
Viessmann verwarmingsgids

Verwarmingssystemen
Industriële systemen 

Koelsystemen
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Een betrouwbaar perspectief met 
toekomstgerichte verwarmingssystemen

Het milieu beschermen en een toekomstgerichte, betaalbare energievoorziening: 
dat zijn de grootste uitdagingen van onze tijd. De voorraad fossiele brandstoffen is 
immers niet oneindig. Elk jaar verbruiken we zoveel energie als er in één miljoen 
jaar is ontstaan. Het wereldwijde energieverbruik is sinds 1970 verdubbeld en zal 
tegen 2030 zelfs verdriedubbelen. 

Met ongeveer 40 procent is de verwarmingsmarkt de grootste verbruiker van ener-
gie. Aangezien slechts één op vijf verwarmingsinstallaties aan de meest recente 
normen voldoet, draagt deze markt een groot besparingspotentieel in zich. Door 
oude installaties door moderne verwarmingstoestellen te vervangen, zou binnen de 
verwarmingssector meer dan 30 procent op fossiele brandstoffen bespaard en tot 
40 procent minder CO2 uitgestoten kunnen worden. 

De politiek is het erover eens dat de uitstoot van CO2 tegen 2050 tenminste 
gehalveerd moet zijn om niet te controleren gevolgen van de opwarming van de 
aarde op het klimaat te kunnen verhinderen. De hiervoor benodigde techniek op 
de verwarmingsmarkt is reeds bij Viessmann beschikbaar. Door van moderne ver-
warmingstechnieken gebruik te maken, kan elke huiseigenaar een actieve bijdrage 
leveren aan de noodzakelijke omwenteling op de energiemarkt.

Een verwarmingsinstallatie moderniseren loont de moeite op vele vlakken. Ener-
zijds is de investering dankzij het lagere energieverbruik heel snel terugverdiend. 
Anderzijds doet een toekomstgerichte verwarmingsinstallatie ook de waarde van 
het vastgoed stijgen.

Viessmann biedt hiervoor een volledig assortiment innovatieve verwarmingssyste-
men dat de grenzen van de efficiëntie verlegt. Toptechnologie waarmee waarde-
volle grondstoffen gespaard kunnen worden en die zo bijdraagt tot het behoud van 
het milieu voor ons en voor toekomstige generaties.
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Energiebesparingspotentieel van een woningVerwarmingsgids

Bij een doorsneegezin 

gaat 88 procent van 

het energieverbruik 

naar verwarming en 

sanitair waterbereiding. 

Een vernieuwing van 

de installatie betekent 

energie en kosten 

besparen.

Renoveren is de moeite waard: energieverbruik van een doorsnee gezin

Bron: IEU 2011

Verwarming 
72 %

Warm water 
16 %

Elektrische toestellen
11 %

Verlichting
1 %



Van energieverbruiker tot energiebespaarder - enkel en 
alleen door de oude verwarmingsketel te vervangen 

Een oude verwarmingsketel vervangen door een toekomstgerichte condensatieketel biedt 
de meeste voordelen en kan een energiebesparing tot 30 procent opleveren.

Hoog energiebesparingspotentieel van 

verwarming

Wie energie wil besparen, moet eerst en 
vooral aan de verwarming denken omdat die 
het meeste verbruikt. De efficiëntie van een 
nieuwe verwarmingsinstallatie zorgt voor een 
lager energieverbruik en lagere kosten en is 
milieuvriendelijker. 

Drie uitstekende alternatieven

 � Olie- en gascondensatietechniek
�� �Brandstofcel
�� �Warmtepompen

Zeer efficiënte condensatietechniek

Met zijn zeer efficiënte condensatietechniek 
voor olie en gas biedt Viessmann toekomstge-
richte verwarmingssystemen. Ze zorgen voor 
lagere kosten en dragen bij aan het milieu-
behoud. De moderne condensatiesystemen 
bereiken vandaag een rendement van 98 %.

Bijzonder ecologische brandstofcel

Met een verwarmingssysteem op basis van 
een brandstofcel verwarmt u uw woning en 
produceert u stroom. Met als grootste 
voordeel dat uw kosten voor energie dalen en 
dat u minder afhankelijk wordt van de 
stijgende energieprijzen.

Warmtepompen maken gebruik van de 

energie uit de grond, het grondwater of de 

lucht

Met een warmtepomp kan het hele jaar door 
gebruik gemaakt worden van de warmte die in 
de lucht, de grond of het grondwater opgesla-
gen is. Op die manier maakt u gratis gebruik 
van de energie die in de natuur aanwezig is en 
bent u onafhankelijk van de beschikbaarheid 
van gas en stookolie.

Zonnesystemen - een nuttige uitbreiding 

van elk verwarmingssysteem

Zonnesystemen worden vandaag gebruikt als 
een milieuvriendelijke techniek voor sanitair 
waterverwarming en verwarmingsondersteu-
ning en bieden heel wat voordelen. Zonnecol-
lectoren kunnen heel gemakkelijk op het dak 
of de gevel gemonteerd worden. 
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Energiedragers en verwarmingssystemenVerwarmingsgids



U kunt niet altijd kiezen welke brandstof 
uw wil gebruiken. Vraag vooraf aan de 
Viessmann-installateur in uw buurt welke 
beperkingen er gelden. Hij kan u objectief 
advies geven met betrekking tot de keuze 
van de brandstof en de technologie, en u 
de passende oplossing uit het gamma van 
Viessmann voorstellen. Om een Viessmann-
verwarmingstechnicus in uw streek te vinden, 
gaat u naar www.viessmann.be

Meer transparantie op het vlak van ener-

gieverbruik: energie-efficiëntielabel voor 

verwarmingssystemen 

De identificatie van verwarmingstechnieken 
via het energie-efficiëntielabel baseert zich op 
richtlijnen en verordeningen van de Europese 
Unie (EU). Met andere woorden: de identi-
ficatie wordt eenvormig voor heel Europa 
geregeld en de berekening gebeurt op basis 
van procedures die door de Europese Com-
missie gedefinieerd werden. Zo krijgt u een 
basis waarop u kunt vergelijken en beschikt 
u over een richtlijn om te kiezen voor een ef-
ficient product.

Energiedragers en verwarmingssystemen: een overzicht

Wie op zoek is naar een nieuw verwarmingssysteem heeft tal van mogelijkheden. Een 
overzicht van de verschillende verwarmingssystemen, energiedragers en hun voordelen 
biedt meer duidelijkheid. 

De volgende pagina's geven een overzicht van de ver-
schillende verwarmingssystemen:

Verwarmen met condensatietechniek  pagina 10

Verwarmen met brandstofcel  pagina 12

Verwarmen met een warmtepomp  pagina 14

Zonne-energie voor de productie van 
warm water en elektriciteit  pagina 16

We raden echter af uw keuze alleen op basis 
van het label te maken. Verwarmingsinstalla-
ties zijn complexe systemen, waarvan het ren-
dement niet alleen door de warmtegenerator 
wordt beïnvloed, maar ook door de perfecte 
onderlinge afstemming van de componenten.

Voor een efficiënter systeem: afgestemde 

verwarmingstechniek van Viessmann

Het Viessmann-gamma biedt alle verwar-
mingscomponenten onder één dak aan. De 
onderdelen zijn perfect op elkaar afgestemd, 
zodat het verwarmingssysteem in de praktijk 
een optimaal rendement realiseert. 
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Verwarmingsgids Verwarmen met olie- en gascondensatietechniek

 

 

 

 

Besparen bij renovatie dankzij een Vitoladens 300-C oliecondensatieketel*

Besparen bij renovatie dankzij een Vitodens 200-W gascondensatieketel*

*  Vergelijkingsbasis: Woning (bouwjaar 1985) met een bewoonbare oppervlakte van 140 m2 en een oude olie- resp. 

gasketel van 27 kW.  

Afgeronde verbruikskost bij gebruik volgens standaardwaarden bij 3400 l olie resp. m3 aardgas.  

Energieprijzen november 2017

Verwarmingssysteem Oude installatie Nieuwe installatie Besparing

Verbruik/jaar 3400  l  2590  l  810  l
Kosten/jaar € 1904 € 1450 € 454
     24  %
     2,1 t CO2

Verwarmingssysteem Oude installatie Nieuwe installatie Besparing

Verbruik/jaar 3400  m3 2500  m3 900  m3

Kosten/jaar € 1904 € 1400 € 504
     26  %
     1,8  t CO2

Energie-efficiëntieklasse:   A

Energie-efficiëntieklasse:   A



Verwarmen met olie- en gascondensatietechniek

Oude gasketels maken geen gebruik van de 
rookgassen die ontstaan bij de verbranding en 
laten deze gassen gewoon door de schoor-
steen ontsnappen. De condensatieketels 
voor stookolie en gas van Viessmann doen dit 
niet. Zij maken gebruik van de warmte uit de 
rookgassen en bieden hierdoor een aanzienlijk 
hoger rendement. 

Besparen met condensatietechniek

De beproefde condensatiesystemen zijn met 
stip de efficiëntste techniek voor de omzet-
ting van energie uit stookolie en gas. Deze 
techniek zorgt voor een optimale energiebe-
nutting tot 98 procent. Condensatieketels ont-
trekken nagenoeg alle warmte die zich in de 
rookgassen bevindt en zetten deze eveneens 
om in verwarmingswarmte. Hiervoor zijn de 
condensatieketels van Viessmann uitgerust 
met Inox-Radial warmtewisselaars uit roest-
vast staal, die de rookgassen vóór ze door de 
schoorsteen verdwijnen zodanig afkoelen dat 
de waterdamp in deze rookgassen doelge-
richt condenseert en de vrijgekomen warmte 
overgedragen wordt aan het verwarmings-
systeem. 

Voorbeeld van moderne verwarmings-

techniek

Het voorbeeld van de ééngezinswoning (zie 
tabel op p. 10) met een bewoonbare opper-
vlakte van 140 m² toont aan welke mogelijkhe-
den een vooruitstrevende verwarmingstech-
niek heeft van de verwarming en de sanitair 
waterverwarming. 

Toekomstgericht met hybride technologie

Door de continue schommelingen van de 
energieprijzen is het voor verbruikers die 
op zoek zijn naar een zowel economisch als 
ecologisch goed verwarmingssysteem, dat 
ook de tand des tijds kan weerstaan, niet 
makkelijk om de juiste beslissing te nemen. 
Met onze compacte hybride toestellen op gas 
is nu een toekomstgerichte oplossing voor de 
renovatie van uw verwarming beschikbaar. 
Dankzij de twee autonome verwarmingstoe-
stellen (gascondensatieketel en warmtepomp) 
waaruit deze systemen bestaan, zijn ze vol-

Olie-/gascondensatietechniek: een overzicht

 �  De condensatietechniek levert een rendement op 
van 98 procent.

 �  In vergelijking met oude verwarmingsinstallaties 
kan men tot 30% energie besparen.

 �  Dankzij de beperkte aankoopkost is de investering 
al op een paar jaar terugverdiend.

 �  Voor alle condensatieketels en warmte- 
 wisselaars wordt hooggelegeerd roestvast  
 staal gebruikt. Dit garandeert een permanente 
bedrijfszekerheid en een lange  
 levensduur.

 �  De condensatieketels van Viessmann  
 zijn vandaag al voorbereid op werking met  
 bio-olie en biogas.

21 3 4
1   Gasleiding
2   Olietank

3   Gas- of oliecondensatieketel voor wandmontage  
4  Warmwaterboiler

Wie voor een condensatieketel op gas of stookolie kiest, kiest meteen voor een zuinige en 
milieuvriendelijke oplossing. 

Besparen bij renovatie dankzij een Vitoladens 300-C oliecondensatieketel*

doende flexibel om ook in de toekomst optimaal op 
verdere evoluties van de energiemarkten te kunnen 
reageren.
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Brandstofcellen produceren geen stroom door verbranding 

van fossiele brandstoffen, maar wel via een elektrochemisch 

procedé. Deze technologie levert een rendement tot 140%. 

Verwarmingsgids Brandstofcel voor warmte- en stroomproductie

Eenvoudige berekening, duidelijke voordelen. Investeren in een stroomopwekkende verwarming is zeker de moeite waard. Wij heb-

ben voor u de gemiddelde kostenbesparing berekend voor een Vitovalor 300-P bij nieuwbouw of na een renovatie.

Energieprijzen november 2017 - 1 kWh stroom = 27 Eurocent 

Installatie met terugdraaiende teller.

Jaarlijkse kostenbesparing door stroomproductie met Vitovalor 300-P

(max. 6000 kWh
mogelijk)

Voorbeeld van berekening nieuwbouw of renovatie Besparing

6,7 cent kostprijs voor de zelf geproduceerde stroom 20,3 ct/kWh

Stroomproductie in eengezinswoning 5000 kWh/jaar 5000 kWh

     

100 % van de zelf geproduceerde stroom is bruikbaar:  1015,– €

5000 kWh x 0,20 €/kWh = 1015,– €    

Jaarlijkse besparing op energiekosten:  1015,– €

Energie-efficiëntieklasse:   A++/ A+



     De voordelen op een rij

Brandstofcel voor warmte- en stroomproductie

Binnen de context van de almaar stijgende 
energieprijzen biedt een brandstofcel-verwar-
mingstoestel een voordelig alternatief tegenover 
de traditionele verwarmingssystemen.
De Vitovalor 300-P is geschikt voor vervanging 
van een oude verwarmingsketel. Vanaf een 
jaarlijk stroomverbruik van 3500 kWh stroom 
en 700 m3 gasverbruik wordt de brandstofcel 
interessant. Vanaf een verbruik van méér dan 
6500 kWh kan een brandstofcel gecombineerd 
worden met PV zonnepanelen.

Brandstofcel-verwarmingstoestel 

Vitovalor 300-P

Met de Vitovalor 300-P hebben Viessmann 
en Panasonic een oplossing voor warmte- en 
stroomvoorziening op de markt gebracht: het 
brandstofcel-verwarmingstoestel op basis van 
een PEM (polymeerelektrolytmembraan) dekt 
de basisbehoefte aan stroom en de complete 
warmtebehoefte van een eengezinswoning.

De Vitovalor 300-P bestaat uit een brandstofcel-
module voor de productie van zuurstofrijk gas 
uit aardgas en een piekbelastingsmodule met 
gascondensatieketel, alsook een buffervat voor 
verwarmingswater en een sanitair warmwater-
boiler. De warmte die bij de stroomproductie 
ontstaat, wordt gebruikt voor verwarming en 
sanitair waterverwarming.

Met een brandstofcel verwarming wordt de gebruiker minder afhankelijk van de stijgende 
prijzen voor elektriciteit.

5

6

4

1   Brandstofcelmodule

2    Piekbelastingsketel met 

buffervat voor verwarmings-

water (170 liter) en warmwa-

terboiler (46 liter)

3   Stroomopslag 

4    Elektriciteitsmeter (terugdraaien-

de teller) 

5   Stroomaansluiting

6   Gasaansluiting

7   Fotovoltaïsche installatie

8   Laadpaal elektrisch voertuig 

 � Minder afhankelijk van stijgende elektrici-
teitsprijzen

 � Efficiënte eigen stroomproductie en gebru-
ik van zelf opgewekte stroom

 � Subsidie van €8500 en extra premie van 
€1500 in Vlaanderen

 � Plaatsbesparende compacte constructie 
voor installatie vlakbij de leefruimte

 � Geringe service- en onderhoudskosten 
dankzij de gekende condensatietechniek

7

8

1 2 3
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Verwarmen met een warmtepomp Verwarmingsgids

 Verwarmingssysteem Grond/water-warmtepomp

SPF* 5
Verbruik/jaar (kWh el) 2700
Verbruik/jaar (kWh th) 13500
Kosten/jaar  € 729

Jaarlijkse energiekosten met warmtepomp 
Vitocal 300-G (grond/water)

met mogelijkheid voor natural cooling

Vitocal 200-S (lucht/water)
 Verwarmingssysteem Grond/water-warmtepomp

SPF (Seasonal Performance Factor) 3,7
Verbruik/jaar (kWh el) 3649
Verbruik/jaar (kWh th) 13500
Kosten/jaar € 985

1 kWh el: 0,27 €

Verbruik/jaar: 90 kWh/m2

Verbruik/jaar (kWh th): 13500 

Voor een woning van 150 m²

K40, ventilatiesysteem D 

Viessmann raadt aan om hier een warmtepomp te combineren met fotovoltaïsche zonnepanelen.

Energieprijzen november 2017

* SPF (Seasonal Performance Factor) is het jaarlijks rendement van een warmtepomp. Hoe hoger dit cijfer, hoe efficiënter 

de warmtepomp.

Energie-efficiëntieklasse:  A++/A++

Energie-efficiëntieklasse:  A++ / A++



Verwarmen met een warmtepomp

Deze natuurlijke energie kan heel efficiënt en 
milieuvriendelijk gebruikt worden door het 
gebruik van warmtepompen. Het principe is 
even eenvoudig als geniaal: om het hele jaar 
door gebruik te kunnen maken van de zon-
newarmte die opgeslagen is in de omgevings-
lucht, de grond of het grondwater, wordt de 
energie aan deze elementen onttrokken door 
warmtewisselaarsystemen. Daarna wordt de 
warmte in een warmtepompcircuit met be-
hulp van stroom tot een temperatuur gebracht 
die geschikt is voor verwarmingsdoeleinden. 
Op die manier maakt u gratis gebruik van de 
energie die in de natuur aanwezig is en bent u 
onafhankelijk van de beschikbaarheid van gas 
en stookolie. 

Efficiënt en praktisch

De warmtepompen van Viessmann zijn zo 
efficiënt dat ze het hele jaar door voor een 
aangename warmte kunnen zorgen. In de 
zomer kan het systeem omgesteld worden 
om de woning te koelen.

Verwarmingsketel combineren met warm-

tepomp 

Dankzij de combinatie van een verwarmings-
ketel en een warmtepomp, stijgt de efficiëntie 
van een bestaande, nieuwe verwarmingsin-
stallatie aanzienlijk. De basisbehoefte wordt 
gedekt door een luchtwarmtepomp die de 
door de zon opgewarmde buitenlucht gebruikt 
voor sanitair waterverwarming en verwar-
ming. Bij uitzonderlijk lage temperaturen 
wordt de olie- of gasketel ingeschakeld die 
de piekbelasting levert voor verwarming en 
sanitair waterverwarming. Dit bivalente ver-
warmingssysteem is zuinig en gaat spaarzaam 
om met fossiele brandstoffen.

Stroom van de fotovoltaïsche installatie 

gebruiken voor warmtepompen

Wie onafhankelijker wil zijn van een ener-
gieleverancier, installeert een fotovoltaïsch 
systeem en gebruikt de via zonne-energie 
gratis opgewekte stroom voor de werking van 
de warmtepomp. 

Door de installatie van fotovoltaïsche zon-
nepanelen hebt u als het ware uw prijs per 
kWh stroom vast voor de volgende 25 jaar. 
Afhankelijk van de installatieprijs kan de prijs 
per kWh heel interessant worden ten opzichte 
van de netprijzen.

 �  Lucht, aarde en grondwater leveren  
 energie gratis aan huis.

 �   Perfecte aanvulling op bestaande conden-
satieketels met bivalente werking.

 �  Door de warmtepomp aan te drijven 
met zelf via de fotovoltaïsche installatie 
opgewekte elektriciteit maakt u zichzelf 
grotendeels onafhankelijk van externe 
energieleveranciers.

 � De "natural cooling"-functie bij geothermi-
sche warmtepompen biedt een bijzonder 
energiebesparende methode voor de koe-
ling van gebouwen. Een niet te verwaarlo-
zen voordeel bij nieuwbouw.

Natuurlijke warmte is een kostenbesparend alternatief voor fossiele brandstoffen. Deze 
energie wordt gratis thuis geleverd - dankzij de omgevingswarmte die in de lucht, de aarde en 
het grondwater opgeslagen is.

1   Fotovoltaïsche installatie
2   Elektriciteitsmeter
3   Buitenunit
4   Stroomaansluiting

5   Vitocal-warmtepomp
6   Buffervat voor verwarmingswater
7   Warmwaterboiler

4

1

2

3
5

6

7
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Verwarmingsgids Zonne-energie voor de productie van warm water en elektriciteit

* Vergelijkingsbasis: woning (bouwjaar 1985) met een bewoonbare oppervlakte van 140 m2 en een oude olie- of gasketel van 27 kW.  
 Verbruikskosten afgerond op basis van standaardwaarden (EID) voor 3.400 l stookolie of m3 aardgas.  
 Energieprijzen: november 2017
** Injectietarief niet afgetrokken

  
Besparing bij renovatie met een gascondensatieketel en ondersteuning van een zonnesysteem*
Verwarmingssysteem Oude installatie Nieuwe installatie Besparing 
  + productie sanitair warm water via zonnesysteem 

  
(Vitodens 200-W + Vitosol 200-FM + Vitocell)

Verbruik/jaar 3400  m3 2300  m3 1100  m3

Kosten/jaar € 1904 € 1288 € 616
     32  %
     2,2  t CO2

  
Besparing bij installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen voor de elektriciteitsproductie
Fotovoltaïsche installatie* Vóór installatie Na installatie Besparing**

Verbruik/jaar 4000 kWh 4000 kWh 100 %
Kosten/jaar € 1080 € 0 € 1080

Panneaux solaires thermiques



2

3

1

Zonne-energie voor de productie van warm water en elektriciteit

Energie besparen dankzij zonnewarmte 

Zeer efficiënte zonnesystemen dekken bij 
één- en meergezinswoningen vandaag al tot 
60 procent van de jaarlijkse energiebehoefte 
voor sanitair waterverwarming. Naast het op-
warmen van sanitair water kunnen moderne 
zonneboilers ook ingezet worden voor het 
opwarmen van verwarmingswater en dus als 
ondersteuning van de verwarmingsinstallatie. 
Hiermee kan tot 35 procent van de jaarlijkse 
energiebehoefte voor sanitair waterverwar-
ming en verwarming gedekt worden.

De automatische oververhittingsbeveiliging 
ThermProtect waarmee Viessmann de Vito-
sol 200-FM vlakke collectoren en de Vitosol 
300-TM vacuümbuiscollectoren heeft uitge-
rust, vormt een mijlpaal voor de efficiëntie en 
bedrijfszekerheid van zonne-installaties. De 
door ThermProtect geactiveerde automati-
sche uitschakeling voorkomt op een betrouw-
bare manier dat de collectoren oververhit 
raken. Ook grote collectorvelden kunnen met 
ThermProtect worden uitgerust, zonder dat 
bij het ontwerp van de installatie met een 
eventuele stagnatie moet worden rekening 
gehouden. De door Viessmann ontwikkelde 
techniek zorgt ervoor dat de collectoren 
uitgeschakeld worden zodra een vooraf 
opgegeven limiettemperatuur wordt bereikt. 
De temperatuuruitschakeling werkt volledig 
onafhankelijk van de installatieconfiguratie, de 
regelingsinstellingen en de inbouwpositie van 
de collectoren. De thermische belastingwaar-
den van de installatiecomponenten en van 
het warmtedragend medium blijven steeds 
binnen het normale bereik.

Thermische  zonne-energie in een 

notendop

 � Zonne-energie is gratis beschikbaar.
 � Het kan niet enkel gebruikt worden voor 

sanitair waterverwarming, maar ook als on-
dersteuning van uw verwarmingssysteem 
in het tussenseizoen.

 � Voor de sanitair waterverwarming kan tot 
60 procent energie bespaard worden

 � Het gebruik van zonne-energie zorgt voor 
een besparing tot 35 procent op de totale 
verwarmingskost.

 � Een zonnesysteem maakt u minder afhan-
kelijk van de stijgende energieprijzen.

 � De zonnesystemen van Viessmann zijn de 
ideale aanvulling op alle verwarmingssyste-
men, onafhankelijk van de energiebron.

Elektriciteit produceren met een fotovol-

taïsch systeem

Bij een fotovoltaïsche installatie zetten de 
lichtgevoelige kristallen in de modules het 
zonlicht om in elektriciteit. 

Dit soort elektriciteitsproductie biedt diverse 
voordelen:

 � Fotovoltaïsche installaties zorgen voor een 
lagere uitstoot van vervuilende stoffen en 
een besparing van de natuurlijke rijkdom-
men.

 � U verdient uw investering in een fotovolta-
ische installatie op 8 tot 10 jaar terug.

 � Vastgoed met een dergelijke installatie is 
aantrekkelijker en stijgt in waarde.

1  Stookolietank of gasaansluiting
2    Modern condensatiesysteem voor stook-

olie of gas met bivalente warmwaterboiler

3    Zonnecollectoren voor sanitair waterberei-

ding en voor verwarmingsondersteuning

In combinatie met een andere warmtebron draagt een zonnesysteem duurzaam bij tot het 
behoud van de grondstofvoorraden en de bescherming van het milieu.
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Viessmann biedt een volledig assortiment van zeer efficiënte oliecondensatieketels

De oliecondensatietechniek van Viessmann 
biedt een energiebenutting van 98 procent.
Voor de bijkomende warmtewinning uit de 
gecondenseerde rookgassen wordt uitslui-
tend gebruik gemaakt van roestvaststalen 
warmtewisselaars. Door het gebruik van 
bijzonder hooggelegeerd roestvast staal zijn 
deze blijvend beschermd tegen corrosie en 
materiaalbreuk.

Innovatie voor een nog grotere efficiëntie:
de oliecondensatiesystemen van Viessmann

OliecondensatieketelsAssortiment

De gladde oppervlakken voorkomen afzetting. 
Tegelijkertijd zorgen de verticale plaatsing en 
de gelijkgerichte stroming van verwarmings-
gas en condenswater voor een zelfreinigend 
effect. 

** Voorwaarden en productover-

zicht op www.viessmann.be

5 jaar garantie*
5 jaar garantie op verwarmingsketels 

met vermogen tot 70 kW bij aansluiting 

met Vitoconnect via ViCare-app

10 jaar garantie**
op alle roestvast stalen warmtewisse-

laars voor olie-/gascondensatieketels 

tot 150 kW

*  - Geldt niet voor verwarmingske-

tels met constante regeling 

- Info en voorwaarden op 

www.viessmann.be

Oliecondensatieketel Vitoladens 

300-C met Vitocell 300-H  

warmwaterboiler



Bij het vervangen van 
een oude stookolieketel 
is een oliecondensatie-
ketel de eerste keuze. 
Een oliecondensatieke-
tel is bijzonder efficiënt 
en toekomstgericht.

In onze commerciële 

brochures informeren 
wij u gedetailleerd over 
de Viessmann-produc-
ten. 
Deze zijn verkrijgbaar bij 
uw Viessmann-installa-
teur of via onze website 
www.viessmann.be

Onze brochuresStaande oliecondensatieketels

De Vitoladens 300-C en Vitoladens 300-T zijn 
staande oliecondensatieketels die gekenmerkt 
worden door een bijzonder schone verbran-
ding en een buitengewoon lage uitstoot 
van schadelijke stoffen. Ze kunnen gebruikt 
worden in combinatie met alle gangbare 
oliekwaliteiten. 

Vitoladens 300-C, 10,3 tot 28,9 kW 
Vitoladens 300-T, 35,4 tot 53,7 kW 

De Vitorondens 222-F en Vitorondens 200-T 
overtuigen door hun compacte afmetingen en 
hun aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding. 

Vitorondens 222-F, 20,2 tot 28,6 kW
Boilerinhoud: 130 of 160 liter
Vitorondens 200-T, 20,2 tot 107,3 kW

Vitoladens 300-C

Energie-efficiëntieklasse:   A

Vitorondens 222-F

Energie-efficiëntieklasse:   A / B
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Vitorondens 200-T

Energie-efficëntieklasse:  A



Gas geven met toptechnologie: de moderne gascondensatieketels van Viessmann zijn zeer 
efficiënt en leveren een behaaglijke warmte.

Viessmann biedt zowel staande gasconden-
satieketels als ketels voor wandmontage 
met een vermogen van 1,9 tot 150 kW die 
bij de omzetting van de brandstof in bruik-
bare warmte-energie een energiebenutting 
tot 98 procent bereiken. In vergelijking met 
een oude verwarmingsinstallatie kunt u met 
deze toestellen tot 30 procent gas besparen. 
Gascondensatieketels voor wandmontage 
kunnen dankzij hun compacte afmetingen en 
stille werking perfect dichtbij de leefruimte 
geplaatst worden. De modulerende MatriX-
stralingsbrander zorgt voor een schone 

Warmtecomfort van de bovenste plank: 
de gascondensatiesystemen van Viessmann

GascondensatieketelsAssortiment

verbranding met weinig schadelijke emissies. 
De Lambda Pro Control-verbrandingsregeling 
past de verbranding automatisch aan aan de 
wisselende gaskwaliteiten en bedrijfsomstan-
digheden en garandeert een permanent hoog 
rendement. Bovendien zijn de gascondensa-
tieketels van Viessmann vandaag al voorbe-
reid op werking met biogas. Een toekomstge-
richte en kostenbesparende oplossing.

** Voorwaarden en productover-

zicht op www.viessmann.be

5 jaar garantie*
5 jaar garantie op verwarmingsketels 

met vermogen tot 70 kW bij aansluiting 

met Vitoconnect via ViCare-app

10 jaar garantie**
op alle roestvast stalen warmtewisse-

laars voor olie-/gascondensatieketels 

tot 150 kW

*  - Geldt niet voor verwarmingske-

tels met constante regeling 

- Info en voorwaarden op 

www.viessmann.be

Gascondensatieketel 

voor wandmontage 

Vitodens 200-W



Gascondensatieketel - compact vloermodel die voldoet 

aan alle wensen

De Vitocrossal 300 is een topper onder de staande gascon-
densatieketels. Door zijn gesloten werking kan hij ook in een 
hobbykamer of bijkeuken geïnstalleerd worden.

Vitocrossal 300, 2,6 tot 142 kW

De modernste gasverwarmingsketel voor wandmon-

tage op de markt

Dankzij de afstandsbediening via smartphone of tablet, de 
ingebouwde energie-cockpit en touchscreen met kleu-
rendisplay, alsook de modulerende MatriX-cilinderbrander 
in roestvrij staal is de Vitodens 200-W de modernste 
gasverwarmingsketel voor wandmontage op de markt. Hij 
is perfect geschikt voor installatie in eengezinswoningen en 
flats in mede-eigendom. 

Vitodens 200-W, 1,9 tot 150 kW 

Gascondensatieketel met geïntegreerde roestvaststa-

len laadboiler 

De Vitodens 222-W biedt een energiebesparende con-
densatietechniek en een hoog sanitair warmwatercomfort 
dankzij de roestvaststalen laadboiler van 46 liter. 

Vitodens 222-W, 1,9 tot 35 kW
Geïntegreerde boiler van roestvrij staal: 46 l
Vitodens 222-F/242-F, 1,9 tot 35 kW  
Geïntegreerde geëmailleerde boiler: 100/130 l of 170 l (zon-
neboiler)

Compacte gascondensatieketel voor wandmontage

Dankzij zijn compacte afmetingen, gering gewicht en mini-
maal werkingsgeluid weet de Vitodens 100-W zich vlot in de 
woonomgeving te integreren.

Vitodens 100-W, 6,5 tot 35 kW
Vitodens 111-W, 6,5 tot 35 kW
Geïntegreerde boiler van roestvast staal: 46 l

Dankzij de lage in-
vesteringskost en het 
hoge rendement is de 
gascondensatietechniek 
bijzonder zuinig. 

In onze commerciële 

brochures informeren 
wij u gedetailleerd over 
de Viessmann-produc-
ten. 
Deze zijn verkrijgbaar bij 
uw Viessmann-installa-
teur of via onze website 
www.viessmann.be

Onze brochures
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Vitocrossal 300

Energie-efficiëntieklasse:   A

Vitodens 200-W

Energie-efficiëntieklasse:   A

Vitodens 222-W

Energie-efficiëntieklasse:   A / A

Vitodens 100-W

Energie-efficiëntieklasse:   A



Dankzij de technologie van de warmtekrachtkoppeling kunnen met één toestel tegelijker-
tijd warmte en elektriciteit geproduceerd worden.

Binnen de context van de stijgende energie-
prijzen wint de decentrale stroomopwekking 
in de eengezinswoning steeds meer aan 
belang. Hiervoor kan de technologie van de 
warmtekrachtkoppeling (WKK) met behulp 
van een brandstofcel worden toegepast: de 
compacte WKK-systemen dekken de basisbe-
hoefte aan stroom en de complete warmtebe-
hoefte van een eengezinswoning en helpen u 
zo tot 40 procent aan energie te besparen ten 
opzichte van de traditionele gascondensatie-
techniek.
De geïntegreerde gascondensatieketel wordt 
automatisch extra ingeschakeld wanneer de 
geproduceerde warmte niet volstaat, bijvoor-
beeld tijdens de piekuren of wanneer in een 
korte tijdsspanne veel warm water nodig is. 

Elektriciteit en warmte in één pakket

Brandstofcel-verwarmingstoestellenAssortiment

De technologie maakt u minder afhankelijk 
van stijgende elektriciteitsprijzen en draagt 
tegelijkertijd bij tot de bescherming van het 
milieu, want hiermee kan de CO2-uitstoot tot 
50 procent verminderd worden ten opzichte 
van de traditionele gascondensatietechniek.

Dankzij de financiering van het Europese 
PACE-project kunnen kopers op een Vitovalor 
300-P brandstofcelverwarming tot € 8500 
subsidie krijgen. In Vlaanderen is bovendien 
een extra premie van €1500 mogelijk.
Meer informatie op www.allesoverdebrand-
stofcel.be

Brandstofcel-verwar-

mingstoestel Vitovalor 

300-P

5 jaar garantie*
bij aansluiting met Vitoconnect via 

ViCare-app

* Voorwaarden op www.viessmann.be



Het Vitovalor 300-P 
brandstofcel-verwar-
mingstoestel com-
bineert warmte- en 
stroomproductie. De 
perfecte oplossing voor 
moderne eengezinswo-
ningen. 

In onze commerciële 

brochures informeren 
wij u gedetailleerd over 
de Viessmann-produc-
ten. 
Deze zijn verkrijgbaar bij 
uw Viessmann-installa-
teur of via onze website 
www.viessmann.be

Onze brochuresVitovalor 300-P – Brandstofcel

en gascondensatieketel

De Vitovalor 300-P bestaat uit een brandstof-
celmodule en een piekbelastingsmodule met 
geïntegreerde gascondensatieketel, alsook 
een buffervat voor verwarmingswater en een 
sanitair warmwaterboiler. De compacte een-
heden zijn visueel op elkaar afgestemd en ne-
men samen een installatieoppervlakte van 
slechts 0,65 m² in.

Vermogen brandstofcelmodule:
750 Wel/1 kWth

Vermogen piekbelastingsmodule met geïnte-
greerde gascondensatieketel:
1 tot 25,2 kWth

Buffervat voor verwarmingswater: 130 l
Warmwaterboiler: 46 l

Vitovalor 300-P

Energie-efficiëntieklasse:  A++ / A+

(Nominale waarden conform DIN EN 50465)
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Warmtepompen

Met een warmtepomp van Viessmann bent u 
niet langer afhankelijk van de beschikbaarheid 
van stookolie en gas en maakt u gebruik van 
het gratis warmtepotentieel uit uw directe 
omgeving - uit de grond, het grondwater of 
de lucht.  

De warmte uit de lucht en de aarde efficiënt 
gebruiken met de warmtepompen van Viessmann

Assortiment

Er zijn drie types toestellen beschikbaar: 

 � De grond/water-warmtepomp maakt 
gebruik van de warmte uit de grond. Hier is 
de temperatuur het hele jaar door bijna con-
stant. Een aardcollector onttrekt de warmte 
aan de aarde.

 � De water/water-warmtepomp onttrekt de 
warmte uit het grondwater met constante 
temperatuur. Het grondwater wordt onttrok-
ken en na warmtewinning teruggevoerd. 

 � De lucht/water-warmtepomp maakt gebruik 
van de door de zon opgewarmde lucht.

Natuurlijke warmte is een hernieuwbare, kostenbesparende energiebron die aanzienlijk 
bijdraagt tot de beperking van de CO2-uitstoot.

Vitocal 100-S

5 jaar garantie*
5 jaar garantie op warmtepompen met 

vermogen tot 70 kW bij aansluiting met 

Vitoconnect via ViCare-app

*  - Geldt niet voor warmtepompen voor 

sanitair waterverwarming 

- Info en voorwaarden op 

www.viessmann.be



De Vitocal-warmtepom-
pen van Viessmann 
maken gebruik van de 
natuurlijke warmte uit 
de omgeving.
Deze verwarmingstech-
niek is een van de spaar-
zaamste en schoonste 
methodes om warmte 
op te wekken.

In onze commerciële 

brochures informeren 
wij u gedetailleerd over 
de Viessmann-produc-
ten. 
Deze zijn verkrijgbaar bij 
uw Viessmann-installa-
teur of via onze website 
www.viessmann.be

Onze brochures

Vitocal 300-A

Energie-efficiëntieklasse:  A++ / A++

Monoblok lucht/water-warmtepompen 

Monoblok lucht/water-warmtepompen maken gebruik van de kosteloze 
omgevingslucht. Ze zijn perfect geschikt voor zowel nieuwbouw- als reno-
vatieprojecten, als verwarmingssysteem of als verwarmings- en koelins-
tallatie. Dankzij het hermetisch gesloten koelcircuit vereisen ze dan ook 
geen koeltechnische dichtheidscontrole. De Vitocal 200-S onderscheid 
zich door het zeer lage geluidsniveau.

Vitocal 300-A: (rond model): 6,9 tot 12 kW (A-7/W35 °C)
Vitocal 200-A: 3,8 tot 11,6 kW (A-7/W35 °C)

Split-unit lucht/water-warmtepomp

Split-unit warmtepompen bestaan uit een buiten- en een binnenunit. 
De Vitocal 222-S is voorzien van een geïntegreerde boiler die voor een 
verhoogd sanitair warmwatercomfort zorgt. De Vitocal 200-S  is bijzonder 
stil.

Vitocal 200-S: 3,8 tot 11,6 kW (A-7/W35 °C)
Vitocal 222-S: 3,8 tot 11,6 kW, 210 l (A-7/W35 °C)

Grond/water-warmtepompen

Water/water-warmtepompen

Grond/water, water/water-warmtepompen maken gebruik van de her-
nieuwbare warmte uit de grond of het grondwater.
Ze zijn geschikt voor nieuwbouw en renovatie van een eengezinswoning of 
appartementsgebouw en kunnen in de zomer gebruik maken van de lage 
grondtemperaturen om ruimtes te koelen. De gebruiksvriendelijke regeling 
is voorzien voor integratie van deze "natural cooling"-functie.

Vitocal 300-G:  5,7 tot 34,4 kW als grond/water-warmtepomp (B0/W35°C) 
7,5 tot 45,2 kW als water/water-warmtepomp W10/W35°C)

Vitocal 333-G: 5,7 tot 10,4, 170 l (B0/W35°C)
Vitocal 200-G: 5,6 tot 17,2 kW (B0/W35°C)
Vitocal 222-G: 6 tot 10 kW, 170 l (B0/W35°C)

Warmtepompboilers voor sanitair waterverwarming

De Vitocal 161-A en Vitocal 060-A warmtepompboilers zijn qua stroomver-
bruik tot driemaal efficiënter dan een elektrische boiler.

Vitocal 161-A: 1,7 kW, 300 l
Vitocal 060-A: 1,3 kw, 250 l

Vitocal 200-S

Energie-efficiëntieklasse:  A++ / A++

Vitocal 161-A

Energie-efficiëntieklasse:  A

Vitocal 300-G

Energie-efficiëntieklasse:  A++ / A++
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De zonne-energie kunt u dankzij Viessmann gebrui-

ken voor het opwekken van warmte en elektriciteit. 

Bij thermische zonne-installaties wordt de warmte 

die in de collectoren gewonnen wordt hydrau-

lisch getransporteerd en daarna gebruikt voor 

sanitair waterverwarming en verwarming. Bij een 

fotovoltaïsche installatie ontstaat de elektrische 

energie rechtstreeks in de module. De stroom kan 

rechtstreeks gebruikt worden om de eigen behoefte 

te dekken.

Thermische zonne-installaties kunnen de jaarlijks 

vereiste energie voor sanitair waterverwarming tot 

60 % doen dalen. In combinatie met een

verwarmingsketel kan dankzij de gratis zonneëner-

gie meer dan een derde van de totale jaarlijkse 

energie worden bespaard.

Zonne-energie gratis aan huis geleverd

Thermische en fotovoltaïsche zonnepanelenAssortiment

Viessmann is een van de toonaangevende Europese 

fabrikanten van thermische zonnesystemen en 

boogt op meer dan 30 jaar ervaring op dit vlak. Dit 

staat garant voor een hoge kwaliteit, een hoog 

rendement en optimale veiligheid.

Automatische oververhittingsbeveiliging 

ThermProtect voor vlakke en buiscollectoren 

De ThermProtect temperatuuruitschakeling 

waarmee Viessmann de Vitosol 200-FM vlakke 

collectoren en de Vitosol 300-TM vacuümbuiscollec-

toren heeft uitgerust, vormt een mijlpaal voor de ef-

ficiëntie en bedrijfszekerheid van zonne-installaties. 

De door ThermProtect geactiveerde automatische 

uitschakeling voorkomt op een betrouwbare manier 

dat de collectoren oververhit raken.

De gratis energie van de zon kan efficiënt worden gebruikt voor verwarming en sanitair 
waterverwarming, alsook voor stroomproductie.

Wereld
primeur

ThermProtect

Buiscollector Vitosol 300-TM



Zonne-energie is 
milieuvriendelijk, gratis 
en efficiënt. De zeer 
efficiënte collectoren en 
op elkaar afgestemde 
systeemcomponenten 
zijn bijzonder geschikt 
als verwarmingsonder-
steuning en voor de sa-
nitair waterverwarming, 
alsook voor de productie 
van elektriciteit.

In onze commerciële 

brochures informeren 
wij u gedetailleerd over 
de Viessmann-produc-
ten. 
Deze zijn verkrijgbaar bij 
uw Viessmann-installa-
teur of via onze website 
www.viessmann.be

Onze brochuresBuiscollectoren*

De bijzonder efficiënte Vitosol 300-TM vacu-
umbuiscollectoren met ThermProtect maken 
optimaal gebruik van de zonne-energie, zijn 
betrouwbaar en hebben een lange levensduur. 
De ThermProtect temperatuuruitschakeling 
vervangt de zelfregelende heatpipe (= warm-
tebuis) en beschermt de installatie zo tegen te 
hoge stagnatietemperaturen. De collectoren 
zijn uitermate compact en kunnen ook aan de 
gevel of op een plat dak (ook vlak) gemon-
teerd worden.

Vlakke collectoren*

De unieke en vernieuwende ThermProtect-
technologie van de Vitosol 200-FM zon-
necollectoren verhindert oververhitting en 
stoomvorming, ten voordele van een grotere 
betrouwbaarheid, een hoger rendement en 
een langere levensduur. Ze kunnen gemak-
kelijk gemonteerd worden en hebben een 
aantrekkelijk design die in de architectuur van 
de woning geïntegreerd kan worden.

Fotovoltaïsche modules

Met een Vitovolt 300 en 200 kan elke huisei-
genaar zijn eigen stroom opwekken.
Dankzij de stijgende energieprijzen en de ster-
ke prijsdaling van de fotovoltaïsche zonnepane-
len blijft dit een winstgevende investering. En 
door de installatie van fotovoltaïsche zonnepa-
nelen verhoogt u bovendien de waarde van uw 
woning. Viessmann biedt ook nog eens 10 jaar 
garantie op de fabricatie van de modules en 25 
jaar vermogensgarantie.
Modulevermogens: tot 300 Wp

*Door een zonnewarmtesysteem te combine-
ren met een verwarmingstoestel, kunt u voor 
uw verwarmingsinstallatie de energie-efficiën-
tieklasse A+ halen (als samengesteld label).

Vlakke collectoren Vitosol 200-FM

Buiscollectoren Vitosol 300-TM

Vitovolt 300 en Vitovolt 200
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Met de ViCare-app bedient u uiterst 

makkelijk de verwarming en be-

spaart u op energie, eender waar en 

wanneer. Zo hebt u steeds zicht op 

de status van de installatie. Met een 

veegbeweging stelt u de gewenste 

kamertemperatuur in en met uw 

vingertoppen selecteert u een 

typisch dagverloop om automatisch 

energie te sparen.

Voor de regeling van het verwarmingstoestel maakt ViCare 

gebruik van de Vitoconnect-webinterface. Zodra de gebrui-

ker daartoe zijn akkoord heeft gegeven, kan de verwarmings-

specialist de installatie van zijn klant via Vitoguide te allen 

tijde monitoren.

Connectiviteit
ViCare-app/Vitoconnect

Assortiment



De ViCare-app biedt nieuwe mogelijkheden voor 
de online-regeling van uw verwarming. 
Via het eenvoudig gehouden grafisch paneel 
van ViCare kan uw verwarming volledig intuïtief 
bediend worden.

Automatisch energie besparen

Het systeem is ontworpen om één verwarmings-
circuit te regelen. Via de Touch-functie wordt de 
gewenste kamertemperatuur gekozen en met 
uw vingertoppen schakelt u tussen de mogelijk-
heden. 

Wanneer u de woning verlaat ("Onderweg"), 
volstaat eveneens een commando om de ver-
warmingsinstallatie op een lagere temperatuur te 
zetten en zo energie te besparen. En wie iedere 
dag verschillende in- en uitschakeltijden wil 
programmeren, zal de assistentiefunctie beslist 
weten te waarderen.

In een afzonderlijk deel van het startscherm 
worden verder nog talrijke energiebesparende 
tips vermeld. 

De status van uw installatie in één 

oogopslag

De gebruiker ziet in één oogopslag of alle opera-
tionele waarden van zijn verwarming binnen het 
groene bereik liggen. 

Vitoconnect met aansluitingen voor 

de stekkeradapter (links) en voor de 

dataverbinding

Een geel veld geeft aan dat er binnenkort een 
onderhoudsbeurt gepland staat, bij een rood veld 
verschijnt automatisch de contact-link van de 
installateur. 

Daartoe hoeft u enkel de contactgegevens van 
de installateur in te voeren. Tot slot beslist uitein-
delijk de gebruiker van de installatie of hij zijn ver-
warming via de speciaal ontwikkelde Vitoguide-
app door de installateur wil laten opvolgen.
 
Vitoconnect is de interface tussen het verwar-
mingstoestel en ViCare. Deze wordt via een 
kabel rechtstreeks op de Vitotronic-regeling 
aangesloten. Een stekkeradapter voor de voeding 
wordt meegeleverd. De adapter, die slechts tien 
op tien centimeter groot is, kan aan de wand 
gemonteerd worden.

De module wordt via Plug&Play online verbon-
den en geregistreerd. Daartoe hoeft u enkel de 
bijgevoegde QR-code met uw smartphone te 
scannen.  

Vitoconnect is compatibel met heel wat mobiele 
eindapparatuur, alsook met iOS- en Android-
besturingssystemen (vanaf iOS 8.0 en Android 
4.4). Via controle-leds wordt de datacommunica-
tie tussen het verwarmingstoestel en het internet 
aangegeven.

5 jaar garantie*
5 jaar garantie bij aansluiting 
met Vitoconnect via ViCare-app

* Voorwaarden op Viessmann.be

Genieten van energiebesparing, comfort en veiligheid

Zo bespaart u makkelijk op energie

Veiligheid

Warmte en een gevoel van 

veiligheid

�    In één oogopslag zien of alle waar-
den binnen het groene bereik liggen

�    Geïnformeerd over een geplande 
onderhoudsbeurt

�    Het adres van de ingevoerde instal-
lateur binnen handbereik

Kostenbesparend

Een aangename temperatuur een-

voudig instellen – kostenbesparend 

wanneer u niet thuis bent

�    Eenvoudige, vlotte bediening van 
de verwarmingsinstallatie

�    Dagverloop invoeren en automa-
tisch besparen op de energiekosten

�    Met één druk op de knop de 
basisfuncties via uw smartphone 
instellen

Geen zorgen meer

De directe lijn met uw installateur – 

voor het geval dat ...

�    Eenvoudig het adres van de instal-
lateur invoeren

�    Snel en doeltreffend geholpen 
worden – de installateur beschikt 
over alle belangrijke informatie

�    All-in pakket voor veiligheid en 
onderhoud
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*Voorwaarden op 

www.viessmann.be

10 jaar garantie*
op sanitair warmwaterboilers van 

roestvast staal

SysteemtechniekAssortiment

Van warmwaterboilers over radiatoren tot stookolietanks: Viessmann biedt alle toebeho-
ren voor elke verwarmingsinstallatie.

Boilers, radiatoren, waterontharders, stookolie-
tanks ... - alles van hetzelfde merk

Dankzij de systeemtechniek van Viessmann 
hebt u alle onderdelen voor uw warmtetech-
nische installatie van hetzelfde merk. Het 
voordeel: Alles is compatibel en kan volledig 
volgens uw eigen vereisten als één geheel 
gerealiseerd worden. 

Viessmann biedt tal van componenten die 

nodig zijn voor de installatie van een nieuw 

verwarmingssysteem.

Wat alle onderdelen van het gamma toebehoren 
van Viessmann gemeen hebben,  is het gebruik 
van hoogwaardige, geteste materialen en een 
perfecte verwerking - hierdoor is elke oplos-
sing veilig en betrouwbaar.
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Een grote keuze radiatoren

Stookolietanks van 750 tot 25.000 liter

Elegante thermostatische kranen

Vitocell warmwaterboilers voor optimaal 

warmwatercomfort

Warmwaterboilers 

De Vitocell warmwaterboilers voldoen aan 
de strengste hygiënische vereisten. Het 
Vitocell-gamma biedt met zijn boilers met een 
inhoud van 120 tot 2000 liter ook voor grotere 
warmtebehoeften de ideale oplossing.
Op de Vitocell 300 roestvaststalen boilers 
geldt een garantie van 10 jaar tegen lekken 
door corrosie.

Radiatoren

Viessmann biedt een ruim gamma aantrekke-
lijke en bijzonder functionele radiatoren aan.
De universele en vlakke radiatoren zijn gemak-
kelijk schoon te maken en kunnen we dan ook 
aanbevelen voor mensen met een allergie. 
De stijlvolle badkamerradiatoren combineren 
vorm en functie en kunnen ook als scheidings-
element gebruikt worden.

Stookolietanks 

Deze stookolietanks zijn beschikbaar in ver-
schillende afmetingen, aangepast aan iedere 
behoefte, voor de opslag van 750 tot 25.000 
liter stookolie. Ze bieden een veilige oplossing 
voor eengezinswoningen, appartementsge-
bouwen of industriële gebouwen, zowel bij 
nieuwbouw als bij uitbreidings- of renovatie-
werken.

Thermostaatkranen

Voelbaar en zichtbaar meer comfort: de 
thermostaatkranen van Viessmann worden 
gekenmerkt door hun hoge kwaliteit met be-
trekking tot materiaal en installatie. Ze maken 
een precieze temperatuurregeling mogelijk 
en weten u vanaf het eerste ogenblik te over-
tuigen door hun design, dat even elegant als 
functioneel is en ervoor zorgt dat ze perfect in 
uw interieur passen.

Waterontharders

De waterontharders van Viessmann verzeke-
ren uw comfort door uw leidingen, sanitaire 
voorzieningen en elektrische huishoudtoestel-
len te beschermen tegen kalkaanslag. 

Alle Viessmann-com-
ponenten zijn perfect 
op elkaar afgestemd, 
wat een maximale 
flexibiliteit, efficiëntie 
en betrouwbaarheid 
garandeert.

In onze commerciële 

brochures informeren 
wij u gedetailleerd over 
de Viessmann-produc-
ten. 
Deze zijn verkrijgbaar bij 
uw Viessmann-installa-
teur of via onze website 
www.viessmann.be

Onze brochures

Groot assortiment waterontharders



Viessmann-installateursAdvies

De Viessmann verwarmingsinstallateurs 
 – uw lokale partners

Uw Viessmann installateur geeft objectief en deskundig advies. Samen met de bouwheer 
zoekt hij naar de meest geschikte oplossing. 

Wie wil bouwen of renoveren, wil weten 
welke energiebron het best geschikt is en 
met welk verwarmingssysteem hij nu en in de 
toekomst veilig en zuinig kan verwarmen.

Uw Viessmann-installateur is uw eerste aan-
spreekpunt. Hij biedt antwoord op uw vragen 
en geeft deskundig en objectief advies. Hij 
berekent uw individuele behoefte en geeft 
concreet advies over welk verwarmingssys-
teem het beste bij u past. 

Online naar uw Viessmann installateur 

Met enkele muiskliks vindt u op 
www.viessmann.be een Viessmann 
installateur in uw buurt. Het "Map & Guide"-
systeem maakt zoeken eenvoudig: met 
één muisklik op de kaart of door invoer van 
postcode en plaats krijgt u de lijst met de 
installateurs uit uw regio.



De service van de Viessmann-installateur 

in een oogopslag

 � competent advies
 � berekening van het spaarpotentieel van de 

nieuwe verwarmingsinstallatie
 � informatie over overheidssubsidies
 � onderhoudscontracten als basis voor een 

jarenlange betrouwbare en zuinige werking

U vindt uw dichtstbijzijnde 

Viessmann installateur heel gemak-

kelijk op het internet via  

www.viessmann.be 

De verwarmingstechnicus selecteert de 
gepaste oplossing voor uw verwarmingssys-
teem. Hij geeft individueel advies en maakt 
een analyse van uw behoeften. Op basis van 
deze resultaten doet hij een concreet voorstel 
dat zowel beantwoordt aan uw technische 
vereisten als aan uw budget.

Aan installateurs worden steeds hogere eisen 
gesteld. Om altijd up-to-date te zijn met be-
trekking tot competentie en knowhow, voert 
Viessmann een permanente dialoog met de 
installateur en biedt regelmatig opleidingen 
aan. En ook u als klant profiteert daarvan. U 
kunt er zeker van zijn dat u bij de planning en 
realisatie van uw verwarmingsinstallatie altijd 
professioneel advies en deskundige onder-
steuning krijgt. 
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Onderneming
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Viessmann Groep

Onderneming

Het volledige gamma van Viessmann 

Groep voor alle energiedragers en vermo-

gensbereiken

��Ketels voor olie en gas
��Warmtekrachtkoppeling
��Hybride toestellen
��Warmtepompen
�  Houtstookinstallaties
�  Installaties voor de opwekking van biogas
�  Biogasinstallaties
�  Zonneboilers
�  Fotovoltaïsche systemen
�  Toebehoren
�  Koeltechniek

Over Viessmann

��Opgericht in: 1917
��Aantal medewerkers: 12000
��Omzet Viessmann Groep: 2,25 miljard euro
��Buitenlands aandeel: 54 procent
� 23 productievestigingen in 12 landen
� Verkoopvestigingen en vertegenwoordi-

ging in 74 landen
��Wereldwijd 120 verkoopkantoren

Energy Efficiency Award

Duitse duurzaamheidsprijs voor 

productie/merk/efficiënt gebruik van 

grondstoffen

Op internationaal vlak is Viessmann één van 
de toonaangevende fabrikanten van efficiënte 
verwarmings-, industriële en koelsystemen.

Duurzaam ondernemen

Als familiebedrijf hecht Viessmann veel 
waarde aan verantwoord en duurzaam hande-
len. Het aspect duurzaamheid zit al sterk in de 
bedrijfsprincipes verankerd. Voor Viessmann 
betekent dit economie, ecologie en sociale 
verantwoordelijkheid in het hele bedrijf zo op 
elkaar afstemmen dat aan de huidige noden 
voldaan wordt zonder de toekomst van de 
volgende generaties te hypothekeren.

Met het duurzaamheidsproject "Efficiëntie 
Plus" bewijst Viessmann in zijn vestiging in 
Allendorf/Eder dat de energie- en klimaat-
doelstellingen van 2050 nu al gehaald kunnen 
worden met de techniek die vandaag op de 
markt beschikbaar is.

Volledig gamma van Viessmann

Als milieubewuste pionier en technologische 
voortrekker van de verwarmingssector levert 
Viessmann al decennialang bijzonder schone 
en efficiënte systemen voor verwarming, koe-
ling en decentrale stroomproductie. Heel wat 
Viessmann-ontwikkelingen zijn mijlpalen in de 
verwarmingstechniek. 

Onze partnerschappen

Naast het volledige productgamma beschikt 
Viessmann ook over een ruim aanbod van bij-
behorende diensten. Zo biedt de Viessmann 
Academie de handelspartners technische op-
leidingsinstellingen aan, alsook een uitgebreid 
opleidings- en bijscholingsprogramma.

Via nieuwe digitale services biedt Viessmann 
vernieuwende oplossingen, bv. voor de be-
diening en monitoring van verwarmingsinstal-
laties via smartphone. De gebruiker profiteert 
van meer veiligheid en comfort, terwijl de 
installateur de door hem beheerde installaties 
steeds in het oog kan houden.
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Inhoud auteursrechtelijk beschermd.
Kopiëren en ander gebruik enkel met voorafgaande goedkeuring.
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Uw installateur:

Viessmann België bvba
Hermesstraat 14
1930 Zaventem (Nossegem)
Tel.: 0800/999 40
info@viessmann.be
www.viessmann.be

Viessmann Nederland B.V.
Lisbaan 8
2908 LN Capelle a/d Ijssel
Postbus 322
2900 AH Capelle a/d Ijssel
Tel.: 010-458 44 44
E-mail: info@viessmann.nl
www.viessmann.nl


