale. Kööki, vannitup-
pa, pööningule, niššidesse ja nur-
kadesse.
Küttetehnikafirmad paigaldavad Vi-
todens 200 kiiresti. Ükskõik, kas
uutesse elamutesse või vana küt-
teseadme asemele.

Vitodens 200 näol pakub Viess-
mann gaasikütteseadet, millel on
eeskujulik hinna-võimsuse-suhe,
kõrge kütte- ja veesoojendusmuga-
vus, kompaktsed mõõtmed ning
ajatu ja elegantne disain. 

norm-kasutegur kuni 107%

Kondensatsioonikatlaga Vitodens
200 kulub vähem energiat, sest küt-
miseks kasutatakse ära ka suitsu-
gaasi soojust. Tulemuseks on kuni
107%-line  norm-kasutegur. Selge,
et selle tulemusena vähenevad teie
küttekulud, aga ka koormus kesk-
konnale.

Pikaajaliselt efektiivne

Kui tahetakse saavutada säästlik-
kust ja pikka kasutusiga, tuleb ain-
sa materjalina kõne alla roostevaba
teras. Seetõttu on ka Vitodens 200
valmistatud Inox-Radial-küttepinna-
ga, mis annab vajaliku töökindluse
ja püsivalt kõrge kütteväärtuse.

■  Gaaskondensatsioonikatel kütte- või
kombiseadmena: 8,8 kuni 26 kW

■  Norm-kasutegur kuni 107%

■  Roostevabast terasest Inox-Radial-
küttepind: efektiivne ja pika kasutuseaga

■  Säästlik terasest silinderpõleti

■  Saastainete väärtused vastavad „Sinise
ingli“ keskkonnamärgi nõuetele

■  Külgedele pole vaja jätta hoolduse jaoks
ruumi
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Kompaktne ja
efektiivne:
Vitodens 300
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Tippklassi kütteseade
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Roostevabast terasest
Inox-Radial-küttepind

MatriX-compact gaasipõleti

Vaikne, efektiivne ja puhas

Vitodens 300 vaikse töö eelised tu-
levad esile eelkõige eluruumides.
Sealjuures töötab MatriX-compact
gaasipõleti eriti efektiivselt. Ning:
kes vähe tarbib, toodab ka vähem
kahjulikke aineid. Nii on Vitodens
300 näitajad oluliselt väiksemad kui
keskkonnamärgi „Sinine ingel“
ranged nõuded ette näevad. 

Kõrge kasutusmugavus

Jooksvalt vajalikud reguleerimised
teeb Vitotronic automaatselt. Nii re-
guleeritakse temperatuuri taset pi-
devalt vastavalt välistemperatuurile,
põlemisefektiivsust kohandatakse
pidevalt välistele tingimustele ja
suveajalt talveajale üleminek toi-
mub automaatselt. Juhul, kui 
soovite lisaks veel omapoolseid
seadistusi teha, muudab seadme
küljes olev ülevaatlik Vitotronic au-
tomaatika või kaugjuhtimispult sel-
le teie jaoks lihtsaks. 

Soe vesi ilma ooteajata

Vitodens 300 (integreeritud vee-
soojendusega) pakub kombiver-
sioonina erakordselt kõrget sooja-
veemugavust. Olles varustatud
komfort-plaatsoojusvahetiga, saab
ta kohe väljastada püsiva tempera-
tuuriga sooja vett.

Vitodens 300 on eluruumide ja vee
soojendamise alal oma efektiivsu-
selt pea ületamatu. MatriX-com-
pact gaasipõleti ja roostevabast
terasest Inox-Radial-küttepind ga-
ranteerivad koos kõrge kütteefek-
tiivsuse ja pikaajalise mugavuse
kütmisel.

norm-kasutegur kuni 109%

See tähendab, et võite oma kütte-
kulusid pikas perspektiivis tundu-
valt vähendada. Selle eest kannab
hoolt Viessmanni kondensatsioo-
nitehnika oma roostevabast tera-
sest Inox-Radial-küttepinna erilise
ehituse ja MatriX-compact gaa-
sipõletiga.

■  Gaasikondensatsioonikatel kütte- või
kombiseadmena: 4,5 kuni 35 kW

■  Norm-kasutegur kuni 109%

■  Roostevabast terasest Inox-Radial-
küttepind: efektiivne ja pika kasutuseaga

■  Ülimadal suitsugaaside emissioon tänu
modulaarsele MatriX-compact
gaasipõletile

■  Seetõttu on keskkonnamärgi „Sinine
ingel“ piirnormid vabalt täidetud

■  Eriti vaikne, ideaalne ka eluruumides
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Vitodens 300:
suur võimsus,
lai kasutusala
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Efektiivsed lahendused
suurte vajaduste jaoks
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Kõik ühest kohast

Viessmann pakub kaskaadseadme-
te paigaldamiseks komplekset, üks-
teisega kohanduvat süsteemitehni-
kat, nt kaskaadautomaatikat kuni
neljale kütteseadmele, suitsugaasi-
de korstnasüsteeme või küttekon-
tuuri kollektorit.

Kaskaadina seinale paigaldatavad
gaaskondensatsioonikatlad
koguvõimsusega kuni 264 kW 

Efektiivne ja puhas

Modulaarne MatriX-compact gaa-
sipõleti sobib kõigi gaasiliikidega
kasutamiseks. Seadme kahjulike ai-
nete madal emissoon jääb oluliselt
alla isegi keskkonnamärgi „Sinine
ingel“ nõutud näitajatele. 

Kaskaadreguleerimine

Vitotronic kaskaadreguleerimine
lülitab kuni 4 Vitodens 300 seadet
üheks küttekeskuseks. Sealjuures
kohandub küttevõimsus auto-
maatselt tegeliku küttevajadusega.
See tähendab, et olenevalt kütteva-
jadusest töötab kas üks või kõik ne-
li küttekatelt.

Viessmanni seinale paigaldatavad
kütteseadmed sobivad väga hästi
mitmepereelamutesse, tööstus- ja
avalikesse hoonetesse. Vitodens
pakub selleks soodsaid ja ruumi-
säästlikke lahendusi - üksikseadmed
kuni 66 kW võimsusega või kuni
neljast seadmest koosneva 
kaskaadpaigaldusena kuni 264 kW
küttevõimsusega.

Suur võimsus, väike ruumivajadus

Paralleelse asetusega roostevabast
terasest Inox-Radial-topeltkeerdu-
dega küttepind võimaldab väikese
ruumivajaduse juures suurimat
võimsust. Seega muutub võimali-
kuks eriti efektiivne kuni 109%-line
norm-kasutegur.

■  Gaaskondensatsioonikatel võimsusega
12,2 kuni 66 kW

■  Mitmekatlaline kaskaadpaigutus
võimsusega kuni 264 kW

■  Norm-kasutegur kuni 109%

Inox-Radial-topeltkeerdudega küttepind
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Vitodens 333:
kompaktne ehitus,
kompleksne paigaldus
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Kompaktne ja
kompleksne:
kaasa arvatud
veesoojendamine
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Kaks ühes: kompaktseade Vitodens
333 pakub teile Vitodens 300 seina-
le paigaldatava kütteseadme ja
kvaliteetse veeboileri eeliseid. Sel-
lega saavutate kõrge kütte- ja soo-
javeevarustuse mugavuse ühes
seadmes. Olles ainult 140 cm kõrge
sobib Vitodens 333 perfektselt katu-
sealustesse või niššidesse paigal-
datavaks küttekeskuseks. Laiuses
on arvestatud standardsete köö-
gimõõtmetega.

Kõrge soojaveemugavus

Soojaveeboileri konstruktsioon
tagab teile alati soovitud tempera-
tuuri ja kogusega sooja vee. Selle-
ga pakub Viessmann teile muga-
vust, mida te tavaliselt saaksite
kaks korda suurema välise sooja-
veeboileriga.

MatriX-compact gaasipõleti

Roostevabast terasest Inox-Radial-
küttepind

Efektiivne kondensatsiooni
ärakasutamine

Tunnustatud kvaliteediga MatriX-
compact gaasipõleti on üks faktori-
test, mis garanteerib energia sääst-
liku kasutamise. Teiseks faktoriks on
roostevabast terasest Inox-Radial-
küttepind, mille  norm-kasutegur
on kuni 109%. Lisaks on oluline roll
elektroonilisel laadimisregulaatoril,
mis tagab kondensatsioonitehnika
täieliku kasutamise ka vee soojen-
damisel. Sellega hoiate kokku gaasi
ning seega ka küttekulusid.

Säästab ka aega

Kõigepealt säästab seade teie pai-
galdusfirma aega, sest Vitodens
333 on komplekselt eelmonteeritud.
Seejärel hoiab seade kokku aega
iga-aastase hoolduse käigus, sest
kõigile detailidele on eestpoolt 
juurdepääs.

Lisaks säästab Vitodens 333 ka teie
aega, sest paljud funktsioonid on
Vitotronic-seadistusega automati-
seeritud ning individuaalseid sea-
distusi saab teha lihtsa nupulevaju-
tusega.

Elegantne

Lisaks paljudele muudele eelistele
ja veenvale tehnoloogiale näeb
seade veel ka ilus välja. Vitodens
333 eriline disain on tehnika, vormi
ja funktsiooni nähtav väljendus
ning kehastab Viessmanni kauba-
märgi märksõnu:
Kvaliteet, pikk kasutusiga, efektiiv-
ne, kõrge küttemugavus.

■  Võimsused: 4,5 kuni 12/16 kW ja 6,6 kuni
25 kW

■  Norm-kasutegur kuni 109%

■  Roostevabast terasest küttepind koos
tagumise plaadi õhutusfunktsiooniga

■  Ülimadal kahjulike ainete emissioon tänu
MatriX-compact gaasipõletile

■  Automaatne suitsugaaside kasutamine
püsivalt kõrge efektiivsuse saavutamiseks
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Vitotronic:
tehnika, mis mõtleb kaasa
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Enam lihtsamalt ei saa:
mugavus vaid nupulevajutusega

Ülevaatlikkus on trump:
Menüü ja tekstinäiduga
juhtelement

Vitotronic seinale paigaldatavate
seadmete juhtimine pakub teile
kõiki võimalusi oma soovidele vas-
tava küttemugavuse saavutami-
seks. 
Kui seade on üks kord vastavalt
teie soovidele reguleeritud, täidab
Vitotronic kõiki funktsioone auto-
maatselt. Juhul, kui soovite teha
veel individuaalseid seadistusi,
muudab Vitotronicu ülevaatlik juht-
pult valgustatud klahvide ja suure
ekraaniga selle teile väga lihtsaks.

Automaatne reguleerimine

Vitotronic lülitub automaatselt tal-
veajalt suveajale ja reageerib il-
mastiku poolt juhitava seadistus-
süsteemina välistele temperatuuri-
muutustele. Kõiki eelreguleeritud
mugavus-funktsioone, nagu nt
peoseadistus (kui jääte kauemaks
üles), säästu- ja puhkuseprogram-
mid, saate esile kutsuda lihtsa nu-
pulevajutusega: kas otse seadmel
või samasuguse kaugjuhtimispuldi
abil otse elutoast.

Tulevikuvõimalused

Vitotronicu reguleerimissüsteem
on valmis tulevikus toimuvateks
muutusteks. Ükskõik, kas planeeri-
te lähiajal juurdeehitust või soovite
oma küttesüsteemi päikeseenergia-
ga täiendada - Vitotronic lööb kaa-
sa.

Funktsioon Vitotronic 100 Vitotronic 200
Reageerib ruumitemperatuuri muutustele ● –
Reageerib välistemperatuuri muutustele – ●

Reguleeritav küte ja veesoojendus – ●

Ainult reguleeritav küte ● * ●

Automaatne suve-/talveajale üleminek – ●

Peonupp (kütteaja pikendamine) ● * ●

Säästunupp (temperatuuri langetamine lühikeseks ajaks) ● * ●

Puhkuseprogramm (temperatuuri langetamine pikaks ajaks) ● * ●

Väike sümbolitega ekraan ● –
Suur tekstiekraan – ●

*) Saadaval ainult koos eraldi kelltermostaadiga Vitotrol 100 (eluruumis)



Vitodensi seinale paigaldatavaid
gaasikütteseadmeid saab integree-
rida sisemistesse ja välistesse
kommunikatsiooni-süsteemidesse.

Individuaalne küte igas ruumis
Vitohome 200 abil 

Intelligentne ruumi-temperatuuri
regulaator Vitohome 200 juhib iga
ruumi temperatuuri individuaalselt
ja reguleerib Viessmanni küttesead-
me küttevõimsust raadio teel (juht-
meid ei ole vaja vedada, seetõttu
sobib ideaalselt ka järel-paigaldu-
seks).

Juhtimine telefoni teel 
Vitocom 100 abil 

Kütteseadmete soodsa hinnaga
kaugjuhtimisseade ühe- ja kahepe-
reelamutesse. Kütte sisse- ja välja-
lülitamine kodust eemal olles.

Teenindamine interneti teel:
Vitodata 300

Vitodata 300 võimaldab teie 
kütteseadmete firmal jälgida ja
teenindada teie küttesüsteemi
ööpäevaringselt ning seda interneti
vahendusel.

Ühendamine hoone
automaatikasüsteemi

Kõiki Vitodens gaasikütteseadmeid
saab ühendada hoone kohalikku
juhtimissüsteemi.

Süsteemiintegratsioon

Informatsiooni- ja andmevahetus
kõigi Viessmanni komponentide
vahel.
Isegi seadme kasutuselevõttu,
hooldust ja teenindust saab teosta-
da kasutades Vitosoft tarkvaraga
varustatud sülearvutit.
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Kõik kontrolli all -
ka eemal olles
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Vitohome 200:
Vajadustele kohandatud
juhtmevaba individuaalne
ruumitemperatuuri reguleerimine

1

2

3

4

5

Hoone automaatika
VITOHOME 200 

Mobiiltelefoni teel juhtimine
VITOCOM 100

Integratsioon
Kütteringi reguleerimine
VITOTRONIC 050

Päikeseenergia juhtimine
VITOSOLIC 100/200

Kaugjuhtimispult 
VITOTROL 200/300

Kaugjuhtimine/-kontrollimine
VITODATA 300/ VITOCOM

Hoone juhtimine

Raadio-signaal

Internet

Telefon
Kohalik

võrk

S
ID
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Õ
LM

LON

Kaskaadiautomaatika
VITOTRONIC 333

kuumvesi ventilatsioon/
konditsioneer

radiaatorküte põrandaküte
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Paigaldus- ja
hooldussõbralik 
moodulsüsteem
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Lihtsustatud hooldus ja teenindus:
kõiki detaile saab eestpoolt
eemaldada

Kiire paigaldus ilma eritööriistadeta
multiühendussüsteemi abil

Lisaks koheselt nähtavatele olulis-
tele eelistele on Vitodens gaasiküt-
teseadmetel veel palju lisaväärtusi.

Lihtne ja säästab aega

Kõik seinale paigaldatavad sead-
med on modulaarse konstruktsioo-
niga ning tagavad lihtsuse ja detai-
lide sarnasuse. See algab juba
seadme paigaldamisel ühtsete,
sarnaste kinnituste ja paigaldustar-
vikutega.

Kõigi seinale paigaldatavate sead-
mete juures kasutatav Aqua-Platine
koos multi - ühendussüsteemiga
on kiire ja lihtsa paigalduse
aluseks. Kogu veevarustussüsteem
asub seadme tagaosas. Kõik detai-
lid on eestpoolt juurdepääsetavad
ja vahetatavad, nii et seadme de-
monteerimine seinalt ei ole vajalik.
Teie jaoks tähendab see hooldus-
kulude vähenemist.

Peale selle ei pea te tänu heale 
juurdepääsetavusele arvestama
külgmise hooldusruumiga. Võima-
lik on paigaldamine nurkadesse ja
niššidesse.
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Kõik ühest kohast

Vitodens 200 alla paigaldatud
veeboileriga Vitocell-W 100

Kõik sobib: Vitotec-komponendid
kogu küttesüsteemi jaoks

Viessmanni süsteemitehnika kan-
nab hoolt selle eest, et kõik perfekt-
selt koos toimib ning et kogu kütte-
süsteem - alates seinale paigalda-
tavast seadmest, põletist, regulee-
rimissüsteemist ja veeboilerist kuni
elektriühendisteni on püsivalt
töökindel. 

Kõrgeima kvaliteediga kompleksne
programm 

Alates küttekehast, põrandakütte
tarvikutest, ventiilidest, suitsugaasi-
süsteemidest kuni suurema veeva-
jaduse korral kasutatava veeboileri-
ni. Kõik Viessmanni Vitoset-lisapro-
grammi komponendid sobivad täp-
selt üksteisega kokku. 

Võite olla kindel, et Viessmanni küt-
tesüsteemidele iseloomulikud kõr-
ged kvaliteedinõuded on omased
ka teistele komponentidele. See
tagab teile suurima võimaliku öko-
noomsuse ja töökindluse. Teie küt-
tesedmetefirmale aga kindlad eeli-
sed seadme planeerimisel, pai-
galdamisel ja hooldamisel.

Pidevalt täienev, täiuslikult sobituv:
Vitoset-lisatarvikud
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Täielik seinale paigaldatavate
kütteseadmete-
programm võimsusega 
4,5 kuni 264 kW
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Viessmann pakub komplekset sei-
nale paigaldatavate kütteseadmete
programmi. Igale nõudmisele, iga-
le vajadusele, igale rahakotile. Kuni
109%-lise  norm-kasuteguriga.
Ning hinna-kvaliteedi suhtega, mis
teid kindlasti veenab.

Kütteseade Vitodens 333 koos
integreeritud veeboileriga võimsusega
4,5 kuni 26 kW

Kombikütteseade Vitodens 200 võimsusega
8,8 kuni 26 kW

Kütteseade Vitodens 300 võimsusega
12,2 kuni 66 kW

Kombikütteseade Vitodens 300 võimsusega
6,6 kuni 26 kW
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Vitodens 200 Vitodens 300 Vitodens 300 Vitodens 333
gaasikütteseade gaasikütteseade gaasikütteseade gaasikütteseade

koos
veeboileriga

Kütte- või Kombiseade Kütteseade Kompaktseade
kombiseade

Nominaalne küttevõimsus 8,8 kuni 26,0 k 6,6 kuni 26,0 kW 6,6 kuni 66,0 kW* 6,6 kuni 26,0 kW*
kaskaadina kuni 
264 kW

Tööpõhimõte
■ ■ ■ ■

Ruumiõhust sõltuv ja ruumiõhust 
sõltumatu tööpõhimõte

Vitotronic-reguleerimissüsteem + kaskaadjuhtimis-
Ruumi- või välistemperatuuril põhinev ■ ■ ■ süsteem ■

Vitotronic 333

Vee soojendamine kombiseadmega Standardplaadiga Komfortplaadiga –– Veeboiler
soojusvaheti soojusvaheti koos

komfortsensoriga

Kütteaine
■ ■ ■ ■

Maa- või vedelgaas

Mõõtmed Pikkus 380 mm 380 mm 380 / 550 mm 588 mm
Laius 480 mm 480 mm 480 / 600 mm 600 mm
Kõrgus 850 mm 850 mm 850 / 900 mm 1387 mm

Nominaalne kasutegur kuni 107% kuni 109% kuni 109% kuni 109%

Kahjulike ainete emissioon alla
■ ■ ■ ■

„Sinise ingli“ nõutavate näitude

Roostevabast terasest
■ ■ ■ ■

Inox-Radial-küttepind

Modulaarne roostevabast
■ –– –– ––

terasest silinderpõleti

Modulaarne MatriX-compact põleti –– ■ ■ ■

Modulatsioonisuhe 1 : 3 1 : 4 1 : 4 1 : 4

Reguleeritava pöörete arvuga
■ ■ ■ ■

vahelduvvooluga ventilaator

Automaatne suitsugaaside kasutamine –– ■ ■ ■

Sisseehitatud kütteringluspump Astmeline Sujuvalt Sujuvalt Sujuvalt 
reguleeritava reguleeritava reguleeritava
pöörete arvuga pöörete arvuga pöörete arvuga

Paisupaak 10 l, –– –– 10 l, 
sisseehitatud sisseehitatud

*) Võimsusega 4,5 kuni 12 kW (16 kW võimsusega veesoojendus) alates oktoobrist 2004
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Igale vajadusele õige
lahendus
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Viessmanni Vitotec-programm
Tehnika, funktsionaalsus, disain

Head süsteemid on midagi enamat
kui lihtsalt komponentide kogum.
Alles üldkontseptsiooni perfekte
koosmäng suudab esile tuua mak-
simaalse võimsuspotentsiaali. Vito-
tec pakub seda - kõike. Süsteem-
selt.

Viessmanni Vitotec-programm on
õnnestunud süntees tipptehnoloo-
giast ja tulevikku suunatud uuen-
dustest. Vitotec moodustab tehni-
ka, funktsionaalsuse ja disaini ter-
viku. 

Vitoteci kompleksne süsteem an-
nab igale vajadusele täpselt sobiva
lahenduse, mis koosneb kvaliteet-
setest, uuenduslikest ja perfektselt
kokkusobivatest komponentidest.
Vitotecil on õiged vastused tuleviku
väljakutsetele. Igale vajadusele,
igale nõudmisele ja igale rahakotile. 

Tasuta energia: Vitosol-
päikesekütteseadmed

Põrandal seisvad gaasi- ja
õliküttekatlad igale
küttevajadusele

Seinale paigaldatavad gaasi-
ja õlikütteseadmed

Vitocal-soojuspump säästab
loodusressursse



19

Viessmanni tehased

Et
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Viessmanni tehased

Viessmann on oma 6700 töötajaga
maailma üks olulisemaid kütteteh-
nika tootjaid ning põrandale pai-
galdatavate seadmete enimostetud
kaubamärk Euroopas. Viessmanni
nimi on kompetentsuse ja uuen-
duslikkuse sünonüümiks. Nii pakub
Viessmanni kontsern komplekset
tehnoloogiliste tipptoodete ja selle
jaoks täpselt väljatöötatud süstee-
mitehnika programmi. Meie erine-
vatel toodetel on üks ühine oma-
dus: kõrge kvaliteedistandard, mis
väljendub töökindluses, ener-
giasäästlikkuses, keskkonnasõbra-
likkuses ja kasutusmugavuses.

Paljud meie tooted on olnud oma
valdkonnas suunanäitajateks, seda
nii traditsiooniliste kui taastuvate
energiate valdkonnas, nagu nt päi-
keseenergia- ja soojuspumbateh-
noloogia.

Kõigi toodete juures lähtume suuri-
ma kasu saavutamisest: nii klienti-
de kui keskkonna hüvanguks.

Viessmanni esindused:
107 maailma punktis

Viessmanni keskus Allendorfis

Viessmann toetab ka
tippsaavutusi; sealhulgas
spordis

Ettevõtte muuseum Via
Temporis



Viessmann UAB
Kadaka tee 36
10621 Tallinn
Telefon 6997195
Faks 6997196
info@viessmann.ee
www.viessmann.com
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