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Viessmannin patentoima kytkeytyvä keräinkerros suojaa tehokasta tasokeräintä
ylikuumenemiselta.

Vitosol 200-FM
Paritalo Geisenfeldissä

Tehokkaat Vitosol 200-FM -tasokeräimet ovat
ihanteellinen yhdistelmä Viessmann-lämmityslaitteiston kanssa. Keräinpinta-alan,
2,3 m2, ansiosta Vitosol-keräimet voi
sopeuttaa optimaalisesti kuhunkin energiatarpeeseen. Ne vastaavat lähes kokonaan
käyttöveden lämmityksestä ja toimivat lämmityksen tukena. Siten käyttöveden lämmitykseen tarvittavan energian vuosikeskiarvo
laskee jopa 60 prosenttia. Maalämpöjärjestelmään yhdistettynä ilmainen aurinkoenergia
voi auttaa säästämään jopa yli kolmanneksen
vuosittaisesta kokonaisenergiasta.
ThermProtect ehkäisee ylikuumenemista
Älykäs keräinkerros suojaa keräimiä
ylikuumenemiselta. Viessmannin
patentoima ThermProtect tekniikka kytkee
aurinkokeräimet pois päältä, kun tietty
lämpötila on saavutettu. Keräinkerroksen
kiderakenne muuttuu yli 75 °C:ssa nostaen
systeemin lämpösäteilyä ja laskien keräinten
tehoa. Keräimen maksimaalinen lämpötila
pysyy täten selvästi alhaisempana ja
aurinkopiirin höyrynmuodostus vähenee.
Keräinlämpötilan lasku palauttaa kiderakenteen alkuperäiseen muotoonsa. Yli 95 %
saatavasta aurinkoenergiasta imeytyy jälleen
muuntautuen lämmöksi ja ainoastaan loput viisi prosenttiia heijastuu takaisin. Kiderakenteen
muutos on rajattomasti palautuva ja jatkuvasti
käytössä.
Totutusta poiketen ThermProtect lisää Vitosol
200-FM -keräimien tuottavuutta, sillä niiden
suorituskyky ei laske ja ne pystyvät tuottamaan lämpöä kaiken aikaa.

Tasokeräinkehykset erikoisintegroidulla profiililla ilman tiivistyslistaa

Sopii kaikille katoille
Vitosol 200-FM -keräinten muotoilu on silmää
miellyttävä. Kehys on maalattu vakiona tummansiniseksi, ja siten se sopii huomaamattomasti lähes jokaiseen kattopintaan. Pyynnöstä
kehys voidaan toimittaa myös kaikissa muissa
RAL-värisävyissä. Reunaverhoilulla saadaan
keräinpinnan ja katon ylimenokohta viimeisteltyä huomaamattoman näköiseksi.
Pysyvästi tiivis ja hyvin eristetty
Ympärikiertävä alumiinikehys ja saumaton
lasintiiviste varmistavat keräimen pysyvän tiiviyden ja vakauden. Niillä estetään tehokkaasti
seisovasta vedestä johtuva kehyksen jäätyminen kehyksen ja lasin välisissä ylimenokohdissa. Takaseinä on iskun- ja korroosionkestävä.
Erittäin tehokas lämmöneristys vähentää
lämpöhäviöitä erityisesti välikausina ja talvella.
Yksinkertainen asennus
Vitosol-tasokeräimet ovat erityisen helppoja
asentaa. Integroidut meno- ja paluuputket
mahdollistavat myös suurempien keräinkenttien helpon ja varman asennuksen joustavien
jaloteräs-aaltoputkiliittimien avulla. Jopa
12 aurinkokeräintä voidaan liittää toisiinsa
yksinkertaisesti. Tasokeräimet ovat yleisesti
käytettävissä asennukseen katteen päälle,
integroituun kattoasennukseen ja itsenäiseen asennukseen, esimerkiksi tasakatoille.
Viessmann-kiinnitysjärjestelmällä, jonka staattisesti tarkastetut ja korroosionkestävät osat
ovat jaloterästä ja alumiinia, onnistuu asennus
helposti.
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Ympärikiertävä alumiinikehys
lasinpidikkeillä
Vakaa, läpikuultava erikoislasisuojus
Sakara-aaltoinen keräin
Selektiivinen keräin kytkeytyvällä
ThermProtect keräinkerroksella
Erittäin tehokas lämpöeriste

Laitteen edut lyhyesti
 Tehokas tasokeräin Vitosol 200-FM kytkeytyvällä ThermProtect keräinkerroksella
 Ei ylikuumenemista eikä höyrynmuodostumista vähäisen lämpöhäviön ansiosta
 Laajempi aurinkoenergiapeitto tukee paremmin huoneiston ja käyttöveden
lämmitystä
 Ympärikiertävä keräinkehys ja saumaton lasintiiviste takaavat kestävän tiiviyden
 Nopea ja varma asennus jaloteräs-aaltoputkiliittimien avulla
 Soveltuvat katteen päälle, tasakattoon, integoitavaan kattoasennukseen ja julkisivuasennukseen
 Voidaan asentaa vaaka- (tyyppi SH2F) ja pystysuoraan (malli SV2F)
 Miellyttävä muotoilu, kehys saatavana kaikissa RAL-väreissä

Tasokeräin Vitosol 200-FM

Viessmann Oy
Äyritie 8 A
01510 Vantaa
Puhelin: +358 10 328 2550
Faksi: +358 10 328 2558
Sähköposti: info@viessmann.fi
www.viessmann.fi

Tekniset tiedot
Vitosol 200-FM

Tyyppi

Vitosol 200-FM

Vitosol 200-FM

Vitosol 200-FM

Vitosol 200-FM

Tyyppi SV2F

Tyyppi SH2F

Tyyppi SV2G

Tyyppi SH2G
2,56

Bruttopinta

m2

2,51

2,51

2,56

Keräinpinta

m2

2,32

2,32

2,32

2,32

Säteilypinta

m2

2,33

2,33

2,33

2,33

Mitat
Leveys

mm

1056

2380

1070

2394

Korkeus

mm

2380

1056

2394

1070

Syvyys

mm

90

90

90

90

Paino

kg

41

41

41

41

Vitosol 200-FM

Lämmityslaitteelle voidaan yleisesti laskea Energiatehokkuusluokka A+, kun aurinkoenergia on yhdistettynä lämmöntuottajaan.

Jälleenmyyjä:

9449 538 - 7 FI 03/2016
Sisällön tekijänoikeudet suojattu.
Kopiointi ja muunlainen käyttö vain ennakkoon annetulla suostumuksella.
Muutokset mahdollisia..

