Prijslijst 2022 BE
Warmtepompen - One Base
 Vitocal 15x-A
 Vitocal 25x-A(H)
Geldig vanaf 1 augustus 2022
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Uitleg bij prijslijst Warmtepompen - One Base
	Volgend

leveringsprogramma vindt u in deze prijslijst:

Lucht/water-warmtepompen (monoblok) met One Base- regeling
- Vitocal 15x-A
- Vitocal 25x-A(H)
►Prijslijst deel 1
Wand- en compacttoestellen
Huishoudelijke ketels voor gas en olie
Zonnesystemen
Warmwaterboilers
Verwarmingswaterbuffers
Systeemtechniek

De prijzen zijn vrijblijvende richtprijzen zonder de wettelijke BTW.
Ze zijn niet voor de eindgebruiker bestemd, maar dienen als berekeningsbasis.
Tenzij anders vermeld, zijn de producten op korte termijn op voorraad leverbaar af magazijn.
De in de bijlage van de prijslijst vermelde Algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing (zie bijlagen 3-6).
Wijzigingen voorbehouden.

►Prijslijst deel 2
Warmtepompen
Stroomopwekkende verwarmingssystemen
Elektro-verwarmingssystemen
Warmwaterboilers
Verwarmingswaterbuffers
Systeemtechniek
►Prijslijst deel 3
Middelgrote en grote ketels
- voor gas en olie
Grote warmtepompen
Warmtekrachtcentrales
Warmwaterboilers
Verwarmingswaterbuffers
Systeemtechniek
►Verwarmingstoebehoren zie Vitoset-prijslijst.
►Pakketten bij Viessmann producten zie Compact-prijslijst Pakketten.
►Ventilatiesystemen, zie Prijslijst Woningventilatie
de verschillende productsegmenten zijn materiaalgroepen toegewezen
die de instapvoorwaarden/kortingniveaus aangeven (afkorting: MG).

n	Aan

VIESSMANN BELGIUM bv
Zetel / Verkoopskantoor Zaventem
Hermesstraat 14
B-1930 Zaventem
Tel.: 02 712 06 66
Fax: 02 725 12 39
e-mail: info@viessmann.be
www.viessmann.com
Verkoopskantoor Welkenraedt
Zoning Les Plenesses
Rue du Progrès 2
B-4841 Welkenraedt
Tel.: 087 31 31 64
Fax: 02 712 67 82
e-mail: info@viessmann.be
www.viessmann.com
Verkoopskantoor Roeselare
Beversesteenweg 600
B-8800 Roeselare-Beveren
Tel.: 051 54 10 54
Fax: 02 712 67 83
e-mail: info@viessmann.be
www.viessmann.com
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Inhoud

Lucht/water-warmtepompen
met Viessmann OneBase
- Monoblok-lucht/water-WP

Nom. vermogen

Boilerinhoud

Vitocal 150-A/151-A
Vitocal 250-A/252-A

2,6 tot 14,9 kW
2,6 tot 13,4 kW

- / 190 liter
- / 190 liter

Vitocal 250-AH

2,6 tot 13,4 kW

Pagina
1
41

95

5608308

8/2022

Hybride toestellen
met Viessmann OneBase
- Hybride lucht/water-WP (monoblok)

Product
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Lucht/water-warmtepompen
met Viessmann OneBase
Pagina
Lucht/water-warmtepompen, monoblok-uitvoering met Viessmann OneBase-elektronicaplatform
Vitocal 150-A

Wandtoestel met buitenunit en
monoblok-binnenunit

A7/W35

2,6 tot 14,9 kW

1

Vitocal 151-A

Compacttoestel met buitenunit en
monoblok-binnenunit

A7/W35

2,6 tot 14,9 kW

21

Vitocal 250-A

Wandtoestel met buitenunit en
monoblok-binnenunit

A7/W35

2,6 tot 13,4 kW

41

Vitocal 252-A

Compacttoestel met buitenunit en
monoblok-binnenunit

A7/W35

2,6 tot 13,4 kW

67

Het geïntegreerde Viessmann-oplossingsaanbod

Dienstverleningen

Digitale services

5593059

8/2022

Connectiviteit en platformen

Producten en systemen
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VITOCAL 150-A

VITOCAL 151-A

VITOCAL 250-A

VITOCAL 252-A
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VITOCAL 150-A
Lucht/water-warmtepompen
Monoblok-uitvoering
10 tot 16 kW

EHPA-keurmerk als bewijs van de COP

Vitocal 150-A
Tot 70 °C aanvoertemperatuur
Type AWO-E-AC 151.A / AWO-M-E-AC 151.A (SP)

5472979

5472979

8/2022

Warmtepomp met elektrische aandrijving in monoblok-uitvoering
met buiten- en binnenunit
n	Voor verwarming/koeling en tapwateropwarming
n	Monoblok-binnenunit met warmtepompregeling, hoogefficiënte
circulatiepomp voor het secundaire circuit, 4/3-weg-klep en
veiligheidsgroep
n	Ingebouwde verwarmingswaterdoorstromer
n	Ingebouwde bufferboiler en overstortklep
Uitvoeringen:
n	SP: Met centrale netaansluiting 230 V~ met bescherming van de
kabel

n	Lage

werkingskosten door een hoge COP (Coefficient of
Performance) volgens EN 14511 : tot 5,0 bij A7/W35

n	Vermogensregeling

en DC-inverter voor een hoge efficiëntie
bij werking in deellast

n	Een

maximale aanvoertemperatuur tot 70 °C bij een
buitentemperatuur van -10 °C maakt het geschikt voor toepassing
zowel in nieuwbouw als bij modernisering

n	Zelfoptimaliserende

AutoControl

regeling van het debiet via Viessmann Hydro

n	Milieuvriendelijk,

natuurlijk koelmiddel R290 met een bijzonder
lage GWP van 0 (GWP = Global Warming Potential)

n	Comfortabel

koelen

n	Bijzonder

dankzij de reversibele uitvoering voor verwarmen en

stille werking dankzij Advanced acoustics design (AAD)

n	Geschikt

voor het internet door geïntegreerde WLAN of
Service-link

Toegestane werkdruk: Verwarmingswater 3 bar (0,3 MPa)

n	Bediening,

Kleur binnenunit: Vitopearlwhite
Kleur buitenunit : Vitozilver

n	Geleide

Viguide

n	Single

optimalisatie, onderhoud en service via ViCare-App en

indienststelling via Viguide

Room Control met componenten uit ViCare Smart Climate
1
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VITOCAL 150-A
Lucht/water-warmtepompen, monoblok-uitvoering
Vitocal 150-A, type AWO-M-E-AC 151.A
Verwarmen en koelen
Voorbeeld

0

0

0

Warmtepompregeling
Voor weersafhankelijke werking
n	7-inch

kleuren-Touchdisplay met energiecockpit
voor lokale service zonder internetverbinding
n	Internetverbinding via WLAN
n	Aansturing van een circulatiepomp
n	Aansturing van een verwarmingswaterdoorstromer
n	Koelregelfunctie "active cooling"
n	Ingebouwde warmtehoeveelheidsteller
n	Instelling van de geluidsgereduceerde werking voor de buitenunit
n	Geoptimaliseerd energiemanagement, bv. in combinatie met een
fotovoltaïsch systeem, stroomopslagsysteem
n	Weergave van de energiestromen in ViCare-App en Viguide
n	WLAN-hotspot

$76

n	1

verwarmings-/koelcircuit zonder
mengklep / buffer
of (vanaf 11/2022) buffer met:
n	1 direct verwarmingscircuit
n	3 verwarmingscircuits met
mengklep

Type
Volt

Nom. warmtevermogen (kW) A7/W35
Nom. warmtevermogen (kW) A-7/W35
7,3
9,7

8,1
11,1

9,1
12,4

AWO-M-E-AC 151.A10
230 V

Z023206
8.652,–
A++

–

–

Best.nr.
EUR
Energy
MG W

AWO-M-E-AC 151.A13
230 V

–

Z023207
9.264,–
A++

–

Best.nr.
EUR
Energy
MG W

AWO-M-E-AC 151.A16
230 V

–

–

Z023208
9.864,–
A++

Best.nr.
EUR
Energy
MG W

2
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5472979

5472979

5 Jaar garantie door connectiviteit via het Internet!
Verbind de regeling (via WLAN) met het Internet.
Uw klant bekomt de ViCare App en wij verlenen automatisch 5 jaar garantie met inachtname van de
garantievoorwaarden.
Meer info, zie register 1 en www.viessmann.be.

VITOCAL 150-A
Lucht/water-warmtepompen, monoblok-uitvoering
Vitocal 150-A, type AWO-M-E-AC 151.A
Verwarmen en koelen
Techn. gegevens

Nom. warmtevermogen (kW) A7/W35
Nom. warmtevermogen (kW) A-7/W35
7,3
9,7

8,1
11,1

9,1
12,4

Prestatiecoëfficiënt (COP) A7/W35

5,0

4,9

4,9

Vermogensbereik min/max A7/W35

5,2 - 11,5

5,2 - 13,0

5,2 - 14,9

kW

70

70

70

°C
dB(A)

Aanvoertemperatuur
Geluidsvermogen

59

59

59

Koelvermogen

9,6

11,0

13,2

Prestatiecoëfficiënt (EER)

4,4

4,0

3,6

Koelvermogen max.

12,0

14,0

17,0

kW

Binnenunit, breedte

450

450

450

mm

Binnenunit, hoogte

920

920

920

mm

Binnenunit, lengte

360

360

360

mm

Binnenunit, gewicht

47

47

47

kg

Buitenunit, breedte

1144

1144

1144

mm

Buitenunit, hoogte

1382

1382

1382

mm

Buitenunit, lengte

600

600

600

mm

Buitenunit, gewicht

191

191

191

kg

Energie-efficiëntie ƞs bij W35

191

178

178

%

Energie-efficiëntie ƞs bij W55

145

141

141

%

Nom. warmtevermogen (kW)
A2/W35

5,8

6,7

7,6

kW

Prestatiecoëfficiënt (COP) A2/W35

4,1

3,8

3,8

Vermogensbereik min/max A2

2,2 - 11,0

2,6 - 12,3

3,0 - 13,7

kW

Nom. warmtevermogen (kW)
A-7/W35

9,7

11,1

12,4

kW

Prestatiecoëfficiënt (COP) A-7/W35

3,0

2,8

2,8

▬

Leveringsomvang:
Complete warmtepomp in monoblok-uitvoering, bestaande uit
binnen- en buitenunit
Binnenunit
n	Ingebouwde 4/3-weg-klep verwarmen/tapwateropwarming/bypass
n	Ingebouwde hoogefficiënte circulatiepomp voor het secundaire
circuit
n	Ingebouwde verwarmingswaterdoorstromer
n	Ingebouwde bufferboiler 16 l
n	Ingebouwde veiligheidsklep en digitale manometer
n	Weersafhankelijke warmtepompregeling met
buitentemperatuursensor
n	Debietsensor
n	Wandhouder, standaard-aansluitbuizen
n	Membraanexpansievat 10 l

Aanwijzingen!
De warmtepompen moeten in bedrijf worden gesteld door de
Technische Dienst van Viessmann of door een door Viessmann
gecertificeerde verwarmingsfirma voor warmtepompen.
n	Prestatiecoëfficiënt

COP bij werkingspunt A7/W35 volgens
EN 14511 bij nom. vermogen
n	Vermogensbereik min/max bij werkingspunt A7/W35
n	Meting van het geluidsvermogenniveau in overeenstemming met
EN ISO 12102 / EN ISO 9614-2, nauwkeurigheidsklasse 3 in
nachtmodus
n	Koelvermogen en EER bij werkingspunt A35/W18 volgens
EN 14511
n	Energie-efficiëntie ƞs : prestatiegegevens voor verwarming
volgens EU-verordening nr. 813/2013 bij gemiddelde
klimaatomstandigheden voor toepassing bij lage temperaturen
(W35) en toepassing bij middelhoge temperaturen (W55)

5472979

Buitenunit
n	Invertergestuurde compressor, 4-weg-omschakelklep, elektronische
expansieklep, verdamper, condensor, EC-ventilator
n	Met koelmiddelvulling R290
n	Verwarmingswaterfilter voor de condensor
n	Draaghulp voor de buitenunit

5472979

kW

3
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VITOCAL 150-A
Lucht/water-warmtepompen, monoblok-uitvoering
Vitocal 150-A, type AWO-E-AC 151.A
Verwarmen en koelen
Voorbeeld

0

0

0

Warmtepompregeling
Voor weersafhankelijke werking
n	7-inch

kleuren-Touchdisplay met energiecockpit
voor lokale service zonder internetverbinding
n	Internetverbinding via WLAN
n	Aansturing van een circulatiepomp
n	Aansturing van een verwarmingswaterdoorstromer
n	Koelregelfunctie "active cooling"
n	Ingebouwde warmtehoeveelheidsteller
n	Instelling van de geluidsgereduceerde werking voor de buitenunit
n	Geoptimaliseerd energiemanagement, bv. in combinatie met een
fotovoltaïsch systeem, stroomopslagsysteem
n	Weergave van de energiestromen in ViCare-App en Viguide
n	WLAN-hotspot

$76

n	1

verwarmings-/koelcircuit zonder
mengklep / buffer
of (vanaf 11/2022) buffer met:
n	1 direct verwarmingscircuit
n	3 verwarmingscircuits met
mengklep

Type
Volt

Nom. warmtevermogen (kW) A7/W35
Nom. warmtevermogen (kW) A-7/W35
7,3
9,7

8,1
11,1

9,1
12,4

Z023209
9.047,–
A++

–

–

Best.nr.
EUR
Energy
MG W

AWO-M-E-AC 151.A13
400 V

–

Z023210
9.665,–
A++

–

Best.nr.
EUR
Energy
MG W

AWO-E-AC 151.A16
400 V

–

–

Z023211
10.330,–
A++

Best.nr.
EUR
Energy
MG W

AWO-E-AC 151.A10
400 V

4
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5472979

5 Jaar garantie door connectiviteit via het Internet!
Verbind de regeling (via WLAN) met het Internet.
Uw klant bekomt de ViCare App en wij verlenen automatisch 5 jaar garantie met inachtname van de
garantievoorwaarden.
Meer info, zie register 1 en www.viessmann.be.

VITOCAL 150-A
Lucht/water-warmtepompen, monoblok-uitvoering
Vitocal 150-A, type AWO-E-AC 151.A
Verwarmen en koelen
Techn. gegevens

Nom. warmtevermogen (kW) A7/W35
Nom. warmtevermogen (kW) A-7/W35
7,3
9,7

8,1
11,1

9,1
12,4

Prestatiecoëfficiënt (COP) A7/W35

5,0

4,9

4,9

Vermogensbereik min/max A7/W35

2,6 - 12,0

5,2 - 13,0

5,2 - 14,9

kW

70

70

70

°C
dB(A)

Aanvoertemperatuur
Geluidsvermogen

59

59

59

Koelvermogen

9,5

11,2

13,3

Prestatiecoëfficiënt (EER)

4,5

4,1

3,7

Koelvermogen max.

12,0

14,0

16,0

kW

Binnenunit, breedte

450

450

450

mm

Binnenunit, hoogte

920

920

920

mm

Binnenunit, lengte

360

360

360

mm

Binnenunit, gewicht

47

47

47

kg

Buitenunit, breedte

1144

1144

1144

mm

Buitenunit, hoogte

1382

1382

1382

mm

Buitenunit, lengte

600

600

600

mm

Buitenunit, gewicht

197

197

197

kg

Energie-efficiëntie ƞs bij W35

190

178

178

%

Energie-efficiëntie ƞs bij W55

145

141

141

%

Nom. warmtevermogen (kW) A2/
W35

5,8

6,7

7,6

kW

Prestatiecoëfficiënt (COP) A2/W35

4,1

3,8

3,8

2,2 - 11,0

2,6 - 12,3

3,0 - 13,7

kW

Nom. warmtevermogen (kW)
A-7/W35

9,7

11,1

12,4

kW

Prestatiecoëfficiënt (COP) A-7/W35

3,0

2,8

2,8

Vermogensbereik min/max A2

▬

Leveringsomvang:
Complete warmtepomp in monoblok-uitvoering, bestaande uit
binnen- en buitenunit
Binnenunit
n	Ingebouwde 4/3-weg-klep verwarmen/tapwateropwarming/bypass
n	Ingebouwde hoogefficiënte circulatiepomp voor het secundaire
circuit
n	Ingebouwde verwarmingswaterdoorstromer
n	Ingebouwde bufferboiler 16 l
n	Ingebouwde veiligheidsklep en digitale manometer
n	Weersafhankelijke warmtepompregeling met
buitentemperatuursensor
n	Debietsensor
n	Wandhouder, standaard-aansluitbuizen
n	Membraanexpansievat 10 l

Aanwijzingen!
De warmtepompen moeten in bedrijf worden gesteld door de
Technische Dienst van Viessmann of door een door Viessmann
gecertificeerde verwarmingsfirma voor warmtepompen.
n	Prestatiecoëfficiënt

COP bij werkingspunt A7/W35 volgens
EN 14511 bij nom. vermogen
n	Vermogensbereik min/max bij werkingspunt A7/W35
n	Meting van het geluidsvermogenniveau in overeenstemming met
EN ISO 12102 / EN ISO 9614-2, nauwkeurigheidsklasse 3 in
nachtmodus
n	Koelvermogen en EER bij werkingspunt A35/W18 volgens
EN 14511
n	Energie-efficiëntie ƞs : prestatiegegevens voor verwarming
volgens EU-verordening nr. 813/2013 bij gemiddelde
klimaatomstandigheden voor toepassing bij lage temperaturen
(W35) en toepassing bij middelhoge temperaturen (W55)

5472979

Buitenunit
n	Invertergestuurde compressor, 4-weg-omschakelklep, elektronische
expansieklep, verdamper, condensor, EC-ventilator
n	Met koelmiddelvulling R290
n	Verwarmingswaterfilter voor de condensor
n	Draaghulp voor de buitenunit

5472979

kW

5
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VITOCAL 150-A
Lucht/water-warmtepompen, monoblok-uitvoering
Vitocal 150-A, type AWO-M-E-AC 151.A SP
Verwarmen en koelen
Voorbeeld

0

0

0

Warmtepompregeling
Voor weersafhankelijke werking
n	7-inch

kleuren-Touchdisplay met energiecockpit
voor lokale service zonder internetverbinding
n	Internetverbinding via WLAN
n	Aansturing van een circulatiepomp
n	Aansturing van een verwarmingswaterdoorstromer
n	Koelregelfunctie "active cooling"
n	Ingebouwde warmtehoeveelheidsteller
n	Instelling van de geluidsgereduceerde werking voor de buitenunit
n	Geoptimaliseerd energiemanagement, bv. in combinatie met een
fotovoltaïsch systeem, stroomopslagsysteem
n	Weergave van de energiestromen in ViCare-App en Viguide
n	WLAN-hotspot

$76

n	1

verwarmings-/koelcircuit zonder
mengklep / buffer
of (vanaf 11/2022) buffer met:
n	1 direct verwarmingscircuit
n	3 verwarmingscircuits met
mengklep

Type
Volt

Nom. warmtevermogen (kW) A7/W35
Nom. warmtevermogen (kW) A-7/W35
7,3
9,7

8,1
11,1

9,1
12,4

AWO-M-E-AC 151.A10 SP
230 V

Z023218
8.729,–
A++

–

–

Best.nr.
EUR
Energy
MG W

AWO-M-E-AC 151.A13 SP
230 V

–

Z023219
9.341,–
A++

–

Best.nr.
EUR
Energy
MG W

AWO-M-E-AC 151.A16 SP
230 V

–

–

Z023220
9.941,–
A++

Best.nr.
EUR
Energy
MG W

6
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5472979

5472979

5 Jaar garantie door connectiviteit via het Internet!
Verbind de regeling (via WLAN) met het Internet.
Uw klant bekomt de ViCare App en wij verlenen automatisch 5 jaar garantie met inachtname van de
garantievoorwaarden.
Meer info, zie register 1 en www.viessmann.be.

VITOCAL 150-A
Lucht/water-warmtepompen, monoblok-uitvoering
Vitocal 150-A, type AWO-M-E-AC 151.A SP
Verwarmen en koelen
Techn. gegevens

Nom. warmtevermogen (kW) A7/W35
Nom. warmtevermogen (kW) A-7/W35
7,3
9,7

8,1
11,1

9,1
12,4

Prestatiecoëfficiënt (COP) A7/W35

5,0

4,9

4,9

Vermogensbereik min/max A7/W35

2,6 - 12,0

3,0 - 13,4

3,3 - 14,9

kW

70

70

70

°C
dB(A)

Aanvoertemperatuur
Geluidsvermogen

59

59

59

Koelvermogen

9,6

11,0

13,2

kW

Prestatiecoëfficiënt (EER)

4,4

4,0

3,6

Koelvermogen max.

12,0

14,0

17,0

kW

Binnenunit, breedte

450

450

450

mm

Binnenunit, hoogte

920

920

920

mm

Binnenunit, lengte

360

360

360

mm

Binnenunit, gewicht

47

47

47

kg

Buitenunit, breedte

1144

1144

1144

mm

Buitenunit, hoogte

1382

1382

1382

mm

Buitenunit, lengte

600

600

600

mm

Buitenunit, gewicht

191

191

191

kg

Energie-efficiëntie ƞs bij W35

190

178

178

%

Energie-efficiëntie ƞs bij W55

145

141

141

%

Nom. warmtevermogen (kW)
A2/W35

5,8

6,7

7,6

kW

Prestatiecoëfficiënt (COP) A2/W35

4,1

3,8

3,8

2,2 - 11,0

2,6 - 12,3

3,0 - 13,7

kW

Nom. warmtevermogen (kW)
A-7/W35

9,7

11,1

12,4

kW

Prestatiecoëfficiënt (COP) A-7/W35

3,0

2,8

2,8

Vermogensbereik min/max A2

▬

Leveringsomvang:
Complete warmtepomp in monoblok-uitvoering, bestaande uit
binnen- en buitenunit
Binnenunit
n	Ingebouwde 4/3-weg-klep verwarmen/tapwateropwarming/bypass
n	Ingebouwde hoogefficiënte circulatiepomp voor het secundaire
circuit
n	Ingebouwde verwarmingswaterdoorstromer
n	Ingebouwde bufferboiler 16 l
n	Ingebouwde veiligheidsklep en digitale manometer
n	Weersafhankelijke warmtepompregeling met
buitentemperatuursensor
n	Debietsensor
n	Wandhouder, standaard-aansluitbuizen
n	Membraanexpansievat 10 l
n	Centrale netaansluiting 230 V~ met bescherming van de kabel

Aanwijzingen!
De warmtepompen moeten in bedrijf worden gesteld door de
Technische Dienst van Viessmann of door een door Viessmann
gecertificeerde verwarmingsfirma voor warmtepompen.
n	Prestatiecoëfficiënt

COP bij werkingspunt A7/W35 volgens
EN 14511 bij nom. vermogen
n	Vermogensbereik min/max bij werkingspunt A7/W35
n	Meting van het geluidsvermogenniveau in overeenstemming met
EN ISO 12102 / EN ISO 9614-2, nauwkeurigheidsklasse 3 in
nachtmodus
n	Koelvermogen en EER bij werkingspunt A35/W18 volgens
EN 14511
n	Energie-efficiëntie ƞs : prestatiegegevens voor verwarming
volgens EU-verordening nr. 813/2013 bij gemiddelde
klimaatomstandigheden voor toepassing bij lage temperaturen
(W35) en toepassing bij middelhoge temperaturen (W55)

5472979

5472979

Buitenunit
n	Invertergestuurde compressor, 4-weg-omschakelklep, elektronische
expansieklep, verdamper, condensor, EC-ventilator
n	Met koelmiddelvulling R290
n	Verwarmingswaterfilter voor de condensor
n	Draaghulp voor de buitenunit

7
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VITOCAL 150-A
Digital services

Mobiele toepassingen en Energy Management Systems

Communicatietechniek
ViCare App - Mobiele toepassingen voor installatiebeheerders
Mobiele bediening van het verwarmingssysteem voor verwarming en warmwater.
Assistentiefuncties en foutindicatie met de mogelijkheid van directe verbinding met de
verwarmingsinstallateur voor serviceverzoeken.
► Voor meer informatie over de systeemvereisten of over het registreren en gebruiken van de
ViCare App, zie register 1 en www.vicare.info

Tools voor Service en onderhoud
Viguide - Mobiele toepassingen voor handelspartners
Service en onderhoud met Viguide om de workflow in het bedrijf van de Viessmann-handelspartner
te optimaliseren.
Zorgt voor een klantvriendelijke online-service voor de installatiebeheerder, als deze een
service-vrijgave heeft gedaan via de ViCare app.
Eenvoudige en efficiënte indienststelling van warmtegeneratoren met geïntegreerde
communicatiemodule en batterijopslagsystemen met Viguide door verwarmingsfirma's.
Naast de gratis versie zijn er ook de betalende versies Viguide Plus en Viguide Pro met extra
analyse-, onderhouds- en optimalisatiefuncties op afstand.
► Voor meer informatie over de systeemvereisten of over het registreren en gebruiken van
Viguide, zie register 1 en www.viguide.info.

Energy Management Systems
Viessmann Energy Management
Viessmann Energy Management is geïntegreerd in de nieuwste generatie
Viessmann-warmtepompen en -energieopslagunits. Het maakt een evenwichtige werking mogelijk
van alle componenten in huis die elektriciteit opwekken, verbruiken of opslaan. De nadruk ligt op
het optimaliseren van het eigenverbruik aan elektriciteit, opgewekt met fotovoltaïsche systemen.
Het Energy Management System levert uitgebreide informatie over de elektriciteitsstromen alsook
de CO2-besparingen. Indien gewenst kunnen klanten verdere optimalisatieniveaus toevoegen in de
ViCare-app.

8
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5472979

► Voor meer informatie over de systeemvereisten, de functies en het gebruik, zie
www.viessmann.de/energy-management

VITOCAL 150-A
Toebehoren

Toebehoren

Toebehoren
Montagehulp voor opbouwmontage
Voor monoblok-binnenunits met een toestelbreedte van 450 mm
n	Bevestigingselementen
n Armaturen
Isolatie ter plaatse vereist voor koelwerking

ZK06008
385,–

Best.nr.
EUR
MG W

Kogelkraanset
Om te kunnen spoelen en ontluchten. Moet worden meebesteld indien geen montagehulp
wordt gebruikt.
n	Armaturen voor aanvoer en retour naar de buitenunit

ZK06057
69,–

Best.nr.
EUR
MG W

Slibafscheider met magneet
Aansluiting Rp 1¼"

ZK04657
325,–

Best.nr.
EUR
MG V

Slibafscheider met magneet
Aansluiting Rp 1½"

ZK04658
357,–

Best.nr.
EUR
MG V

Slibafscheider met magneet
Aansluiting Rp 2"

ZK04659
623,–

Best.nr.
EUR
MG V

Lucht- en slibafscheiders
Slibafscheider met magneet
Verwijdering van magnetische en niet-magnetische vuildeeltjes (vanaf 5 μm)
Draaibare aansluiting voor installatie in horizontale, verticale en diagonaallopende leidingen
n	Verwijderbare magneet aan de buitenkant met magneetveldversterking
n	Magnetiseerbaar draadgaas met lage weerstand voor optimale afscheiding van
slibdeeltjes
n	Afvoerkraan voor het verwijderen van onderschepte slib-/magnetietdeeltjes tijdens de
werking van de installatie
n	Inclusief thermische isolatie volgens EnEV
n	Toegelaten bedrijfsdruk:
≤ Rp 1" 6 bar (0,6 MPa)
> Rp 1" 10 bar (1 MPa)
n	Max. bedrijfstemperatuur: 110 °C

5472979

5472979

Aanwijzing!
Bij modernisering is een magnetische afscheider in combinatie met warmtepompen absoluut vereist.

9
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VITOCAL 150-A
Toebehoren
Functies voorzien vanaf softwarerelease 11/2022 !

Nominale diameter

DN20 - ¾"

DN25 - 1"

DN32-1¼"

Z024683
1.511,–

Z024684
1.541,–

–

Best.nr.
EUR
MG W

Z024685
1.572,–

Best.nr.
EUR
MG W

–

Best.nr.
EUR
MG W

Z024688
858,–

Best.nr.
EUR
MG W

Verwarmingscircuit
Divicon-verwarmingscircuitverdeling met mengklep
(toerentalgeregelde hoogefficiënte circulatiepomp),
stekkerklaar bedraad.
n	Terugslagklep.
n	2 kogelkranen met thermometer.
n	Isolatie
n	Uitbreidingsset mengklep (PlusBus-deelnemer) incl. aansluitkabel
(3,5 m lang).
n	CV-pomp

Compleet gemonteerde Divicon-verwarmingscircuitverdeling
3-weg-mengklep en uitbreidingsset mengklep
n	Met mengklepelektronica en mengklepmotor
n	Met circulatiepomp Wilo PARA 25/6
n	Met

Compleet gemonteerde Divicon-verwarmingscircuitverdeling
3-weg-mengklep en uitbreidingsset mengklep
n	Met mengklepelektronica en mengklepmotor
n	Met circulatiepomp Wilo PARA Opt. 25/8

–

n	Met

Divicon-verwarmingscircuitverdeling zonder mengklep
(toerentalgeregelde hoogefficiënte circulatiepomp),
stekkerklaar bedraad.
n Terugslagklep.
n	2 kogelkranen met thermometer.
n	Isolatie
n	CV-pomp

Compleet gemonteerde Divicon-verwarmingscircuitverdeling
Zonder mengklep met circulatiepomp Wilo PARA 25/6.

Compleet gemonteerde Divicon-verwarmingscircuitverdeling
Zonder mengklep met circulatiepomp Wilo Para Opt. 25/8

Z024686
818,–

Z024687
850,–

–

ZK04322
16,–

Best.nr.
EUR
MG W

Wandbevestiging voor enkelvoudige Divicon
(verbinding ketelaansluiting – Divicon door installateur)

7465894
49,–

Best.nr.
EUR
MG W

Bypassklep
Voor de hydraulische afstelling van het verwarmingscircuit.

7464889
12,20

Best.nr.
EUR
MG W

5472979

Kabelboom (met stekker fÖ en jF )
Voor de vervanging van de tot de leveringsomvang behorende
aansluitkabel bij 2 of 3 verwarmingscircuits met mengklep voor de
verbinding van de mengklepelektronica's.

10
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Toebehoren Divicon

VITOCAL 150-A
Toebehoren

Nominale diameter

DN20 - ¾"

DN25 - 1"

DN32-1¼"

Toebehoren Divicon
Verdelerbalk voor 2 Divicons
Met isolatie.
Montage aan de wand (met afzonderlijk te bestellen
wandbevestiging).

7460638
299,–

7466337
340,–

Best.nr.
EUR
MG W

Verdelerbalk voor 3 Divicons
Met isolatie.
Montage aan de wand (met afzonderlijk te bestellen
wandbevestiging).

7460643
412,–

7466340
468,–

Best.nr.
EUR
MG W

Wandbevestiging voor verdelerbalken
(verbinding ketelaansluiting – verdelerbalk door installateur)

7465439
49,–

Best.nr.
EUR
MG W

5472979

5472979

Aanwijzingen!
n	Bij de dimensionering van de Divicon-verwarmingscircuitverdeling de planningsdocumentatie in acht nemen.
n	Divicon-verwarmingscircuitverdeling als montageset, zie prijslijst 1, register 9.2.

11
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VITOCAL 150-A
Toebehoren

Boilerinhoud (liter)

300 l

390 l

500 l

Vitocell 100-W
Vitocell 100-W, type CVWB
Warmwaterboiler
n	Van staal, met Ceraprotect-emaillaag
n	Kleur: Vitopearlwhite
n	Er kunnen 2 elektrische verwarmingselementen worden ingebouwd

Z021898
2.032,–
B

Vitocell 100-V, type CVWA
Warmwaterboiler
n	Van staal, met Ceraprotect-emaillaag
n	Kleur: Vitopearlwhite
n	Er kunnen 2 elektrische verwarmingselementen worden ingebouwd

–

–

Z021899
2.962,–
B

Best.nr.
EUR
Energy
MG W

Z021900
3.514,–
B

Best.nr.
EUR
Energy
MG W

Elektrisch verwarmingselement
Elektrisch verwarmingselement EHE
Verwarmingsvermogen naar keuze 2, 4 of 6 kW.
Enkel te gebruiken bij zacht tot middelhard tapwater tot 14°dH
(hardheid gemiddeld, tot 2,5 mol/m3).
Voor montage in de Vitocell.
n	Veiligheidstemperatuurbegrenzer
n	Temperatuurregelaar
Voor inbouw in het bovenste bereik van de Vitocell.
Elektrisch verwarmingselement EHE
Verwarmingsvermogen naar keuze 2, 4 of 6 kW.
Enkel te gebruiken bij zacht tot middelhard tapwater tot 14°dH
(hardheid gemiddeld, tot 2,5 mol/m3).
Voor montage in de Vitocell.
n	Veiligheidstemperatuurbegrenzer
n	Temperatuurregelaar
n	Flens
n	Flenskap, kleur: Vitopearlwhite
n	Afdichting
Voor inbouw in het onderste bereik van de Vitocell.

Z012684
540,–

Z021936
734,–

Z021937
735,–

Best.nr.
EUR
MG W

Best.nr.
EUR
MG W

Toebehoren
Zwerfstroomanode
n	Onderhoudsvrij.
n	In plaats van de meegeleverde magnesiumanode.

Z004247
490,–

Best.nr.
EUR
MG W

Veiligheidsgroep volgens DIN 1988 (DN 20, R 1)
n	Membraanveiligheidsklep 10 bar (1 MPa)
n	Afsluitklep
n	Terugstroomblokkering en testaansluiting
n	Manometeraansluiting

7180662
235,–

Best.nr.
EUR
MG W

12
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Aanwijzing!
► Keuze van de warmwaterboiler volgens de planningsdocumentatie

VITOCAL 150-A
Toebehoren

Boilerinhoud (liter)

300 l

Vitocell 100-W
Vitocell 100-W, type CVAB
Naastgeplaatste warmwaterboiler
n	300 liter inhoud
n	Van staal met Ceraprotect-emaillaag
n	Isolatie standaard
n	Kleur Vitopearlwhite
n	Er kan 1 elektrisch verwarmingselement worden ingebouwd.

Z021912
1.540,–
B

Best.nr.
EUR
Energy
MG W

Z021939
733,–

Best.nr.
EUR
MG W

Zwerfstroomanode
n	Onderhoudsvrij
n	In plaats van de meegeleverde magnesiumanode

7265008
445,–

Best.nr.
EUR
MG W

Veiligheidsgroep volgens DIN 1988 (DN 20, R 1)
n	Membraanveiligheidsklep 10 bar (1 MPa)
n	Afsluitklep
n	Terugstroomblokkering en testaansluiting
n	Manometeraansluiting

7180662
235,–

Best.nr.
EUR
MG W

Elektrisch verwarmingselement
Elektrisch verwarmingselement EHE
Verwarmingsvermogen naar keuze 2, 4 of 6 kW.
Enkel te gebruiken bij zacht tot middelhard tapwater tot 14°dH
(hardheid gemiddeld, tot 2,5 mol/m3).
Voor montage in de Vitocell.
n	Veiligheidstemperatuurbegrenzer
n Temperatuurregelaar
n	Flens
n	Flenskap, kleur: Vitopearlwhite
n	Afdichting

Toebehoren

5472979

5472979

Aanwijzing!
► Keuze van de warmwaterboiler volgens de planningsdocumentatie
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VITOCAL 150-A
Toebehoren

Boilerinhoud (liter)

300 l

Vitocell 100-W
Vitocell 100-W, type CVBC
Naastgeplaatste warmwaterboiler met 2 verwarmingsspiralen.
n	300 liter inhoud
n	Van staal, met Ceraprotect-emaillaag
n	Isolatie standaard
n	Kleur Vitopearlwhite
n	Onderste verwarmingsspiraal voor de opwarming door de warmtepomp.
n	Bovenste verwarmingsspiraal voor de boilernaverwarming door een externe
warmtegenerator.
n	Er kan 1 elektrisch verwarmingselement worden ingebouwd.

Z021914
1.706,–
B

Best.nr.
EUR
Energy
MG W

Z021939
733,–

Best.nr.
EUR
MG W

Zwerfstroomanode
n	Onderhoudsvrij
n	In plaats van de meegeleverde magnesiumanode

7265008
445,–

Best.nr.
EUR
MG W

Veiligheidsgroep volgens DIN 1988 (DN 20, R 1)
n	Membraanveiligheidsklep 10 bar (1 MPa)
n	Afsluitklep
n	Terugstroomblokkering en testaansluiting
n	Manometeraansluiting

7180662
235,–

Best.nr.
EUR
MG W

Elektrisch verwarmingselement
Elektrisch verwarmingselement EHE
Verwarmingsvermogen naar keuze 2, 4 of 6 kW.
Enkel te gebruiken bij zacht tot middelhard tapwater tot 14°dH
(hardheid gemiddeld, tot 2,5 mol/m3).
Voor montage in de Vitocell.
n	Veiligheidstemperatuurbegrenzer
n	Temperatuurregelaar
n	Flens
n	Flenskap, kleur: Vitopearlwhite
n	Afdichting

Toebehoren

14
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Aanwijzing!
► Keuze van de warmwaterboiler volgens de planningsdocumentatie

VITOCAL 150-A
Toebehoren

Toebehoren koeling

Vochtigheidsschakelaar 24 V
n	Voor registratie van het dauwpunt.
n	Om dauwwatervorming te vermijden.

7181418
356,–

Best.nr.
EUR
MG W

Hoogefficiënte circulatiepomp Wilo Yonos PICO plus 30/1-6
n	Aanluiting Rp 1¼
n Bouwlengte 180 mm
n	Nominale druk 6 bar

7783570
562,–

Best.nr.
EUR
MG V

5472979

5472979

Koeling

15
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VITOCAL 150-A
Toebehoren

Toebehoren

Consoles voor de buitenunit
Rubberen vloerconsole FIX-IT FOOT SET 1000 mm (10 cm)
n	Dempingsvoet voor montage van de buitenunit op een vast oppervlak
n	1000 x 180 x 95 mm

7770675
132,–

Best.nr.
EUR
MG V

Ophoogstuk voor FIX-IT FOOT SET 1000 mm (10 cm)
n	2 stuks

7770683
132,–

Best.nr.
EUR
MG V

Console voor vloermontage
n	Voor gelijkvloerse opstelling
n	Uit roestvaststalen profielen
n	Afmetingen: Hoogte 270 mm, breedte 757 mm, lengte 566 mm

ZK06013
177,–

Best.nr.
EUR
MG W

ZK06016
551,–

Best.nr.
EUR
MG W

Hydraulische aansluitset 2 x PB 40 x 3,7
Totale lengte inclusief aansluitgedeelte 5 m.

7521273
608,–

Best.nr.
EUR
MG W

Hydraulische aansluitset 2 x PB 40 x 3,7
Totale lengte inclusief aansluitgedeelte 10 m.

7521274
901,–

Best.nr.
EUR
MG W

Hydraulische aansluitset 2 x PB 40 x 3,7
Totale lengte inclusief aansluitgedeelte 15 m.

7521275
1.194,–

Best.nr.
EUR
MG W

Hydraulische aansluitset 2 x PB 40 x 3,7
Totale lengte inclusief aansluitgedeelte 20 m.

7521276
1.487,–

Best.nr.
EUR
MG W

Aansluitset voor de Console voor vloermontage
Voor het aansluiten van de buitenunit op de verwarmingsinstallatie wanneer de leidingen
bovengronds worden gelegd.
n 2 x koperbuis Ø 28 mm, lengte 1 m, met thermische isolatie volgens EnEV
n	Wanddoorvoer DN 150, lengte 750 mm
n	Afdichtstuk met doorvoeren voor koperbuis 2 x voor Ø 28 mm en 3 x voor Ø 18 mm
n	Kap met doorvoeren voor koperbuis 2 x voor Ø 28 mm en 3 x voor leidingen met verschillende
diameter

ZK06018
1.150,–

Best.nr.
EUR
MG W

Aansluitset voor de Console voor vloermontage
Voor het aansluiten van de buitenunit op de verwarmingsinstallatie wanneer de leidingen
bovengronds worden gelegd.
n	2 x koperbuis Ø 28 mm, lengte 1 m, zonder isolatie
n	Wanddoorvoer DN 150, lengte 750 mm
n	Afdichtstuk met doorvoeren voor koperbuis 2 x voor Ø 28 mm en 3 x voor Ø 18 mm
n	Kap met doorvoeren voor koperbuis 2 x voor Ø 28 mm en 3 x voor leidingen met verschillende
diameter

ZK06428
765,–

Best.nr.
EUR
MG W

Het achteraf aanbrengen van de designbekleding voor de vloerconsole is mogelijk
Consoleset voor wandmontage van de buitenunit
n	Uit gegalvaniseerd plaatstaal
n	Te gebruiken tot een buitenunitgewicht van 250 kg
n	Afmetingen: Hoogte 560 mm, breedte 815 mm, lengte 838 mm

Verwarmingscircuit

16
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Hydraulische aansluitsets
Voor de hydraulische verbinding van buiten opgestelde warmtepompen met de
verwarmingsinstallatie, flexibele plaatsing in de bodem.
n	Aanvoer- en retourleiding 2 × PB 40 x 3,7 mm in een buis, geïsoleerd.
n Overgangsschroefverbindingen DN 32 op R 1¼ (buitenschroefdraad).

VITOCAL 150-A
Toebehoren

Toebehoren

Verwarmingscircuit
Aansluitset voor de Console voor vloermontage
Voor het aansluiten van de buitenunit op de hydraulische aansluitsets van de
verwarmingsinstallatie wanneer de leidingen bovengronds worden gelegd.
n	2 x roestvaststalen ribbelbuizen DN 25 x 500 mm met wartelmoer 1¼", insteeknippel en
thermische isolatie Ø 28 x 32 mm
n	Wanddoorvoer DN 150, lengte 750 mm
n	Afdichtstuk met doorvoeren
n	Kap met doorvoeren voor koperbuis 2 x voor Ø 28 mm en 3 x voor leidingen met verschillende
diameter
n	Isolatie Ø 54 x 31 mm, lengte 200 mm
n	Kleefband: breedte 50 mm, lengte 1 m

ZK06019
825,–

Best.nr.
EUR
MG W

Aansluitset voor de Console voor vloermontage
Voor het aansluiten van de buitenunit op de hydraulische aansluitsets van de
verwarmingsinstallatie wanneer de leidingen ondergronds worden gelegd.
n	2 x roestvaststalen ribbelbuizen DN 25 x 500 mm met wartelmoer 1¼", insteeknippel en
thermische isolatie Ø 28 x 32 mm
n	Isolatie Ø 54 x 31 mm, lengte 200 mm
n	Kleefband: breedte 50 mm, lengte 1 m

ZK06020
266,–

Best.nr.
EUR
MG W

Aansluitset voor de Wandconsole
Voor het aansluiten van de buitenunit op de verwarmingsinstallatie.
n	2 x koperbuis Ø 28 mm, lengte 1 m, met thermische isolatie volgens EnEV
n	Wanddoorvoer DN 150, lengte 750 mm
n	Afdichtstuk met doorvoeren voor koperbuis 2 x voor Ø 28 mm en 3 x voor Ø 18 mm
n	Kap met doorvoeren voor koperbuis 2 x voor Ø 28 mm en 3 x voor leidingen met verschillende
diameter

ZK06021
1.125,–

Best.nr.
EUR
MG W

Aansluitset voor de Wandconsole
Voor het aansluiten van de buitenunit op de verwarmingsinstallatie.
n	2 x koperbuis Ø 28 mm, lengte 1 m, zonder isolatie
n	Wanddoorvoer DN 150, lengte 750 mm
n	Afdichtstuk met doorvoeren voor koperbuis 2 x voor Ø 28 mm en 3 x voor Ø 18 mm
n	Kap met doorvoeren voor koperbuis 2 x voor Ø 28 mm en 3 x voor leidingen met verschillende
diameter

ZK06429
795,–

Best.nr.
EUR
MG W

Aanvullende elektrische verwarming
Als vorstbescherming voor de condenswaterbak van de buitenunit.
Enkel bij een vrije afvoer van het condenswater.
n	Lengte van de verwarming 1,6 m
n	Condenswater-afvoerbocht
n	Afsluitstop
n	Houderclips voor bevestiging van de verwarming in de condenswaterbak

ZK06022
260,–

Best.nr.
EUR
MG W

Ventilatorringverwarming
Om de ventilator tegen ijsvorming te beschermen.
Voor klimatologische gebieden met langere vorstperioden.

ZK06023
263,–

Best.nr.
EUR
MG W

Afdekkappen (2 stuks)
Om de voetrail-openingen van de buitenunit te blinderen.

ZK02933
5,–

Best.nr.
EUR
MG W

7249305
72,–

Best.nr.
EUR
MG W

Overige

Reinigingsproducten

5472979

5472979

Speciale reiniger
1 liter-spuitfles voor reiniging van de verdamper.
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VITOCAL 150-A
Toebehoren

Toebehoren

Fotovoltaisch systeem
3-fasige energiemeter voor 2-traps-eigenverbruik
n Met CAN-BUS-interface
n	Voor een optimaal gebruik van de zelf opgewekte elektriciteit van fotovoltaïsche installaties
door de warmtepomp
n	Fase-gebalanceerde bidirectionele meter

ZK06026
346,–

Best.nr.
EUR
MG P

18

6169980_Preisliste Wärmepumpe OneBase BE-nl 8-2022.indb 18

22.07.2022 10:41:38

5472979

5472979

Aanwijzing!
► Aanwijzingen voor de kabellengte van de hydraulische aansluitset in de planningsdocumentatie in acht nemen.

VITOCAL 150-A
Toebehoren bij de regeling

Toebehoren

BUS-verbindingsleidingen
BUS-communicatiekabel, lengte 5 m
Stekkerklare afgeschermde CAN-BUS-communicatiekabel tussen buiten- en binnenunit

ZK06216
53,–

Best.nr.
EUR
MG W

BUS-communicatiekabel, lengte 15 m
Stekkerklare afgeschermde CAN-BUS-communicatiekabel tussen buiten- en binnenunit

ZK06217
92,–

Best.nr.
EUR
MG W

BUS-communicatiekabel, lengte 30 m
Stekkerklare afgeschermde CAN-BUS-communicatiekabel tussen buiten- en binnenunit

ZK06218
157,–

Best.nr.
EUR
MG W

BUS-verbindingskabel, lengte 5 m
Stekkerklare afgeschermde CAN-BUS-verbindingskabel voor de opname van busdeelnemers in
het systeemnetwerk zoals bijv. Vitoair, Vitocal, Vitocharge, enz.

ZK06219
57,–

Best.nr.
EUR
MG W

BUS-verbindingskabel, lengte 15 m
Stekkerklare afgeschermde CAN-BUS-verbindingskabel voor de opname van busdeelnemers in
het systeemnetwerk zoals bijv. Vitoair, Vitocal, Vitocharge, enz.

ZK06220
109,–

Best.nr.
EUR
MG W

BUS-verbindingskabel, lengte 30 m
Stekkerklare afgeschermde CAN-BUS-verbindingskabel voor de opname van busdeelnemers in
het systeemnetwerk zoals bijv. Vitoair, Vitocal, Vitocharge, enz.

ZK06221
198,–

Best.nr.
EUR
MG W

7959522
440,–

Best.nr.
EUR
MG W

ZK03842
66,–

Best.nr.
EUR
MG W

7438702
97,–

Best.nr.
EUR
MG W

Afstandsbedieningen
Vitotrol 300-E
Multisysteem-afstandsbediening ter ondersteuning van verschillende warmtegeneratoren (bv.
Vitodens, Vitocal en Vitovalor) of woningventilatiesystemen (Vitoair).
n	Draadloze communicatie met de warmtegenerator via radio met laag vermogen
n	Verlicht grafisch display
n	Afhankelijk van het aangesloten systeem: weergave van de kamertemperatuur,
luchtvochtigheid, CO2-waarde, energiecockpit alsook ondersteuning van de bedrijfsmodi
Verwarming, Koeling en Ventilatie
n	Kameroverzicht in combinatie met individuele kamerregeling
n	Instelling van verschillende bedrijfsmodi of tijdsprogramma's
n	Comfortfuncties zoals het vakantieprogramma
n	Intuïtieve kleurondersteunde gebruikersnavigatie (Lightguide)
Als de voeding voor de Vitotrol 300-E verzonken gemonteerd moet worden, moet ook een
Voedingsadapter voor inbouwmontage worden meebesteld.
n	Max. 1 Vitotrol 300-E per verwarmings-/koelcircuit of per woningventilatiesysteem mogelijk.
n	Gemengd bedrijf met een Vitotrol 200-E is niet mogelijk.
Voor een gedetailleerd compatibiliteitsoverzicht, zie www.vitotrol.info
Voedingsadapter voor inbouwmontage
Als alternatief voor de meegeleverde stekkeradapter kan de stroomvoorziening voor de Vitotrol
300-E ook via de Voedingsadapter voor inbouwmontage gebeuren. Deze voedingsadapter past
in een standaard inbouwdoos.
n	Voeding met 12 V/500 mA uitgangsvermogen
n	Volgens EuP-richtlijn 2005/32/EG
n	In- en uitgang via schroefklemmen
n	Afmetingen 54 x 26 mm

Sensoren

5472979

5472979

Dompeltemperatuursensor (NTC 10 kOhm)
n	Voor de detectie van een temperatuur in een dompelhuls.
n	Met aansluitkabel (5,8 m lang) en stekker.
Als boilertemperatuursensor voor een warmwaterboiler of verwarmingswaterbuffer.
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VITOCAL 150-A
Toebehoren bij de regeling

Toebehoren

Uitbreiding voor de verwarmingscircuitregeling
Klemthermostaat
Thermostaat als maximumtemperatuurbegrenzing voor vloerverwarming.
n	Met aansluitkabel (1,5 m lang)
Enkel in combinatie met een direct aangesloten verwarmingscircuit zonder mengklep.

ZK04647
145,–

Best.nr.
EUR
MG W

Dompeltemperatuurregelaar
Thermostaat als maximumtemperatuurbegrenzing voor vloerverwarmingen.
n	Met aansluitkabel (4,2 m lang) en stekker.
n	Met dompelhuls R ½ x 200 mm uit roestvast staal.
Enkel in combinatie met verwarmingscircuits met afzonderlijke verwarmingscircuitpomp.

7151728
244,–

Best.nr.
EUR
MG W

Klemtemperatuurregelaar
Thermostaat als maximumtemperatuurbegrenzing voor vloerverwarmingen.
Met aansluitkabel (4,2 m lang) en stekker.
Enkel in combinatie met verwarmingscircuits met afzonderlijke verwarmingscircuitpomp.

7151729
192,–

Best.nr.
EUR
MG W

Uitbreidingsset mengklep EM-MX (mengklepmontage)
(PlusBus-deelnemer)
Voor één verwarmingscircuit met mengklep, stekkerklaar bedraad.
n	Mengklepelektronica met mengklepmotor voor Viessmann mengklep DN 20 tot 50, R ½ tot
1¼ (niet voor flensmengkleppen)
n	Aanvoertemperatuursensor als klemtemperatuursensor (NTC 10 kOhm) met aansluitkabel
(2,0 m lang) en stekker
n	Stekker voor CV-pomp
n	Netaansluit- en PlusBus-kabel met stekker
n	Met aansluiting voor een dompeltemperatuursensor voor de hydraulische evenwichtsfles
(dompeltemperatuursensor moet afzonderlijk worden besteld)
Enkel geschikt voor verwarmingswerking

Z017409
584,–

Best.nr.
EUR
MG W

Uitbreidingsset mengklep EM-M1 (wandmontage)
(PlusBus-deelnemer)
Voor één verwarmingscircuit met mengklep, stekkerklaar bedraad.
n	Mengklepelektronica voor een afzonderlijk te bestellen mengklepmotor
n	Aanvoertemperatuursensor als klemtemperatuursensor (NTC 10 kOhm) met aansluitkabel
(5,8 m lang) en stekker
n	Stekker voor CV-pomp en mengklepmotor
n	Netaansluit- en PlusBus-kabel met stekker
n	Met aansluiting voor een dompeltemperatuursensor voor de hydraulische evenwichtsfles
(dompeltemperatuursensor moet afzonderlijk worden besteld)
Enkel geschikt voor verwarmingswerking

Z017410
376,–

Best.nr.
EUR
MG W

Uitbreiding voor de verwarmingscircuitregeling

Aanwijzingen!
n	De BUS-communicatiekabel tussen de binnen- en buitenunit kan ook terplaatse worden gemaakt. Vereisten voor de
BUS-communicatiekabel, zie de planningsdocumenten.
n	De kabels mogen niet langer zijn dan 30 m.
n	Werking met Uitbreidingsset mengklep voorzien vanaf release 11/2022 !
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5472979

Overige toebehoren en software, zie volgende registers:
► Register 1, Connectiviteit en Building Automation (ViCare App, Vitoconnect, Vitogate enz.)
► Register 11, Toebehoren voor de regeling (Afstandsbedieningen, sensoren enz.)
► Register 12, Software voor planning en inbedrijfstelling (Vitodesk, Vitosoft enz.)

VITOCAL 151-A
Lucht/water-warmtepompen
Monoblok-uitvoering
10 tot 16 kW

Warmtepompen KEYMARK gecertificeerd

EHPA-keurmerk als bewijs van de COP

Vitocal 151-A
Tot 70 °C aanvoertemperatuur
Type AWOT-E-AC 151.A / AWOT-M-E-AC 151.A (SP)

5472980

5472980

8/2022

Warmtepomp met elektrische aandrijving in monoblok-uitvoering
met buiten- en binnenunit
n	Voor verwarming/koeling en tapwateropwarming
n	Monoblok-binnenunit met warmtepompregeling, hoogefficiënte
circulatiepomp voor het secundaire circuit, 4/3-weg-klep en
veiligheidsgroep
n	Ingebouwde warmwaterboiler van 190 l
n	Ingebouwde verwarmingswaterdoorstromer
n	Ingebouwde bufferboiler en overstortklep
Uitvoeringen:
n	SP: Met centrale netaansluiting 230 V~ met bescherming van de
kabel
Toegestane werkdruk: Verwarmingswater 3 bar (0,3 MPa)
Kleur binnenunit: Vitopearlwhite
Kleur buitenunit : Vitozilver

n	Lage

werkingskosten door een hoge COP (Coefficient of
Performance) volgens EN 14511 : tot 5,0 bij A7/W35

n	Vermogensregeling

werking in deellast

en DC-inverter voor een hoge efficiëntie bij

n	Een

maximale aanvoertemperatuur tot 70 °C bij een
buitentemperatuur van -10 °C maakt het geschikt voor toepassing
zowel in nieuwbouw als bij modernisering

n	Zelfoptimaliserende

AutoControl

regeling van het debiet via Viessmann Hydro

n	Milieuvriendelijk,

natuurlijk koelmiddel R290 met een bijzonder
lage GWP van 0 (GWP = Global Warming Potential)

n	Comfortabel

koelen

n	Bijzonder

dankzij de reversibele uitvoering voor verwarmen en

stille werking dankzij Advanced acoustics design (AAD)

n	Geschikt

voor het internet door geïntegreerde WLAN of
Service-link

n	Bediening,

optimalisatie, onderhoud en service via ViCare-App en
Viguide
n	Geleide indienststelling via Viguide
n	Single

Room Control met componenten uit ViCare Smart Climate
21
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VITOCAL 151-A
Lucht/water-warmtepomp-compacttoestellen, monoblok-uitvoering
Vitocal 151-A, type AWOT-M-E-AC 151.A
Verwarmen en koelen
Voorbeeld

0

0

0

Warmtepompregeling
Voor weersafhankelijke werking
n	7-inch

kleuren-Touchdisplay met energiecockpit
voor lokale service zonder internetverbinding
n	Internetverbinding via WLAN
n Aansturing van een circulatiepomp
n	Aansturing van een verwarmingswaterdoorstromer
n	Koelregelfunctie "active cooling"
n	Ingebouwde warmtehoeveelheidsteller
n	Instelling van de geluidsgereduceerde werking voor de buitenunit
n	Geoptimaliseerd energiemanagement, bv. in combinatie met een
fotovoltaïsch systeem, stroomopslagsysteem
n	Weergave van de energiestromen in ViCare-App en Viguide
n	WLAN-hotspot

$76

n	1

verwarmings-/koelcircuit zonder
mengklep / buffer
of (vanaf 11/2022) buffer met:
n	1 direct verwarmingscircuit
n	3 verwarmingscircuits met
mengklep
n	Tapwateropwarming

Type
Volt

Nom. warmtevermogen (kW) A7/W35
Nom. warmtevermogen (kW) A-7/W35
7,3
9,7

8,1
11,1

9,1
12,4

AWOT-M-E-AC 151.A10
230 V

Z023224
10.381,–
A++
A

–

–

Best.nr.
EUR
h
w
MG W

AWOT-M-E-AC 151.A13
230 V

–

Z023225
10.993,–
A++
A

–

Best.nr.
EUR
h
w
MG W

AWOT-M-E-AC 151.A16
230 V

–

–

Z023226
11.593,–
A++
A

Best.nr.
EUR
h
w
MG W
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5 Jaar garantie door connectiviteit via het Internet!
Verbind de regeling (via WLAN) met het Internet.
Uw klant bekomt de ViCare App en wij verlenen automatisch 5 jaar garantie met inachtname van de
garantievoorwaarden.
Meer info, zie register 1 en www.viessmann.be.

VITOCAL 151-A
Lucht/water-warmtepomp-compacttoestellen, monoblok-uitvoering
Vitocal 151-A, type AWOT-M-E-AC 151.A
Verwarmen en koelen
Techn. gegevens

Nom. warmtevermogen (kW) A7/W35
Nom. warmtevermogen (kW) A-7/W35
7,3
9,7

8,1
11,1

9,1
12,4

Prestatiecoëfficiënt (COP) A7/W35

5,0

4,9

4,9

Vermogensbereik min/max A7/W35

2,6 - 12,0

3,0 - 13,4

3,3 - 14,9

kW

70

70

70

°C
dB(A)

Aanvoertemperatuur
Geluidsvermogen

59

59

59

Koelvermogen

9,6

11,0

13,2

Prestatiecoëfficiënt (EER)

4,4

4,0

3,6

Koelvermogen max.

12,0

14,0

17,0

kW

Binnenunit, breedte

600

600

600

mm

Binnenunit, hoogte

1900

1900

1900

mm

Binnenunit, lengte

597

597

597

mm

Binnenunit, gewicht

170

170

170

kg

Buitenunit, breedte

1144

1144

1144

mm

Buitenunit, hoogte

1382

1382

1382

mm

Buitenunit, lengte

600

600

600

mm

Buitenunit, gewicht

191

191

191

kg

Energie-efficiëntie ƞs bij W35

190

178

178

%

Energie-efficiëntie ƞs bij W55

145

141

141

%

Nom. warmtevermogen (kW)
A2/W35

5,8

6,7

7,6

kW

Prestatiecoëfficiënt (COP) A2/W35

4,1

3,8

3,8

Vermogensbereik min/max A2

2,2 - 11,0

2,6 - 12,3

3,0 - 13,7

kW

Nom. warmtevermogen (kW)
A-7/W35

9,7

11,1

12,4

kW

Prestatiecoëfficiënt (COP) A-7/W35

3,0

2,8

2,8

▬

Leveringsomvang:
Warmtepomp-compacttoestel in monoblok-uitvoering,
bestaande uit binnen- en buitenunit
Binnenunit
n	Ingebouwde 4/3-weg-klep verwarmen/tapwateropwarming/bypass
n	Geïntegreerde warmwaterboiler van staal met
Ceraprotectemaillaag, corrosiebeschermd door magnesiumanode,
met isolatie
n	Ingebouwde hoogefficiënte circulatiepomp voor het secundaire
circuit
n	Weersafhankelijke warmtepompregeling met
buitentemperatuursensor
n	Ingebouwde verwarmingswaterdoorstromer
n	Ingebouwde bufferboiler 16 l
n	Ingebouwde veiligheidsklep en digitale manometer
n	Debietsensor
n	Membraanexpansievat 10 l

Aanwijzingen!
De warmtepompen moeten in bedrijf worden gesteld door de
Technische Dienst van Viessmann of door een door Viessmann
gecertificeerde verwarmingsfirma voor warmtepompen.
Voor de montage van het toestel moet een hydraulische aansluitset
worden meebesteld, zie toebehoren.
n	Prestatiecoëfficiënt

COP bij werkingspunt A7/W35 volgens
EN 14511 bij nom. vermogen
n	Vermogensbereik min/max bij werkingspunt A7/W35
n	Meting van het geluidsvermogenniveau in overeenstemming met
EN ISO 12102 / EN ISO 9614-2, nauwkeurigheidsklasse 3 in
nachtmodus
n	Koelvermogen en EER bij werkingspunt A35/W18 volgens
EN 14511
n	Energie-efficiëntie ƞs : prestatiegegevens voor verwarming
volgens EU-verordening nr. 813/2013 bij gemiddelde
klimaatomstandigheden voor toepassing bij lage temperaturen
(W35) en toepassing bij middelhoge temperaturen (W55)

5472980

Buitenunit
n	Invertergestuurde compressor, 4-weg-omschakelklep,
elektronische expansieklep, verdamper, condensor, EC-ventilator
n	Met koelmiddelvulling R290
n	Verwarmingswaterfilter voor de condensor
n	Draaghulp voor de buitenunit

5472980

kW

23

6169980_Preisliste Wärmepumpe OneBase BE-nl 8-2022.indb 23

22.07.2022 10:41:39

VITOCAL 151-A
Lucht/water-warmtepomp-compacttoestellen, monoblok-uitvoering
Vitocal 151-A, type AWOT-E-AC 151.A
Verwarmen en koelen
Voorbeeld

0

0

0

Warmtepompregeling
Voor weersafhankelijke werking
n	7-inch

kleuren-Touchdisplay met energiecockpit
voor lokale service zonder internetverbinding
n	Internetverbinding via WLAN
n Aansturing van een circulatiepomp
n	Aansturing van een verwarmingswaterdoorstromer
n	Koelregelfunctie "active cooling"
n	Ingebouwde warmtehoeveelheidsteller
n	Instelling van de geluidsgereduceerde werking voor de buitenunit
n	Geoptimaliseerd energiemanagement, bv. in combinatie met een
fotovoltaïsch systeem, stroomopslagsysteem
n	Weergave van de energiestromen in ViCare-App en Viguide
n	WLAN-hotspot

$76

n	1

verwarmings-/koelcircuit zonder
mengklep / buffer
of (vanaf 11/2022) buffer met:
n	1 direct verwarmingscircuit
n	3 verwarmingscircuits met
mengklep
n	Tapwateropwarming

Type
Volt

Nom. warmtevermogen (kW) A7/W35
Nom. warmtevermogen (kW) A-7/W35
7,3
9,7

8,1
11,1

9,1
12,4

AWOT-E-AC 151.A10
400 V

Z023227
10.776,–
A++
A

–

–

Best.nr.
EUR
h
w
MG W

AWOT-E-AC 151.A13
400 V

–

Z023228
11.394,–
A++
A

–

Best.nr.
EUR
h
w
MG W

AWOT-E-AC 151.A16
400 V

–

–

Z023229
12.059,–
A++
A

Best.nr.
EUR
h
w
MG W
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5472980

5 Jaar garantie door connectiviteit via het Internet!
Verbind de regeling (via WLAN) met het Internet.
Uw klant bekomt de ViCare App en wij verlenen automatisch 5 jaar garantie met inachtname van de
garantievoorwaarden.
Meer info, zie register 1 en www.viessmann.be.

VITOCAL 151-A
Lucht/water-warmtepomp-compacttoestellen, monoblok-uitvoering
Vitocal 151-A, type AWOT-E-AC 151.A
Verwarmen en koelen
Techn. gegevens

Nom. warmtevermogen (kW) A7/W35
Nom. warmtevermogen (kW) A-7/W35
7,3
9,7

8,1
11,1

9,1
12,4

Prestatiecoëfficiënt (COP) A7/W35

5,0

4,9

4,9

Vermogensbereik min/max A7/W35

2,6 - 12,0

3,0 - 13,4

3,3 - 14,9

kW

70

70

70

°C
dB(A)

Aanvoertemperatuur
Geluidsvermogen

59

59

59

Koelvermogen

9,5

11,2

13,3

Prestatiecoëfficiënt (EER)

4,5

4,1

3,7

Koelvermogen max.

12,0

14,0

16,0

kW

Binnenunit, breedte

600

600

600

mm

Binnenunit, hoogte

1900

1900

1900

mm

Binnenunit, lengte

597

597

597

mm

Binnenunit, gewicht

170

170

170

kg

Buitenunit, breedte

1144

1144

1144

mm

Buitenunit, hoogte

1382

1382

1382

mm

Buitenunit, lengte

600

600

600

mm

Buitenunit, gewicht

197

197

197

kg

Energie-efficiëntie ƞs bij W35

190

178

178

%

Energie-efficiëntie ƞs bij W55

145

141

141

%

Nom. warmtevermogen (kW)
A2/W35

5,8

6,7

7,6

kW

Prestatiecoëfficiënt (COP) A2/W35

4,1

3,8

3,8

Vermogensbereik min/max A2

2,2 - 11,0

2,6 - 12,3

3,0 - 13,7

kW

Nom. warmtevermogen (kW)
A-7/W35

9,7

11,1

12,4

kW

Prestatiecoëfficiënt (COP) A-7/W35

3,0

2,8

2,8

▬

Leveringsomvang:
Warmtepomp-compacttoestel in monoblok-uitvoering,
bestaande uit binnen- en buitenunit
Binnenunit
n	Ingebouwde 4/3-weg-klep verwarmen/tapwateropwarming/bypass
n	Geïntegreerde warmwaterboiler van staal met
Ceraprotectemaillaag, corrosiebeschermd door magnesiumanode,
met isolatie
n	Ingebouwde hoogefficiënte circulatiepomp voor het secundaire
circuit
n	Weersafhankelijke warmtepompregeling met
buitentemperatuursensor
n	Ingebouwde verwarmingswaterdoorstromer
n	Ingebouwde bufferboiler 16 l
n	Ingebouwde veiligheidsklep en digitale manometer
n	Debietsensor
n	Membraanexpansievat 10 l

Aanwijzingen!
De warmtepompen moeten in bedrijf worden gesteld door de
Technische Dienst van Viessmann of door een door Viessmann
gecertificeerde verwarmingsfirma voor warmtepompen.
Voor de montage van het toestel moet een hydraulische aansluitset
worden meebesteld, zie toebehoren.
n	Prestatiecoëfficiënt

COP bij werkingspunt A7/W35 volgens
EN 14511 bij nom. vermogen
n	Vermogensbereik min/max bij werkingspunt A7/W35
n	Meting van het geluidsvermogenniveau in overeenstemming met
EN ISO 12102 / EN ISO 9614-2, nauwkeurigheidsklasse 3 in
nachtmodus
n	Koelvermogen en EER bij werkingspunt A35/W18 volgens
EN 14511
n	Energie-efficiëntie ƞs : prestatiegegevens voor verwarming
volgens EU-verordening nr. 813/2013 bij gemiddelde
klimaatomstandigheden voor toepassing bij lage temperaturen
(W35) en toepassing bij middelhoge temperaturen (W55)

5472980

Buitenunit
n	Invertergestuurde compressor, 4-weg-omschakelklep,
elektronische expansieklep, verdamper, condensor, EC-ventilator
n	Met koelmiddelvulling R290
n	Verwarmingswaterfilter voor de condensor
n	Draaghulp voor de buitenunit

5472980

kW
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VITOCAL 151-A
Lucht/water-warmtepomp-compacttoestellen, monoblok-uitvoering
Vitocal 151-A, type AWOT-M-E-AC 151.A SP
Verwarmen en koelen
Voorbeeld

0

0

0

Warmtepompregeling
Voor weersafhankelijke werking
n	7-inch

kleuren-Touchdisplay met energiecockpit
voor lokale service zonder internetverbinding
n	Internetverbinding via WLAN
n Aansturing van een circulatiepomp
n	Aansturing van een verwarmingswaterdoorstromer
n	Koelregelfunctie "active cooling"
n	Ingebouwde warmtehoeveelheidsteller
n	Instelling van de geluidsgereduceerde werking voor de buitenunit
n	Geoptimaliseerd energiemanagement, bv. in combinatie met een
fotovoltaïsch systeem, stroomopslagsysteem
n	Weergave van de energiestromen in ViCare-App en Viguide
n	WLAN-hotspot

$76

n	1

verwarmings-/koelcircuit zonder
mengklep / buffer
of (vanaf 11/2022) buffer met:
n	1 direct verwarmingscircuit
n	3 verwarmingscircuits met
mengklep
n	Tapwateropwarming

Type
Volt

Nom. warmtevermogen (kW) A7/W35
Nom. warmtevermogen (kW) A-7/W35
7,3
9,7

8,1
11,1

9,1
12,4

AWOT-M-E-AC- 151.A10 SP
230 V

Z023236
10.458,–
A++
A

–

–

Best.nr.
EUR
h
w
MG W

AWOT-M-E-AC 151.A13 SP
230 V

–

Z023237
11.070,–
A++
A

–

Best.nr.
EUR
h
w
MG W

AWOT-M-E-AC 151.A16 SP
230 V

–

–

Z023238
11.670,–
A++
A

Best.nr.
EUR
h
w
MG W
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5 Jaar garantie door connectiviteit via het Internet!
Verbind de regeling (via WLAN) met het Internet.
Uw klant bekomt de ViCare App en wij verlenen automatisch 5 jaar garantie met inachtname van de
garantievoorwaarden.
Meer info, zie register 1 en www.viessmann.be.

VITOCAL 151-A
Lucht/water-warmtepomp-compacttoestellen, monoblok-uitvoering
Vitocal 151-A, type AWOT-M-E-AC 151.A SP
Verwarmen en koelen
Techn. gegevens

Nom. warmtevermogen (kW) A7/W35
Nom. warmtevermogen (kW) A-7/W35
7,3
9,7

8,1
11,1

9,1
12,4

Prestatiecoëfficiënt (COP) A7/W35

5,0

4,9

4,9

Vermogensbereik min/max A7/W35

5,2 - 11,5

3,0 - 13,4

3,3 - 14,9

kW

70

70

70

°C
dB(A)

Aanvoertemperatuur
Geluidsvermogen

59

59

59

Koelvermogen

9,6

11,0

13,2

Prestatiecoëfficiënt (EER)

4,4

4,0

3,6

Koelvermogen max.

12,0

14,0

17,0

kW

Binnenunit, breedte

600

600

600

mm

Binnenunit, hoogte

1900

1900

1900

mm

Binnenunit, lengte

597

597

597

mm

Binnenunit, gewicht

170

170

170

kg

Buitenunit, breedte

1144

1144

1144

mm

Buitenunit, hoogte

1382

1382

1382

mm

Buitenunit, lengte

600

600

600

mm

Buitenunit, gewicht

191

191

191

kg

Energie-efficiëntie ƞs bij W35

190

178

178

%

Energie-efficiëntie ƞs bij W55

145

141

141

%

Nom. warmtevermogen (kW)
A2/W35

5,8

6,7

7,6

kW

Prestatiecoëfficiënt (COP) A2/W35

4,1

3,8

3,8

2,2 - 11,0

2,6 - 12,3

3,0 - 13,7

kW

Nom. warmtevermogen (kW)
A-7/W35

9,7

11,1

12,4

kW

Prestatiecoëfficiënt (COP) A-7/W35

3,0

2,8

2,8

Vermogensbereik min/max A2

▬

Leveringsomvang:
Warmtepomp-compacttoestel in monoblok-uitvoering,
bestaande uit binnen- en buitenunit
Binnenunit
n	Ingebouwde 4/3-weg-klep verwarmen/tapwateropwarming/bypass
n	Geïntegreerde warmwaterboiler van staal met
Ceraprotectemaillaag, corrosiebeschermd door magnesiumanode,
met isolatie
n	Ingebouwde hoogefficiënte circulatiepomp voor het secundaire
circuit
n	Weersafhankelijke warmtepompregeling met
buitentemperatuursensor
n	Ingebouwde verwarmingswaterdoorstromer
n	Ingebouwde bufferboiler 16 l
n	Ingebouwde veiligheidsklep en digitale manometer
n	Debietsensor
n	Membraanexpansievat 10 l
n	Centrale netaansluiting 230 V~ met bescherming van de kabel

Aanwijzingen!
De warmtepompen moeten in bedrijf worden gesteld door de
Technische Dienst van Viessmann of door een door Viessmann
gecertificeerde verwarmingsfirma voor warmtepompen.
Voor de montage van het toestel moet een hydraulische aansluitset
worden meebesteld, zie toebehoren.
n	Prestatiecoëfficiënt

COP bij werkingspunt A7/W35 volgens
EN 14511 bij nom. vermogen
n	Vermogensbereik min/max bij werkingspunt A7/W35
n	Meting van het geluidsvermogenniveau in overeenstemming met
EN ISO 12102 / EN ISO 9614-2, nauwkeurigheidsklasse 3 in
nachtmodus
n	Koelvermogen en EER bij werkingspunt A35/W18 volgens
EN 14511
n	Energie-efficiëntie ƞs : prestatiegegevens voor verwarming
volgens EU-verordening nr. 813/2013 bij gemiddelde
klimaatomstandigheden voor toepassing bij lage temperaturen
(W35) en toepassing bij middelhoge temperaturen (W55)

5472980

Buitenunit
n	Invertergestuurde compressor, 4-weg-omschakelklep, elektronische
expansieklep, verdamper, condensor, EC-ventilator
n	Met koelmiddelvulling R290
n	Verwarmingswaterfilter voor de condensor
n	Draaghulp voor de buitenunit

5472980

kW
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VITOCAL 151-A
Digital services

Mobiele toepassingen en Energy Management Systems

Communicatietechniek
ViCare App - Mobiele toepassingen voor installatiebeheerders
Mobiele bediening van het verwarmingssysteem voor verwarming en warmwater.
Assistentiefuncties en foutindicatie met de mogelijkheid van directe verbinding met de
verwarmingsinstallateur voor serviceverzoeken.
► Voor meer informatie over de systeemvereisten of over het registreren en gebruiken van de
ViCare App, zie register 1 en www.vicare.info

Tools voor Service en onderhoud
Viguide - Mobiele toepassingen voor handelspartners
Service en onderhoud met Viguide om de workflow in het bedrijf van de Viessmann-handelspartner
te optimaliseren.
Zorgt voor een klantvriendelijke online-service voor de installatiebeheerder, als deze een
service-vrijgave heeft gedaan via de ViCare app.
Eenvoudige en efficiënte indienststelling van warmtegeneratoren met geïntegreerde
communicatiemodule en batterijopslagsystemen met Viguide door verwarmingsfirma's.
Naast de gratis versie zijn er ook de betalende versies Viguide Plus en Viguide Pro met extra
analyse-, onderhouds- en optimalisatiefuncties op afstand.
► Voor meer informatie over de systeemvereisten of over het registreren en gebruiken van
Viguide, zie register 1 en www.viguide.info.

Energy Management Systems
Viessmann Energy Management
Viessmann Energy Management is geïntegreerd in de nieuwste generatie
Viessmann-warmtepompen en -energieopslagunits. Het maakt een evenwichtige werking mogelijk
van alle componenten in huis die elektriciteit opwekken, verbruiken of opslaan. De nadruk ligt op
het optimaliseren van het eigenverbruik aan elektriciteit, opgewekt met fotovoltaïsche systemen.
Het Energy Management System levert uitgebreide informatie over de elektriciteitsstromen alsook
de CO2-besparingen. Indien gewenst kunnen klanten verdere optimalisatieniveaus toevoegen in de
ViCare-app.

28

6169980_Preisliste Wärmepumpe OneBase BE-nl 8-2022.indb 28

22.07.2022 10:41:40

5472980

5472980

► Voor meer informatie over de systeemvereisten, de functies en het gebruik, zie
www.viessmann.de/energy-management

VITOCAL 151-A
Toebehoren

Toebehoren

Toebehoren
Aanwijzing!
Voor de montage van het toestel moet een hydraulische aansluitset worden meebesteld.
Hydraulische aansluitset voor 1 verwarmings-/koelcircuit, voor opbouwinstallatie naar
boven
n	Geïsoleerde verwarmingswateraanvoer- en retourleiding G 1¼
n	Geïsoleerde koudwater- en warmwaterleiding G 1

ZK06058
218,–

Best.nr.
EUR
MG W

Hydraulische aansluitset voor 1 verwarmings-/koelcircuit, voor opbouwinstallatie naar
links
n	Geïsoleerde verwarmingswateraanvoer- en retourleiding G 1¼
n	Geïsoleerde koudwater- en warmwaterleiding G 1

ZK06059
218,–

Best.nr.
EUR
MG W

Hydraulische aansluitset voor 1 verwarmings-/koelcircuit, voor opbouwinstallatie naar
rechts
n	Geïsoleerde verwarmingswateraanvoer- en retourleiding G 1¼
n Geïsoleerde koudwater- en warmwaterleiding G 1

ZK06060
218,–

Best.nr.
EUR
MG W

Kogelkraanset
Om te kunnen spoelen en ontluchten. Moet worden meebesteld indien geen montagehulp
wordt gebruikt.
n	Armaturen voor aanvoer en retour naar de buitenunit

ZK06057
69,–

Best.nr.
EUR
MG W

Montagehulp compacttoestel voor 1 verwarmings-/koelcircuit, voor opbouwinstallatie
naar boven
n	Aansluitconsole
n	Geïsoleerde verwarmingswateraanvoer- en retourleiding G 1¼
n	Geïsoleerde koudwater- en warmwaterleiding G 1
n	Afsluitarmaturen verwarmingswateraanvoer en -retour met KFE-kraan
n	Afsluitarmaturen voor het tapwater

ZK06061
354,–

Best.nr.
EUR
MG W

5472980

5472980

Voor koelwerking moeten de afsluitarmaturen terplaatse worden geïsoleerd.
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VITOCAL 151-A
Toebehoren

Toebehoren

Toebehoren
Montagehulp compacttoestel voor 1 verwarmings-/koelcircuit, voor opbouwinstallatie
naar links
n	Aansluitconsole
n	Geïsoleerde verwarmingswateraanvoer- en retourleiding G 1¼
n	Geïsoleerde koudwater- en warmwaterleiding G 1
n	Afsluitarmaturen verwarmingswateraanvoer en -retour met KFE-kraan
n	Afsluitarmaturen voor het tapwater

ZK06062
354,–

Best.nr.
EUR
MG W

ZK06063
354,–

Best.nr.
EUR
MG W

Aansluitset Circulatie
n	Hoogefficiënte circulatiepomp
n	Buisgroep met isolatie

ZK06064
376,–

Best.nr.
EUR
MG W

Aansluitset Circulatie (voor aanwezige circulatiepompen)
n	Buisgroep met isolatie

ZK06228
88,–

Best.nr.
EUR
MG W

Voor koelwerking moeten de afsluitarmaturen terplaatse worden geïsoleerd.
Montagehulp compacttoestel voor 1 verwarmings-/koelcircuit, voor opbouwinstallatie
naar rechts
n	Aansluitconsole
n	Geïsoleerde verwarmingswateraanvoer- en retourleiding G 1¼
n	Geïsoleerde koudwater- en warmwaterleiding G 1
n	Afsluitarmaturen verwarmingswateraanvoer en -retour met KFE-kraan
n	Afsluitarmaturen voor het tapwater
Voor koelwerking moeten de afsluitarmaturen terplaatse worden geïsoleerd.

Lucht- en slibafscheiders
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Slibafscheider met magneet
Verwijdering van magnetische en niet-magnetische vuildeeltjes (vanaf 5 μm)
Draaibare aansluiting voor installatie in horizontale, verticale en diagonaallopende leidingen
n	Verwijderbare magneet aan de buitenkant met magneetveldversterking
n	Magnetiseerbaar draadgaas met lage weerstand voor optimale afscheiding van slibdeeltjes
n	Afvoerkraan voor het verwijderen van onderschepte slib-/magnetietdeeltjes tijdens de
werking van de installatie
n Inclusief thermische isolatie volgens EnEV
n	Toegelaten bedrijfsdruk:
≤ Rp 1" 6 bar (0,6 MPa)
> Rp 1" 10 bar (1 MPa)
n	Max. bedrijfstemperatuur: 110 °C

VITOCAL 151-A
Toebehoren

Toebehoren

Lucht- en slibafscheiders
Slibafscheider met magneet
Aansluiting Rp 1¼"

ZK04657
325,–

Best.nr.
EUR
MG V

Slibafscheider met magneet
Aansluiting Rp 1½"

ZK04658
357,–

Best.nr.
EUR
MG V

Slibafscheider met magneet
Aansluiting Rp 2"

ZK04659
623,–

Best.nr.
EUR
MG V

5472980

5472980

Aanwijzing!
Bij modernisering is een magnetische afscheider in combinatie met warmtepompen absoluut vereist.
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VITOCAL 151-A
Toebehoren
Functies voorzien vanaf softwarerelease 11/2022 !

Nominale diameter

DN20 - ¾"

DN25 - 1"

DN32-1¼"

Z024683
1.511,–

Z024684
1.541,–

–

Best.nr.
EUR
MG W

Z024685
1.572,–

Best.nr.
EUR
MG W

–

Best.nr.
EUR
MG W

Z024688
858,–

Best.nr.
EUR
MG W

Verwarmingscircuit
Divicon-verwarmingscircuitverdeling met mengklep
(toerentalgeregelde hoogefficiënte circulatiepomp),
stekkerklaar bedraad.
n	Terugslagklep.
n	2 kogelkranen met thermometer.
n	Isolatie
n	Uitbreidingsset mengklep (PlusBus-deelnemer) incl. aansluitkabel
(3,5 m lang).
n	CV-pomp

Compleet gemonteerde Divicon-verwarmingscircuitverdeling
3-weg-mengklep en uitbreidingsset mengklep
n	Met mengklepelektronica en mengklepmotor
n	Met circulatiepomp Wilo PARA 25/6
n	Met

Compleet gemonteerde Divicon-verwarmingscircuitverdeling
3-weg-mengklep en uitbreidingsset mengklep
n	Met mengklepelektronica en mengklepmotor
n	Met circulatiepomp Wilo PARA Opt. 25/8

–

n	Met

Divicon-verwarmingscircuitverdeling zonder mengklep
(toerentalgeregelde hoogefficiënte circulatiepomp),
stekkerklaar bedraad.
n Terugslagklep.
n	2 kogelkranen met thermometer.
n	Isolatie
n	CV-pomp

Compleet gemonteerde Divicon-verwarmingscircuitverdeling
Zonder mengklep met circulatiepomp Wilo PARA 25/6.

Compleet gemonteerde Divicon-verwarmingscircuitverdeling
Zonder mengklep met circulatiepomp Wilo Para Opt. 25/8

Z024686
818,–

Z024687
850,–

–

ZK04322
16,–

Best.nr.
EUR
MG W

Wandbevestiging voor enkelvoudige Divicon
(verbinding ketelaansluiting – Divicon door installateur)

7465894
49,–

Best.nr.
EUR
MG W

Bypassklep
Voor de hydraulische afstelling van het verwarmingscircuit.

7464889
12,20

Best.nr.
EUR
MG W

5472980

Kabelboom (met stekker fÖ en jF )
Voor de vervanging van de tot de leveringsomvang behorende
aansluitkabel bij 2 of 3 verwarmingscircuits met mengklep voor de
verbinding van de mengklepelektronica's.
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Toebehoren Divicon

VITOCAL 151-A
Toebehoren

Nominale diameter

DN20 - ¾"

DN25 - 1"

DN32-1¼"

Toebehoren Divicon
Verdelerbalk voor 2 Divicons
Met isolatie.
Montage aan de wand (met afzonderlijk te bestellen
wandbevestiging).

7460638
299,–

7466337
340,–

Best.nr.
EUR
MG W

Verdelerbalk voor 3 Divicons
Met isolatie.
Montage aan de wand (met afzonderlijk te bestellen
wandbevestiging).

7460643
412,–

7466340
468,–

Best.nr.
EUR
MG W

Wandbevestiging voor verdelerbalken
(verbinding ketelaansluiting – verdelerbalk door installateur)

7465439
49,–

Best.nr.
EUR
MG W

5472980

5472980

Aanwijzingen!
n	Bij de dimensionering van de Divicon-verwarmingscircuitverdeling de planningsdocumentatie in acht nemen.
n	Divicon-verwarmingscircuitverdeling als montageset, zie prijslijst 1, register 9.2.
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VITOCAL 151-A
Toebehoren

Toebehoren voor tapwateropwarming

Toebehoren
Zwerfstroomanode
n	Onderhoudsvrij.
n	In plaats van de meegeleverde magnesiumanode.

Z004247
490,–

Best.nr.
EUR
MG W

Veiligheidsgroep volgens DIN 1988 (DN 20, R 1)
n	Membraanveiligheidsklep 10 bar (1 MPa)
n	Afsluitklep
n	Terugstroomblokkering en testaansluiting
n	Manometeraansluiting

7180662
235,–

Best.nr.
EUR
MG W

Ruwbouwsokkel
Voor de plaatsing van het toestel op de ruwe vloer.
n	Verstelbaar in de hoogte, voor ondervloeren van 10 tot 18 cm.
n	Met isolatie.

7417925
401,–

Best.nr.
EUR
MG W

Afvoertrechterset
Afvoertrechter met sifon en rozet.

7176014
45,–

Best.nr.
EUR
MG W
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Overige

VITOCAL 151-A
Toebehoren

Toebehoren koeling

Vochtigheidsschakelaar 24 V
n	Voor registratie van het dauwpunt.
n	Om dauwwatervorming te vermijden.

7181418
356,–

Best.nr.
EUR
MG W

Hoogefficiënte circulatiepomp Wilo Yonos PICO plus 30/1-6
n	Aanluiting Rp 1¼
n Bouwlengte 180 mm
n	Nominale druk 6 bar

7783570
562,–

Best.nr.
EUR
MG V

5472980

5472980

Koeling
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VITOCAL 151-A
Toebehoren

Toebehoren

Consoles voor de buitenunit
Rubberen vloerconsole FIX-IT FOOT SET 1000 mm (10 cm)
n	Dempingsvoet voor montage van de buitenunit op een vast oppervlak
n	1000 x 180 x 95 mm

7770675
132,–

Best.nr.
EUR
MG V

Ophoogstuk voor FIX-IT FOOT SET 1000 mm (10 cm)
n	2 stuks

7770683
132,–

Best.nr.
EUR
MG V

Console voor vloermontage
n	Voor gelijkvloerse opstelling
n	Uit roestvaststalen profielen
n	Afmetingen: Hoogte 270 mm, breedte 757 mm, lengte 566 mm

ZK06013
177,–

Best.nr.
EUR
MG W

ZK06016
551,–

Best.nr.
EUR
MG W

Hydraulische aansluitset 2 x PB 40 x 3,7
Totale lengte inclusief aansluitgedeelte 5 m.

7521273
608,–

Best.nr.
EUR
MG W

Hydraulische aansluitset 2 x PB 40 x 3,7
Totale lengte inclusief aansluitgedeelte 10 m.

7521274
901,–

Best.nr.
EUR
MG W

Hydraulische aansluitset 2 x PB 40 x 3,7
Totale lengte inclusief aansluitgedeelte 15 m.

7521275
1.194,–

Best.nr.
EUR
MG W

Hydraulische aansluitset 2 x PB 40 x 3,7
Totale lengte inclusief aansluitgedeelte 20 m.

7521276
1.487,–

Best.nr.
EUR
MG W

Aansluitset voor de Console voor vloermontage
Voor het aansluiten van de buitenunit op de verwarmingsinstallatie wanneer de leidingen
bovengronds worden gelegd.
n 2 x koperbuis Ø 28 mm, lengte 1 m, met thermische isolatie volgens EnEV
n	Wanddoorvoer DN 150, lengte 750 mm
n	Afdichtstuk met doorvoeren voor koperbuis 2 x voor Ø 28 mm en 3 x voor Ø 18 mm
n	Kap met doorvoeren voor koperbuis 2 x voor Ø 28 mm en 3 x voor leidingen met verschillende
diameter

ZK06018
1.150,–

Best.nr.
EUR
MG W

Aansluitset voor de Console voor vloermontage
Voor het aansluiten van de buitenunit op de verwarmingsinstallatie wanneer de leidingen
bovengronds worden gelegd.
n	2 x koperbuis Ø 28 mm, lengte 1 m, zonder isolatie
n	Wanddoorvoer DN 150, lengte 750 mm
n	Afdichtstuk met doorvoeren voor koperbuis 2 x voor Ø 28 mm en 3 x voor Ø 18 mm
n	Kap met doorvoeren voor koperbuis 2 x voor Ø 28 mm en 3 x voor leidingen met verschillende
diameter

ZK06428
765,–

Best.nr.
EUR
MG W

Het achteraf aanbrengen van de designbekleding voor de vloerconsole is mogelijk
Consoleset voor wandmontage van de buitenunit
n	Uit gegalvaniseerd plaatstaal
n	Te gebruiken tot een buitenunitgewicht van 250 kg
n	Afmetingen: Hoogte 560 mm, breedte 815 mm, lengte 838 mm

Verwarmingscircuit
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Hydraulische aansluitsets
Voor de hydraulische verbinding van buiten opgestelde warmtepompen met de
verwarmingsinstallatie, flexibele plaatsing in de bodem.
n	Aanvoer- en retourleiding 2 × PB 40 x 3,7 mm in een buis, geïsoleerd.
n Overgangsschroefverbindingen DN 32 op R 1¼ (buitenschroefdraad).

VITOCAL 151-A
Toebehoren

Toebehoren

Verwarmingscircuit
Aansluitset voor de Console voor vloermontage
Voor het aansluiten van de buitenunit op de hydraulische aansluitsets van de
verwarmingsinstallatie wanneer de leidingen bovengronds worden gelegd.
n	2 x roestvaststalen ribbelbuizen DN 25 x 500 mm met wartelmoer 1¼", insteeknippel en
thermische isolatie Ø 28 x 32 mm
n	Wanddoorvoer DN 150, lengte 750 mm
n	Afdichtstuk met doorvoeren
n	Kap met doorvoeren voor koperbuis 2 x voor Ø 28 mm en 3 x voor leidingen met verschillende
diameter
n	Isolatie Ø 54 x 31 mm, lengte 200 mm
n	Kleefband: breedte 50 mm, lengte 1 m

ZK06019
825,–

Best.nr.
EUR
MG W

Aansluitset voor de Console voor vloermontage
Voor het aansluiten van de buitenunit op de hydraulische aansluitsets van de
verwarmingsinstallatie wanneer de leidingen ondergronds worden gelegd.
n	2 x roestvaststalen ribbelbuizen DN 25 x 500 mm met wartelmoer 1¼", insteeknippel en
thermische isolatie Ø 28 x 32 mm
n	Isolatie Ø 54 x 31 mm, lengte 200 mm
n	Kleefband: breedte 50 mm, lengte 1 m

ZK06020
266,–

Best.nr.
EUR
MG W

Aansluitset voor de Wandconsole
Voor het aansluiten van de buitenunit op de verwarmingsinstallatie.
n	2 x koperbuis Ø 28 mm, lengte 1 m, met thermische isolatie volgens EnEV
n	Wanddoorvoer DN 150, lengte 750 mm
n	Afdichtstuk met doorvoeren voor koperbuis 2 x voor Ø 28 mm en 3 x voor Ø 18 mm
n	Kap met doorvoeren voor koperbuis 2 x voor Ø 28 mm en 3 x voor leidingen met verschillende
diameter

ZK06021
1.125,–

Best.nr.
EUR
MG W

Aansluitset voor de Wandconsole
Voor het aansluiten van de buitenunit op de verwarmingsinstallatie.
n	2 x koperbuis Ø 28 mm, lengte 1 m, zonder isolatie
n	Wanddoorvoer DN 150, lengte 750 mm
n	Afdichtstuk met doorvoeren voor koperbuis 2 x voor Ø 28 mm en 3 x voor Ø 18 mm
n	Kap met doorvoeren voor koperbuis 2 x voor Ø 28 mm en 3 x voor leidingen met verschillende
diameter

ZK06429
795,–

Best.nr.
EUR
MG W

Aanvullende elektrische verwarming
Als vorstbescherming voor de condenswaterbak van de buitenunit.
Enkel bij een vrije afvoer van het condenswater.
n	Lengte van de verwarming 1,6 m
n	Condenswater-afvoerbocht
n	Afsluitstop
n	Houderclips voor bevestiging van de verwarming in de condenswaterbak

ZK06022
260,–

Best.nr.
EUR
MG W

Ventilatorringverwarming
Om de ventilator tegen ijsvorming te beschermen.
Voor klimatologische gebieden met langere vorstperioden.

ZK06023
263,–

Best.nr.
EUR
MG W

Afdekkappen (2 stuks)
Om de voetrail-openingen van de buitenunit te blinderen.

ZK02933
5,–

Best.nr.
EUR
MG W

7249305
72,–

Best.nr.
EUR
MG W

Overige

Reinigingsproducten

5472980

5472980

Speciale reiniger
1 liter-spuitfles voor reiniging van de verdamper.

37

6169980_Preisliste Wärmepumpe OneBase BE-nl 8-2022.indb 37

22.07.2022 10:41:43

VITOCAL 151-A
Toebehoren

Toebehoren

Fotovoltaisch systeem
3-fasige energiemeter voor 2-traps-eigenverbruik
n Met CAN-BUS-interface
n	Voor een optimaal gebruik van de zelf opgewekte elektriciteit van fotovoltaïsche installaties
door de warmtepomp
n	Fase-gebalanceerde bidirectionele meter

ZK06026
346,–

Best.nr.
EUR
MG P
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5472980

5472980

Aanwijzing!
► Aanwijzingen voor de kabellengte van de hydraulische aansluitset in de planningsdocumentatie in acht nemen.

VITOCAL 151-A
Toebehoren bij de regeling

Toebehoren

BUS-verbindingsleidingen
BUS-communicatiekabel, lengte 5 m
Stekkerklare afgeschermde CAN-BUS-communicatiekabel tussen buiten- en binnenunit

ZK06216
53,–

Best.nr.
EUR
MG W

BUS-communicatiekabel, lengte 15 m
Stekkerklare afgeschermde CAN-BUS-communicatiekabel tussen buiten- en binnenunit

ZK06217
92,–

Best.nr.
EUR
MG W

BUS-communicatiekabel, lengte 30 m
Stekkerklare afgeschermde CAN-BUS-communicatiekabel tussen buiten- en binnenunit

ZK06218
157,–

Best.nr.
EUR
MG W

BUS-verbindingskabel, lengte 5 m
Stekkerklare afgeschermde CAN-BUS-verbindingskabel voor de opname van busdeelnemers in
het systeemnetwerk zoals bijv. Vitoair, Vitocal, Vitocharge, enz.

ZK06219
57,–

Best.nr.
EUR
MG W

BUS-verbindingskabel, lengte 15 m
Stekkerklare afgeschermde CAN-BUS-verbindingskabel voor de opname van busdeelnemers in
het systeemnetwerk zoals bijv. Vitoair, Vitocal, Vitocharge, enz.

ZK06220
109,–

Best.nr.
EUR
MG W

BUS-verbindingskabel, lengte 30 m
Stekkerklare afgeschermde CAN-BUS-verbindingskabel voor de opname van busdeelnemers in
het systeemnetwerk zoals bijv. Vitoair, Vitocal, Vitocharge, enz.

ZK06221
198,–

Best.nr.
EUR
MG W

7959522
440,–

Best.nr.
EUR
MG W

ZK03842
66,–

Best.nr.
EUR
MG W

7438702
97,–

Best.nr.
EUR
MG W

Afstandsbedieningen
Vitotrol 300-E
Multisysteem-afstandsbediening ter ondersteuning van verschillende warmtegeneratoren (bv.
Vitodens, Vitocal en Vitovalor) of woningventilatiesystemen (Vitoair).
n	Draadloze communicatie met de warmtegenerator via radio met laag vermogen
n	Verlicht grafisch display
n	Afhankelijk van het aangesloten systeem: weergave van de kamertemperatuur,
luchtvochtigheid, CO2-waarde, energiecockpit alsook ondersteuning van de bedrijfsmodi
Verwarming, Koeling en Ventilatie
n	Kameroverzicht in combinatie met individuele kamerregeling
n	Instelling van verschillende bedrijfsmodi of tijdsprogramma's
n	Comfortfuncties zoals het vakantieprogramma
n	Intuïtieve kleurondersteunde gebruikersnavigatie (Lightguide)
Als de voeding voor de Vitotrol 300-E verzonken gemonteerd moet worden, moet ook een
Voedingsadapter voor inbouwmontage worden meebesteld.
n	Max. 1 Vitotrol 300-E per verwarmings-/koelcircuit of per woningventilatiesysteem mogelijk.
n	Gemengd bedrijf met een Vitotrol 200-E is niet mogelijk.
Voor een gedetailleerd compatibiliteitsoverzicht, zie www.vitotrol.info
Voedingsadapter voor inbouwmontage
Als alternatief voor de meegeleverde stekkeradapter kan de stroomvoorziening voor de Vitotrol
300-E ook via de Voedingsadapter voor inbouwmontage gebeuren. Deze voedingsadapter past
in een standaard inbouwdoos.
n	Voeding met 12 V/500 mA uitgangsvermogen
n	Volgens EuP-richtlijn 2005/32/EG
n	In- en uitgang via schroefklemmen
n	Afmetingen 54 x 26 mm

Sensoren

5472980

5472980

Dompeltemperatuursensor (NTC 10 kOhm)
n	Voor de detectie van een temperatuur in een dompelhuls.
n	Met aansluitkabel (5,8 m lang) en stekker.
Als boilertemperatuursensor voor de verwarmingswater-bufferboiler

39

6169980_Preisliste Wärmepumpe OneBase BE-nl 8-2022.indb 39

22.07.2022 10:41:43

VITOCAL 151-A
Toebehoren bij de regeling

Toebehoren

Uitbreiding voor de verwarmingscircuitregeling
Klemthermostaat
Thermostaat als maximumtemperatuurbegrenzing voor vloerverwarming.
n	Met aansluitkabel (1,5 m lang)
Enkel in combinatie met een direct aangesloten verwarmingscircuit zonder mengklep.

ZK04647
145,–

Best.nr.
EUR
MG W

Dompeltemperatuurregelaar
Thermostaat als maximumtemperatuurbegrenzing voor vloerverwarmingen.
n	Met aansluitkabel (4,2 m lang) en stekker.
n	Met dompelhuls R ½ x 200 mm uit roestvast staal.
Enkel in combinatie met verwarmingscircuits met afzonderlijke verwarmingscircuitpomp.

7151728
244,–

Best.nr.
EUR
MG W

Klemtemperatuurregelaar
Thermostaat als maximumtemperatuurbegrenzing voor vloerverwarmingen.
Met aansluitkabel (4,2 m lang) en stekker.
Enkel in combinatie met verwarmingscircuits met afzonderlijke verwarmingscircuitpomp.

7151729
192,–

Best.nr.
EUR
MG W

Uitbreidingsset mengklep EM-MX (mengklepmontage)
(PlusBus-deelnemer)
Voor één verwarmingscircuit met mengklep, stekkerklaar bedraad.
n	Mengklepelektronica met mengklepmotor voor Viessmann mengklep DN 20 tot 50, R ½ tot
1¼ (niet voor flensmengkleppen)
n	Aanvoertemperatuursensor als klemtemperatuursensor (NTC 10 kOhm) met aansluitkabel
(2,0 m lang) en stekker
n	Stekker voor CV-pomp
n	Netaansluit- en PlusBus-kabel met stekker
n	Met aansluiting voor een dompeltemperatuursensor voor de hydraulische evenwichtsfles
(dompeltemperatuursensor moet afzonderlijk worden besteld)
Enkel geschikt voor verwarmingswerking

Z017409
584,–

Best.nr.
EUR
MG W

Uitbreidingsset mengklep EM-M1 (wandmontage)
(PlusBus-deelnemer)
Voor één verwarmingscircuit met mengklep, stekkerklaar bedraad.
n	Mengklepelektronica voor een afzonderlijk te bestellen mengklepmotor
n	Aanvoertemperatuursensor als klemtemperatuursensor (NTC 10 kOhm) met aansluitkabel
(5,8 m lang) en stekker
n	Stekker voor CV-pomp en mengklepmotor
n	Netaansluit- en PlusBus-kabel met stekker
n	Met aansluiting voor een dompeltemperatuursensor voor de hydraulische evenwichtsfles
(dompeltemperatuursensor moet afzonderlijk worden besteld)
Enkel geschikt voor verwarmingswerking

Z017410
376,–

Best.nr.
EUR
MG W

Uitbreiding voor de verwarmingscircuitregeling

Aanwijzingen!
n	De BUS-communicatiekabel tussen de binnen- en buitenunit kan ook door terplaatse worden gemaakt. Vereisten voor de
BUS-communicatiekabel, zie de planningsdocumenten.
n	De kabels mogen niet langer zijn dan 30 m.
n	Werking met Uitbreidingsset mengklep voorzien vanaf release 11/2022 !

40

6169980_Preisliste Wärmepumpe OneBase BE-nl 8-2022.indb 40

22.07.2022 10:41:43

5472980

5472980

Overige toebehoren en software, zie volgende registers:
► Register 1, Connectiviteit en Building Automation (ViCare App, Vitoconnect, Vitogate enz.)
► Register 11, Toebehoren voor de regeling (Afstandsbedieningen, sensoren enz.)
► Register 12, Software voor planning en inbedrijfstelling (Vitodesk, Vitosoft enz.)

VITOCAL 250-A
Lucht/water-warmtepompen
Monoblok-uitvoering
10 tot 13 kW

EHPA-keurmerk als bewijs van de COP

Vitocal 250-A
Tot 70 °C aanvoertemperatuur
Type AWO-E-AC 251.A (2C)/AWO-M-E-AC 251.A (SP 2C)

5472976

5472976

8/2022

Warmtepomp met elektrische aandrijving in monoblok-uitvoering met
buiten- en binnenunit
n	Voor verwarming/koeling en tapwateropwarming
n	Monoblok-binnenunit met warmtepompregeling, hoogefficiënte
circulatiepomp voor het secundaire circuit, 4/3-weg-klep en veiligheidsgroep
n	Ingebouwde verwarmingswaterdoorstromer
n	Ingebouwde bufferboiler en overstortklep
Uitvoeringen:
n	SP: Met centrale netaansluiting 230 V~ met bescherming
van de kabel
n	2C: Met ingebouwd 2e verwarmings-/koelcircuit
Toegestane werkdruk: Verwarmingswater 3 bar (0,3 MPa)
Kleur binnenunit: Vitopearlwhite
Kleur buitenunit : Vitographite

n	Lage

werkingskosten door een hoge COP (Coefficient of
Performance) volgens EN 14511 : tot 5,3 bij A7/W35

n	Vermogensregeling

werking in deellast

en DC-inverter voor een hoge efficiëntie bij

n	Een

maximale aanvoertemperatuur tot 70 °C bij een
buitentemperatuur van -10 °C maakt het geschikt voor toepassing
zowel in nieuwbouw als bij modernisering

n	Zelfoptimaliserende

AutoControl

regeling van het debiet via Viessmann Hydro

n	Milieuvriendelijk,

natuurlijk koelmiddel R290 met een bijzonder
lage GWP van 0 (GWP = Global Warming Potential)

n	Comfortabel

koelen

n	Bijzonder

(AAD+)

dankzij de reversibele uitvoering voor verwarmen en

stille werking dankzij Advanced acoustics design+

n	Geschikt

voor het internet door geïntegreerde WLAN of
Service-link
n	Bediening, optimalisatie, onderhoud en service via ViCare-App en
Viguide
n	Geleide indienststelling via Viguide
n	Single

Room Control met componenten uit ViCare Smart Climate
41
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VITOCAL 250-A
Lucht/water-warmtepompen, monoblok-uitvoering
Vitocal 250-A, type AWO-M-E-AC 251.A
Verwarmen en koelen
Voorbeeld

0

0

0

Warmtepompregeling
Voor weersafhankelijke werking
n	7-inch

kleuren-Touchdisplay met energiecockpit
voor lokale service zonder internetverbinding
n	Internetverbinding via WLAN
n	Aansturing van een circulatiepomp
n	Aansturing van een verwarmingswaterdoorstromer
n	Koelregelfunctie "active cooling"
n	Ingebouwde warmtehoeveelheidsteller
n	Instelling van de geluidsgereduceerde werking voor de buitenunit
n	Geoptimaliseerd energiemanagement, bv. in combinatie met een
fotovoltaïsch systeem, stroomopslagsysteem
n	Weergave van de energiestromen in ViCare-App en Viguide
n	WLAN-hotspot

$76

n	1

verwarmings-/koelcircuit zonder
mengklep / buffer
of (vanaf 11/2022) buffer met:
n	1 direct verwarmingscircuit
n	3 verwarmingscircuits met
mengklep

Type
Volt

Nom. warmtevermogen (kW) A7/W35
Nom. warmtevermogen (kW) A-7/W35
7,3
9,7

8,1
11,1

AWO-M-E-AC 251.A10
230 V

Z022164
11.607,–
A+++

–

Best.nr.
EUR
Energy
MG W

AWO-M-E-AC 251.A13
230 V

–

Z022165
12.373,–
A++

Best.nr.
EUR
Energy
MG W

42

6169980_Preisliste Wärmepumpe OneBase BE-nl 8-2022.indb 42

22.07.2022 10:41:44

5472976

5472976

5 Jaar garantie door connectiviteit via het Internet!
Verbind de regeling (via WLAN) met het Internet.
Uw klant bekomt de ViCare App en wij verlenen automatisch 5 jaar garantie met inachtname van de
garantievoorwaarden.
Meer info, zie register 1 en www.viessmann.be.

VITOCAL 250-A
Lucht/water-warmtepompen, monoblok-uitvoering
Vitocal 250-A, type AWO-M-E-AC 251.A
Verwarmen en koelen
Techn. gegevens

Nom. warmtevermogen (kW) A7/W35
Nom. warmtevermogen (kW) A-7/W35
7,3
9,7

8,1
11,1

Prestatiecoëfficiënt (COP) A7/W35

5,3

5,2

Vermogensbereik min/max A7/W35

2,6 - 12,0

3,0 - 13,4

kW

70

70

°C

Aanvoertemperatuur
Geluidsvermogen

54

55

dB(A)

Koelvermogen

6,3

7,9

kW

Prestatiecoëfficiënt (EER)

5,3

4,8

Koelvermogen max.

13,2

14,1

kW

Binnenunit, breedte

450

450

mm

Binnenunit, hoogte

920

920

mm

Binnenunit, lengte

360

360

mm

Binnenunit, gewicht

47

47

kg

Buitenunit, breedte

1144

1144

mm

Buitenunit, hoogte

1382

1382

mm

Buitenunit, lengte

600

600

mm

Buitenunit, gewicht

215

215

kg

Energie-efficiëntie ƞs bij W35

197

181

%

Energie-efficiëntie ƞs bij W55

154

147

%

Nom. warmtevermogen (kW)
A2/W35

5,8

6,7

kW

Prestatiecoëfficiënt (COP) A2/W35

4,5

4,0

2,2 - 11,0

2,6 - 12,3

kW

Nom. warmtevermogen (kW)
A-7/W35

9,7

11,1

kW

Prestatiecoëfficiënt (COP) A-7/W35

3,2

3,0

Vermogensbereik min/max A2

▬

Leveringsomvang:
Complete warmtepomp in monoblok-uitvoering, bestaande
uit binnen- en buitenunit
Binnenunit
n	Ingebouwde 4/3-weg-klep verwarmen/tapwateropwarming/bypass
n	Ingebouwde hoogefficiënte circulatiepomp voor het secundaire
circuit
n	Ingebouwde verwarmingswaterdoorstromer
n	Ingebouwde bufferboiler 16 l
n	Ingebouwde veiligheidsklep en digitale manometer
n	Weersafhankelijke warmtepompregeling ViOS met
buitentemperatuursensor, 7-inch kleuren-Touchdisplay,
WLAN-interface
n	Debietsensor
n	Wandhouder, standaard-aansluitbuizen
n	Membraanexpansievat 18 l

Aanwijzingen!
De warmtepompen moeten in bedrijf worden gesteld door de
Technische Dienst van Viessmann of door een door Viessmann
gecertificeerde verwarmingsfirma voor warmtepompen.
n	Prestatiecoëfficiënt

COP bij werkingspunt A7/W35 volgens
EN 14511 bij nom. vermogen
n	Vermogensbereik min/max bij werkingspunt A7/W35
n	Meting van het geluidsvermogenniveau in overeenstemming met
EN ISO 12102 / EN ISO 9614-2, nauwkeurigheidsklasse 3 in
nachtmodus
n	Koelvermogen en EER bij werkingspunt A35/W18 volgens
EN 14511
n	Energie-efficiëntie ƞs : prestatiegegevens voor verwarming
volgens EU-verordening nr. 813/2013 bij gemiddelde
klimaatomstandigheden voor toepassing bij lage temperaturen
(W35) en toepassing bij middelhoge temperaturen (W55)

5472976

5472976

Buitenunit
n	Invertergestuurde compressor, 4-weg-omschakelklep, elektronische
expansieklep, verdamper, condensor, EC-ventilator
n	Met koelmiddelvulling R290
n	Verwarmingswaterfilter voor de condensor
n	Draaghulp voor de buitenunit
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VITOCAL 250-A
Lucht/water-warmtepompen, monoblok-uitvoering
Vitocal 250-A, type AWO-E-AC 251.A
Verwarmen en koelen
Voorbeeld

0

0

0

Warmtepompregeling
Voor weersafhankelijke werking
n	7-inch

kleuren-Touchdisplay met energiecockpit
voor lokale service zonder internetverbinding
n	Internetverbinding via WLAN
n	Aansturing van een circulatiepomp
n	Aansturing van een verwarmingswaterdoorstromer
n	Koelregelfunctie "active cooling"
n	Ingebouwde warmtehoeveelheidsteller
n	Instelling van de geluidsgereduceerde werking voor de buitenunit
n	Geoptimaliseerd energiemanagement, bv. in combinatie met een
fotovoltaïsch systeem, stroomopslagsysteem
n	Weergave van de energiestromen in ViCare-App en Viguide
n	WLAN-hotspot

$76

n	1

verwarmings-/koelcircuit zonder
mengklep / buffer
of (vanaf 11/2022) buffer met:
n	1 direct verwarmingscircuit
n	3 verwarmingscircuits met
mengklep

Type
Volt

Nom. warmtevermogen (kW) A7/W35
Nom. warmtevermogen (kW) A-7/W35
7,3
9,7

8,1
11,1

AWO-E-AC 251.A10
400 V

Z022166
12.094,–
A+++

–

Best.nr.
EUR
Energy
MG W

AWO-E-AC 251.A13
400 V

–

Z022167
12.864,–
A++

Best.nr.
EUR
Energy
MG W
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5472976

5472976

5 Jaar garantie door connectiviteit via het Internet!
Verbind de regeling (via WLAN) met het Internet.
Uw klant bekomt de ViCare App en wij verlenen automatisch 5 jaar garantie met inachtname van de
garantievoorwaarden.
Meer info, zie register 1 en www.viessmann.be.

VITOCAL 250-A
Lucht/water-warmtepompen, monoblok-uitvoering
Vitocal 250-A, type AWO-E-AC 251.A
Verwarmen en koelen
Techn. gegevens

Nom. warmtevermogen (kW) A7/W35
Nom. warmtevermogen (kW) A-7/W35
7,3
9,7

8,1
11,1

Prestatiecoëfficiënt (COP) A7/W35

5,3

5,2

Vermogensbereik min/max A7/W35

2,6 - 12,0

3,0 - 13,4

kW

70

70

°C

Aanvoertemperatuur
Geluidsvermogen

54

55

dB(A)

Koelvermogen

6,5

8,2

kW

Prestatiecoëfficiënt (EER)

5,3

4,9

Koelvermogen max.

13,3

15,1

kW

Binnenunit, breedte

450

450

mm

Binnenunit, hoogte

920

920

mm

Binnenunit, lengte

360

360

mm

Binnenunit, gewicht

47

47

kg

Buitenunit, breedte

1144

1144

mm

Buitenunit, hoogte

1382

1382

mm

Buitenunit, lengte

600

600

mm

Buitenunit, gewicht

221

221

kg

Energie-efficiëntie ƞs bij W35

197

181

%

Energie-efficiëntie ƞs bij W55

154

147

%

Nom. warmtevermogen (kW)
A2/W35

5,8

6,7

kW

Prestatiecoëfficiënt (COP) A2/W35

4,5

4,0

2,2 - 11,0

2,6 - 12,3

kW

Nom. warmtevermogen (kW)
A-7/W35

9,7

11,1

kW

Prestatiecoëfficiënt (COP) A-7/W35

3,2

3,0

Vermogensbereik min/max A2

▬

Leveringsomvang:
Complete warmtepomp in monoblok-uitvoering, bestaande
uit binnen- en buitenunit
Binnenunit
n	Ingebouwde 4/3-weg-klep verwarmen/tapwateropwarming/bypass
n	Ingebouwde hoogefficiënte circulatiepomp voor het secundaire
circuit
n	Ingebouwde verwarmingswaterdoorstromer
n	Ingebouwde bufferboiler 16 l
n	Ingebouwde veiligheidsklep en digitale manometer
n	Weersafhankelijke warmtepompregeling ViOS met
buitentemperatuursensor, 7-inch kleuren-Touchdisplay,
WLAN-interface
n	Debietsensor
n	Wandhouder, standaard-aansluitbuizen
n	Membraanexpansievat 18 l

Aanwijzingen!
De warmtepompen moeten in bedrijf worden gesteld door de
Technische Dienst van Viessmann of door een door Viessmann
gecertificeerde verwarmingsfirma voor warmtepompen.
n	Prestatiecoëfficiënt

COP bij werkingspunt A7/W35 volgens
EN 14511 bij nom. vermogen
n	Vermogensbereik min/max bij werkingspunt A7/W35
n	Meting van het geluidsvermogenniveau in overeenstemming met
EN ISO 12102 / EN ISO 9614-2, nauwkeurigheidsklasse 3 in
nachtmodus
n	Koelvermogen en EER bij werkingspunt A35/W18 volgens
EN 14511
n	Energie-efficiëntie ƞs : prestatiegegevens voor verwarming
volgens EU-verordening nr. 813/2013 bij gemiddelde
klimaatomstandigheden voor toepassing bij lage temperaturen
(W35) en toepassing bij middelhoge temperaturen (W55)

5472976

5472976

Buitenunit
n	Invertergestuurde compressor, 4-weg-omschakelklep, elektronische
expansieklep, verdamper, condensor, EC-ventilator
n	Met koelmiddelvulling R290
n	Verwarmingswaterfilter voor de condensor
n	Draaghulp voor de buitenunit
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VITOCAL 250-A
Lucht/water-warmtepompen, monoblok-uitvoering
Vitocal 250-A, type AWO-M-E-AC 251.A SP
Verwarmen en koelen
Voorbeeld

0

0

0

Warmtepompregeling
Voor weersafhankelijke werking
n	7-inch

kleuren-Touchdisplay met energiecockpit
voor lokale service zonder internetverbinding
n	Internetverbinding via WLAN
n	Aansturing van een circulatiepomp
n	Aansturing van een verwarmingswaterdoorstromer
n	Koelregelfunctie "active cooling"
n Ingebouwde warmtehoeveelheidsteller
n	Instelling van de geluidsgereduceerde werking voor de buitenunit
n	Geoptimaliseerd energiemanagement, bv. in combinatie met een
fotovoltaïsch systeem, stroomopslagsysteem
n	Weergave van de energiestromen in ViCare-App en Viguide
n	WLAN-hotspot

$76

n	1

verwarmings-/koelcircuit zonder
mengklep / buffer
n	3 verwarmingscircuits met
mengklep (vanaf 11/2022)

Type
Volt

Nom. warmtevermogen (kW) A7/W35
Nom. warmtevermogen (kW) A-7/W35
7,3
9,7

8,1
11,1

AWO-M-E-AC 251.A10 SP
230 V

Z022172
11.684,–
A+++

–

Best.nr.
EUR
Energy
MG W

AWO-M-E-AC 251.A13 SP
230 V

–

Z022173
12.450,–
A++

Best.nr.
EUR
Energy
MG W
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5 Jaar garantie door connectiviteit via het Internet!
Verbind de regeling (via WLAN) met het Internet.
Uw klant bekomt de ViCare App en wij verlenen automatisch 5 jaar garantie met inachtname van de
garantievoorwaarden.
Meer info, zie register 1 en www.viessmann.be.

VITOCAL 250-A
Lucht/water-warmtepompen, monoblok-uitvoering
Vitocal 250-A, type AWO-M-E-AC 251.A SP
Verwarmen en koelen
Techn. gegevens

Nom. warmtevermogen (kW) A7/W35
Nom. warmtevermogen (kW) A-7/W35
7,3
9,7

8,1
11,1

Prestatiecoëfficiënt (COP) A7/W35

5,3

5,2

Vermogensbereik min/max A7/W35

2,6 - 12,0

3,0 - 13,4

kW

70

70

°C

Aanvoertemperatuur
Geluidsvermogen

54

55

dB(A)

Koelvermogen

6,3

7,9

kW

Prestatiecoëfficiënt (EER)

5,3

4,8

Koelvermogen max.

13,2

14,1

kW

Binnenunit, breedte

450

450

mm

Binnenunit, hoogte

920

920

mm

Binnenunit, lengte

360

360

mm

Binnenunit, gewicht

47

47

kg

Buitenunit, breedte

1144

1144

mm

Buitenunit, hoogte

1382

1382

mm

Buitenunit, lengte

600

600

mm

Buitenunit, gewicht

215

215

kg

Energie-efficiëntie ƞs bij W35

197

181

%

Energie-efficiëntie ƞs bij W55

154

147

%

Nom. warmtevermogen (kW)
A2/W35

5,8

6,7

kW

Prestatiecoëfficiënt (COP) A2/W35

4,5

4,0

2,2 - 11,0

2,6 - 12,3

kW

Nom. warmtevermogen (kW)
A-7/W35

9,7

11,1

kW

Prestatiecoëfficiënt (COP) A-7/W35

3,2

3,0

Vermogensbereik min/max A2

▬

Leveringsomvang:
Complete warmtepomp in monoblok-uitvoering, bestaande
uit binnen- en buitenunit
Binnenunit
n	Ingebouwde 4/3-weg-klep verwarmen/tapwateropwarming/bypass
n	Ingebouwde hoogefficiënte circulatiepomp voor het secundaire
circuit
n	Ingebouwde verwarmingswaterdoorstromer
n	Ingebouwde bufferboiler 16 l
n	Ingebouwde veiligheidsklep en digitale manometer
n	Weersafhankelijke warmtepompregeling ViOS met
buitentemperatuursensor, 7-inch kleuren-Touchdisplay,
WLAN-interface
n	Debietsensor
n	Wandhouder, standaard-aansluitbuizen
n	Membraanexpansievat 18 l
n	Centrale netaansluiting 230 V~ met bescherming van de kabel

Aanwijzingen!
De warmtepompen moeten in bedrijf worden gesteld door de
Technische Dienst van Viessmann of door een door Viessmann
gecertificeerde verwarmingsfirma voor warmtepompen.
n	Prestatiecoëfficiënt

COP bij werkingspunt A7/W35 volgens
EN 14511 bij nom. vermogen
n	Vermogensbereik min/max bij werkingspunt A7/W35
n	Meting van het geluidsvermogenniveau in overeenstemming met
EN ISO 12102 / EN ISO 9614-2, nauwkeurigheidsklasse 3 in
nachtmodus
n	Koelvermogen en EER bij werkingspunt A35/W18 volgens
EN 14511
n	Energie-efficiëntie ƞs : prestatiegegevens voor verwarming
volgens EU-verordening nr. 813/2013 bij gemiddelde
klimaatomstandigheden voor toepassing bij lage temperaturen
(W35) en toepassing bij middelhoge temperaturen (W55)

5472976

5472976

Buitenunit
n	Invertergestuurde compressor, 4-weg-omschakelklep, elektronische
expansieklep, verdamper, condensor, EC-ventilator
n	Met koelmiddelvulling R290
n	Verwarmingswaterfilter voor de condensor
n	Elektrische verwarming voor de condenswaterbak
n	Draaghulp voor de buitenunit
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VITOCAL 250-A
Lucht/water-warmtepompen, monoblok-uitvoering
Vitocal 250-A, type AWO-M-E-AC 251.A 2C
Verwarmen en koelen
Voorbeeld

Warmtepompregeling
Voor weersafhankelijke werking
n	7-inch

kleuren-Touchdisplay met energiecockpit
voor lokale service zonder internetverbinding
n	Internetverbinding via WLAN
n	Aansturing van een circulatiepomp
n	Aansturing van een verwarmingswaterdoorstromer
n	Koelregelfunctie "active cooling"
n	Ingebouwde warmtehoeveelheidsteller
n	Instelling van de geluidsgereduceerde werking voor de buitenunit
n	Geoptimaliseerd energiemanagement, bv. in combinatie met een
fotovoltaïsch systeem, stroomopslagsysteem
n	Weergave van de energiestromen in ViCare-App en Viguide
n	WLAN-hotspot

$76

n	1

verwarmings-/koelcircuit zonder
mengklep
n	1 verwarmings-/koelcircuit met
mengklep
of
n	2 verwarmings-/koelcircuits zonder
mengklep

Type
Volt

Nom. warmtevermogen (kW) A7/W35
Nom. warmtevermogen (kW) A-7/W35
7,3
9,7

8,1
11,1

AWO-M-E-AC 251.A10 2C
230 V

Z022774
13.347,–
A+++

–

Best.nr.
EUR
Energy
MG W

AWO-M-E-AC 251.A13 2C
230 V

–

Z022775
14.113,–
A++

Best.nr.
EUR
Energy
MG W
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5 Jaar garantie door connectiviteit via het Internet!
Verbind de regeling (via WLAN) met het Internet.
Uw klant bekomt de ViCare App en wij verlenen automatisch 5 jaar garantie met inachtname van de
garantievoorwaarden.
Meer info, zie register 1 en www.viessmann.be.

VITOCAL 250-A
Lucht/water-warmtepompen, monoblok-uitvoering
Vitocal 250-A, type AWO-M-E-AC 251.A 2C
Verwarmen en koelen
Techn. gegevens

Nom. warmtevermogen (kW) A7/W35
Nom. warmtevermogen (kW) A-7/W35
7,3
9,7

8,1
11,1

Prestatiecoëfficiënt (COP) A7/W35

5,3

5,2

Vermogensbereik min/max A7/W35

2,6 - 12,0

3,0 - 13,4

kW

70

70

°C

Aanvoertemperatuur
Geluidsvermogen

54

55

dB(A)

Koelvermogen

6,3

7,9

kW

Prestatiecoëfficiënt (EER)

5,3

4,9

Koelvermogen max.

13,2

14,1

kW

Binnenunit, breedte

600

600

mm

Binnenunit, hoogte

920

920

mm

Binnenunit, lengte

360

360

mm

Binnenunit, gewicht

54

54

kg

Buitenunit, breedte

1144

1144

mm

Buitenunit, hoogte

1382

1382

mm

Buitenunit, lengte

600

600

mm

Buitenunit, gewicht

215

215

kg

Energie-efficiëntie ƞs bij W35

197

181

%

Energie-efficiëntie ƞs bij W55

154

147

%

Nom. warmtevermogen (kW)
A2/W35

5,8

6,7

kW

Prestatiecoëfficiënt (COP) A2/W35

4,5

4,0

Vermogensbereik min/max A2

2,2 - 11,0

2,6 - 12,3

kW

Nom. warmtevermogen (kW)
A-7/W35

9,7

11,1

kW

Prestatiecoëfficiënt (COP) A-7/W35

3,2

3,0

▬

Leveringsomvang:
Complete warmtepomp in monoblok-uitvoering, bestaande
uit binnen- en buitenunit
Binnenunit
n	Ingebouwde 4/3-weg-klep verwarmen/tapwateropwarming/bypass
n	Ingebouwde hoogefficiënte circulatiepomp voor het secundaire
circuit
n	Ingebouwde verwarmingswaterdoorstromer
n	Ingebouwde bufferboiler 16 l
n	Ingebouwde veiligheidsklep en digitale manometer
n	Weersafhankelijke warmtepompregeling ViOS met
buitentemperatuursensor, 7-inch kleuren-Touchdisplay,
WLAN-interface
n	Debietsensor
n	Wandhouder, standaard-aansluitbuizen
n	Membraanexpansievat 18 l
n	Ingebouwd 2e verwarmings-/koelcircuit

Aanwijzingen!
De warmtepompen moeten in bedrijf worden gesteld door de
Technische Dienst van Viessmann of door een door Viessmann
gecertificeerde verwarmingsfirma voor warmtepompen.
n	Prestatiecoëfficiënt

COP bij werkingspunt A7/W35 volgens
EN 14511 bij nom. vermogen
n	Vermogensbereik min/max bij werkingspunt A7/W35
n	Meting van het geluidsvermogenniveau in overeenstemming met
EN ISO 12102 / EN ISO 9614-2, nauwkeurigheidsklasse 3 in
nachtmodus
n	Koelvermogen en EER bij werkingspunt A35/W18 volgens
EN 14511
n	Energie-efficiëntie ƞs : prestatiegegevens voor verwarming
volgens EU-verordening nr. 813/2013 bij gemiddelde
klimaatomstandigheden voor toepassing bij lage temperaturen
(W35) en toepassing bij middelhoge temperaturen (W55)

5472976

5472976

Buitenunit
n	Invertergestuurde compressor, 4-weg-omschakelklep, elektronische
expansieklep, verdamper, condensor, EC-ventilator
n	Met koelmiddelvulling R290
n	Verwarmingswaterfilter voor de condensor
n	Draaghulp voor de buitenunit
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VITOCAL 250-A
Lucht/water-warmtepompen, monoblok-uitvoering
Vitocal 250-A, type AWO-E-AC 251.A 2C
Verwarmen en koelen
Voorbeeld

Warmtepompregeling
Voor weersafhankelijke werking
n	7-inch

kleuren-Touchdisplay met energiecockpit
voor lokale service zonder internetverbinding
n	Internetverbinding via WLAN
n	Aansturing van een circulatiepomp
n	Aansturing van een verwarmingswaterdoorstromer
n	Koelregelfunctie "active cooling"
n	Ingebouwde warmtehoeveelheidsteller
n	Instelling van de geluidsgereduceerde werking voor de buitenunit
n	Geoptimaliseerd energiemanagement, bv. in combinatie met een
fotovoltaïsch systeem, stroomopslagsysteem
n	Weergave van de energiestromen in ViCare-App en Viguide
n	WLAN-hotspot

$76

n	1

verwarmings-/koelcircuit zonder
mengklep
n	1 verwarmings-/koelcircuit met
mengklep
of
n	2 verwarmings-/koelcircuits zonder
mengklep

Type
Volt

Nom. warmtevermogen (kW) A7/W35
Nom. warmtevermogen (kW) A-7/W35
7,3
9,7

8,1
11,1

AWO-E-AC 251.A10 2C
400 V

Z022776
13.834,–
A+++

–

Best.nr.
EUR
Energy
MG W

AWO-E-AC 251.A13 2C
400 V

–

Z022777
14.604,–
A++

Best.nr.
EUR
Energy
MG W
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5 Jaar garantie door connectiviteit via het Internet!
Verbind de regeling (via WLAN) met het Internet.
Uw klant bekomt de ViCare App en wij verlenen automatisch 5 jaar garantie met inachtname van de
garantievoorwaarden.
Meer info, zie register 1 en www.viessmann.be.

VITOCAL 250-A
Lucht/water-warmtepompen, monoblok-uitvoering
Vitocal 250-A, type AWO-E-AC 251.A 2C
Verwarmen en koelen
Techn. gegevens

Nom. warmtevermogen (kW) A7/W35
Nom. warmtevermogen (kW) A-7/W35
7,3
9,7

8,1
11,1

Prestatiecoëfficiënt (COP) A7/W35

5,3

5,2

Vermogensbereik min/max A7/W35

2,6 - 12,0

3,0 - 13,4

kW

70

70

°C

Aanvoertemperatuur
Geluidsvermogen

54

55

dB(A)

Koelvermogen

6,5

8,2

kW

Prestatiecoëfficiënt (EER)

5,3

4,9

Koelvermogen max.

13,3

15,1

kW

Binnenunit, breedte

600

600

mm

Binnenunit, hoogte

920

920

mm

Binnenunit, lengte

360

360

mm

Binnenunit, gewicht

54

54

kg

Buitenunit, breedte

1144

1144

mm

Buitenunit, hoogte

1382

1382

mm

Buitenunit, lengte

600

600

mm

Buitenunit, gewicht

221

221

kg

Energie-efficiëntie ƞs bij W35

197

181

%

Energie-efficiëntie ƞs bij W55

154

147

%

Nom. warmtevermogen (kW)
A2/W35

5,8

6,7

kW

Prestatiecoëfficiënt (COP) A2/W35

4,5

4,0

Vermogensbereik min/max A2

2,2 - 11,0

2,6 - 12,3

kW

Nom. warmtevermogen (kW)
A-7/W35

9,7

11,1

kW

Prestatiecoëfficiënt (COP) A-7/W35

3,2

3,0

▬

Leveringsomvang:
Complete warmtepomp in monoblok-uitvoering, bestaande
uit binnen- en buitenunit
Binnenunit
n	Ingebouwde 4/3-weg-klep verwarmen/tapwateropwarming/bypass
n	Ingebouwde hoogefficiënte circulatiepomp voor het secundaire
circuit
n	Ingebouwde verwarmingswaterdoorstromer
n	Ingebouwde bufferboiler 16 l
n	Ingebouwde veiligheidsklep en digitale manometer
n	Weersafhankelijke warmtepompregeling ViOS met
buitentemperatuursensor, 7-inch kleuren-Touchdisplay,
WLAN-interface
n	Debietsensor
n	Wandhouder, standaard-aansluitbuizen
n	Membraanexpansievat 18 l
n	Ingebouwd 2e verwarmings-/koelcircuit

Aanwijzingen!
De warmtepompen moeten in bedrijf worden gesteld door de
Technische Dienst van Viessmann of door een door Viessmann
gecertificeerde verwarmingsfirma voor warmtepompen.
n	Prestatiecoëfficiënt

COP bij werkingspunt A7/W35 volgens
EN 14511 bij nom. vermogen
n	Vermogensbereik min/max bij werkingspunt A7/W35
n	Meting van het geluidsvermogenniveau in overeenstemming met
EN ISO 12102 / EN ISO 9614-2, nauwkeurigheidsklasse 3 in
nachtmodus
n	Koelvermogen en EER bij werkingspunt A35/W18 volgens
EN 14511
n	Energie-efficiëntie ƞs : prestatiegegevens voor verwarming
volgens EU-verordening nr. 813/2013 bij gemiddelde
klimaatomstandigheden voor toepassing bij lage temperaturen
(W35) en toepassing bij middelhoge temperaturen (W55)

5472976

5472976

Buitenunit
n	Invertergestuurde compressor, 4-weg-omschakelklep, elektronische
expansieklep, verdamper, condensor, EC-ventilator
n	Met koelmiddelvulling R290
n	Verwarmingswaterfilter voor de condensor
n	Draaghulp voor de buitenunit
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VITOCAL 250-A
Lucht/water-warmtepompen, monoblok-uitvoering
Vitocal 250-A, type AWO-M-E-AC 251.A 2C SP
Verwarmen en koelen
Voorbeeld

Warmtepompregeling
Voor weersafhankelijke werking
n	7-inch

kleuren-Touchdisplay met energiecockpit
voor lokale service zonder internetverbinding
n	Internetverbinding via WLAN
n	Aansturing van een circulatiepomp
n	Aansturing van een verwarmingswaterdoorstromer
n	Koelregelfunctie "active cooling"
n	Ingebouwde warmtehoeveelheidsteller
n	Instelling van de geluidsgereduceerde werking voor de buitenunit
n	Geoptimaliseerd energiemanagement, bv. in combinatie met een
fotovoltaïsch systeem, stroomopslagsysteem
n	Weergave van de energiestromen in ViCare-App en Viguide
n	WLAN-hotspot

$76

n	1

verwarmings-/koelcircuit zonder
mengklep
n	1 verwarmings-/koelcircuit met
mengklep
of
n	2 verwarmings-/koelcircuits zonder
mengklep

Type
Volt

Nom. warmtevermogen (kW) A7/W35
Nom. warmtevermogen (kW) A-7/W35
7,3
9,7

8,1
11,1

AWO-M-E-AC 251.A10 2C SP
230 V

Z022782
13.424,–
A+++

–

Best.nr.
EUR
Energy
MG W

AWO-M-E-AC 251.A13 2C SP
230 V

–

Z022783
14.190,–
A++

Best.nr.
EUR
Energy
MG W
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5 Jaar garantie door connectiviteit via het Internet!
Verbind de regeling (via WLAN) met het Internet.
Uw klant bekomt de ViCare App en wij verlenen automatisch 5 jaar garantie met inachtname van de
garantievoorwaarden.
Meer info, zie register 1 en www.viessmann.be.

VITOCAL 250-A
Lucht/water-warmtepompen, monoblok-uitvoering
Vitocal 250-A, type AWO-M-E-AC 251.A 2C SP
Verwarmen en koelen
Techn. gegevens

Nom. warmtevermogen (kW) A7/W35
Nom. warmtevermogen (kW) A-7/W35
7,3
9,7

8,1
11,1

Prestatiecoëfficiënt (COP) A7/W35

5,3

5,2

Vermogensbereik min/max A7/W35

2,6 - 12,0

5,2 - 13,0

kW

70

70

°C

Aanvoertemperatuur
Geluidsvermogen

54

55

dB(A)

Koelvermogen

6,3

7,9

kW

Prestatiecoëfficiënt (EER)

5,3

4,8

Koelvermogen max.

13,2

14,1

kW

Binnenunit, breedte

600

600

mm

Binnenunit, hoogte

920

920

mm

Binnenunit, lengte

360

360

mm

Binnenunit, gewicht

54

54

kg

Buitenunit, breedte

1144

1144

mm

Buitenunit, hoogte

1382

1382

mm

Buitenunit, lengte

600

600

mm

Buitenunit, gewicht

215

215

kg

Energie-efficiëntie ƞs bij W35

197

181

%

Energie-efficiëntie ƞs bij W55

154

147

%

Nom. warmtevermogen (kW)
A2/W35

5,8

6,7

kW

Prestatiecoëfficiënt (COP) A2/W35

4,5

4,0

Vermogensbereik min/max A2

2,2 - 11,0

2,6 - 12,3

kW

Nom. warmtevermogen (kW)
A-7/W35

9,7

11,1

kW

Prestatiecoëfficiënt (COP) A-7/W35

3,2

3,0

▬

Leveringsomvang:
Complete warmtepomp in monoblok-uitvoering, bestaande uit
binnen- en buitenunit
Binnenunit
n	Ingebouwde 4/3-weg-klep verwarmen/tapwateropwarming/bypass
n	Ingebouwde hoogefficiënte circulatiepomp voor het secundaire
circuit
n	Ingebouwde verwarmingswaterdoorstromer
n	Ingebouwde bufferboiler 16 l
n	Ingebouwde veiligheidsklep en digitale manometer
n	Weersafhankelijke warmtepompregeling ViOS met
buitentemperatuursensor, 7-inch kleuren-Touchdisplay,
WLAN-interface
n	Debietsensor
n	Wandhouder, standaard-aansluitbuizen
n	Membraanexpansievat 18 l
n	Centrale netaansluiting 230 V~ met bescherming van de kabel
n	Ingebouwd 2e verwarmings-/koelcircuit

Aanwijzingen!
De warmtepompen moeten in bedrijf worden gesteld door de
Technische Dienst van Viessmann of door een door Viessmann
gecertificeerde verwarmingsfirma voor warmtepompen.
n	Prestatiecoëfficiënt

COP bij werkingspunt A7/W35 volgens
EN 14511 bij nom. vermogen
n	Vermogensbereik min/max bij werkingspunt A7/W35
n	Meting van het geluidsvermogenniveau in overeenstemming met
EN ISO 12102 / EN ISO 9614-2, nauwkeurigheidsklasse 3 in
nachtmodus
n	Koelvermogen en EER bij werkingspunt A35/W18 volgens
EN 14511
n	Energie-efficiëntie ƞs : prestatiegegevens voor verwarming
volgens EU-verordening nr. 813/2013 bij gemiddelde
klimaatomstandigheden voor toepassing bij lage temperaturen
(W35) en toepassing bij middelhoge temperaturen (W55)

5472976

5472976

Buitenunit
n	Invertergestuurde compressor, 4-weg-omschakelklep,
elektronische expansieklep, verdamper, condensor, EC-ventilator
n	Met koelmiddelvulling R290
n	Verwarmingswaterfilter voor de condensor
n	Draaghulp voor de buitenunit
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VITOCAL 250-A
Digital services

Mobiele toepassingen en Energy Management Systems

Communicatietechniek
ViCare App - Mobiele toepassingen voor installatiebeheerders
Mobiele bediening van het verwarmingssysteem voor verwarming en warmwater.
Assistentiefuncties en foutindicatie met de mogelijkheid van directe verbinding met de
verwarmingsinstallateur voor serviceverzoeken.
► Voor meer informatie over de systeemvereisten of over het registreren en gebruiken van de
ViCare App, zie register 1 en www.vicare.info

Tools voor Service en onderhoud
Viguide - Mobiele toepassingen voor handelspartners
Service en onderhoud met Viguide om de workflow in het bedrijf van de Viessmann-handelspartner
te optimaliseren.
Zorgt voor een klantvriendelijke online-service voor de installatiebeheerder, als deze een
service-vrijgave heeft gedaan via de ViCare app.
Eenvoudige en efficiënte indienststelling van warmtegeneratoren met geïntegreerde
communicatiemodule en batterijopslagsystemen met Viguide door verwarmingsfirma's.
Naast de gratis versie zijn er ook de betalende versies Viguide Plus en Viguide Pro met extra
analyse-, onderhouds- en optimalisatiefuncties op afstand.
► Voor meer informatie over de systeemvereisten of over het registreren en gebruiken van
Viguide, zie register 1 en www.viguide.info.

Energy Management Systems
Viessmann Energy Management
Viessmann Energy Management is geïntegreerd in de nieuwste generatie
Viessmann-warmtepompen en -energieopslagunits. Het maakt een evenwichtige werking mogelijk
van alle componenten in huis die elektriciteit opwekken, verbruiken of opslaan. De nadruk ligt op
het optimaliseren van het eigenverbruik aan elektriciteit, opgewekt met fotovoltaïsche systemen.
Het Energy Management System levert uitgebreide informatie over de elektriciteitsstromen alsook
de CO2-besparingen. Indien gewenst kunnen klanten verdere optimalisatieniveaus toevoegen in de
ViCare-app.
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► Voor meer informatie over de systeemvereisten, de functies en het gebruik, zie
www.viessmann.de/energy-management

VITOCAL 250-A
Toebehoren

Toebehoren

Toebehoren
Montagehulp voor opbouwmontage
Voor monoblok-binnenunits met een toestelbreedte van 450 mm
n	Bevestigingselementen
n Armaturen
Isolatie ter plaatse vereist voor koelwerking

ZK06008
385,–

Best.nr.
EUR
MG W

Montagehulp voor opbouwmontage
Voor monoblok-binnenunits met een toestelbreedte van 600 mm
n	Bevestigingselementen
n	Armaturen
Isolatie ter plaatse vereist voor koelwerking

ZK06210
469,–

Best.nr.
EUR
MG W

Kogelkraanset
Om te kunnen spoelen en ontluchten. Moet worden meebesteld indien geen montagehulp
wordt gebruikt.
n	Armaturen voor aanvoer en retour naar de buitenunit

ZK06057
69,–

Best.nr.
EUR
MG W

Slibafscheider met magneet
Aansluiting Rp 1¼"

ZK04657
325,–

Best.nr.
EUR
MG V

Slibafscheider met magneet
Aansluiting Rp 1½"

ZK04658
357,–

Best.nr.
EUR
MG V

Slibafscheider met magneet
Aansluiting Rp 2"

ZK04659
623,–

Best.nr.
EUR
MG V

Lucht- en slibafscheiders
Slibafscheider met magneet
Verwijdering van magnetische en niet-magnetische vuildeeltjes (vanaf 5 μm)
Draaibare aansluiting voor installatie in horizontale, verticale en diagonaallopende leidingen
n	Verwijderbare magneet aan de buitenkant met magneetveldversterking
n	Magnetiseerbaar draadgaas met lage weerstand voor optimale afscheiding van
slibdeeltjes
n	Afvoerkraan voor het verwijderen van onderschepte slib-/magnetietdeeltjes tijdens de
werking van de installatie
n	Inclusief thermische isolatie volgens EnEV
n	Toegelaten bedrijfsdruk:
≤ Rp 1" 6 bar (0,6 MPa)
> Rp 1" 10 bar (1 MPa)
n	Max. bedrijfstemperatuur: 110 °C

5472976

5472976

Aanwijzing!
Bij modernisering is een magnetische afscheider in combinatie met warmtepompen absoluut vereist.
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VITOCAL 250-A
Toebehoren
Functies voorzien vanaf softwarerelease 11/2022 !

Nominale diameter

DN20 - ¾"

DN25 - 1"

DN32-1¼"

Z024683
1.511,–

Z024684
1.541,–

–

Best.nr.
EUR
MG W

Z024685
1.572,–

Best.nr.
EUR
MG W

–

Best.nr.
EUR
MG W

Z024688
858,–

Best.nr.
EUR
MG W

Verwarmingscircuit
Divicon-verwarmingscircuitverdeling met mengklep
(toerentalgeregelde hoogefficiënte circulatiepomp),
stekkerklaar bedraad.
n	Terugslagklep.
n	2 kogelkranen met thermometer.
n	Isolatie
n	Uitbreidingsset mengklep (PlusBus-deelnemer) incl. aansluitkabel
(3,5 m lang).
n	CV-pomp

Compleet gemonteerde Divicon-verwarmingscircuitverdeling
3-weg-mengklep en uitbreidingsset mengklep
n	Met mengklepelektronica en mengklepmotor
n	Met circulatiepomp Wilo PARA 25/6
n	Met

Compleet gemonteerde Divicon-verwarmingscircuitverdeling
3-weg-mengklep en uitbreidingsset mengklep
n	Met mengklepelektronica en mengklepmotor
n	Met circulatiepomp Wilo PARA Opt. 25/8

–

n	Met

Divicon-verwarmingscircuitverdeling zonder mengklep
(toerentalgeregelde hoogefficiënte circulatiepomp),
stekkerklaar bedraad.
n Terugslagklep.
n	2 kogelkranen met thermometer.
n	Isolatie
n	CV-pomp

Compleet gemonteerde Divicon-verwarmingscircuitverdeling
Zonder mengklep met circulatiepomp Wilo PARA 25/6.

Compleet gemonteerde Divicon-verwarmingscircuitverdeling
Zonder mengklep met circulatiepomp Wilo Para Opt. 25/8

Z024686
818,–

Z024687
850,–

–

ZK04322
16,–

Best.nr.
EUR
MG W

Wandbevestiging voor enkelvoudige Divicon
(verbinding ketelaansluiting – Divicon door installateur)

7465894
49,–

Best.nr.
EUR
MG W

Bypassklep
Voor de hydraulische afstelling van het verwarmingscircuit.

7464889
12,20

Best.nr.
EUR
MG W

5472976

Kabelboom (met stekker fÖ en jF )
Voor de vervanging van de tot de leveringsomvang behorende
aansluitkabel bij 2 of 3 verwarmingscircuits met mengklep voor de
verbinding van de mengklepelektronica's.
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Toebehoren Divicon

VITOCAL 250-A
Toebehoren

Nominale diameter

DN20 - ¾"

DN25 - 1"

DN32-1¼"

Toebehoren Divicon
Verdelerbalk voor 2 Divicons
Met isolatie.
Montage aan de wand (met afzonderlijk te bestellen
wandbevestiging).

7460638
299,–

7466337
340,–

Best.nr.
EUR
MG W

Verdelerbalk voor 3 Divicons
Met isolatie.
Montage aan de wand (met afzonderlijk te bestellen
wandbevestiging).

7460643
412,–

7466340
468,–

Best.nr.
EUR
MG W

Wandbevestiging voor verdelerbalken
(verbinding ketelaansluiting – verdelerbalk door installateur)

7465439
49,–

Best.nr.
EUR
MG W

5472976

5472976

Aanwijzingen!
n	Bij de dimensionering van de Divicon-verwarmingscircuitverdeling de planningsdocumentatie in acht nemen.
n	Divicon-verwarmingscircuitverdeling als montageset, zie prijslijst 1, register 9.2.
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VITOCAL 250-A
Toebehoren

Boilerinhoud (liter)

300 l

390 l

500 l

Vitocell 100-W
Vitocell 100-W, type CVWB
Warmwaterboiler
n	Van staal, met Ceraprotect-emaillaag
n	Kleur: Vitopearlwhite
n	Er kunnen 2 elektrische verwarmingselementen worden ingebouwd

Z021898
2.032,–
B

Vitocell 100-V, type CVWA
Warmwaterboiler
n	Van staal, met Ceraprotect-emaillaag
n	Kleur: Vitopearlwhite
n	Er kunnen 2 elektrische verwarmingselementen worden ingebouwd

–

–

Z021899
2.962,–
B

Best.nr.
EUR
Energy
MG W

Z021900
3.514,–
B

Best.nr.
EUR
Energy
MG W

Elektrisch verwarmingselement
Elektrisch verwarmingselement EHE
Verwarmingsvermogen naar keuze 2, 4 of 6 kW.
Enkel te gebruiken bij zacht tot middelhard tapwater tot 14°dH
(hardheid gemiddeld, tot 2,5 mol/m3).
Voor montage in de Vitocell.
n	Veiligheidstemperatuurbegrenzer
n	Temperatuurregelaar
Voor inbouw in het bovenste bereik van de Vitocell.
Elektrisch verwarmingselement EHE
Verwarmingsvermogen naar keuze 2, 4 of 6 kW.
Enkel te gebruiken bij zacht tot middelhard tapwater tot 14°dH
(hardheid gemiddeld, tot 2,5 mol/m3).
Voor montage in de Vitocell.
n	Veiligheidstemperatuurbegrenzer
n	Temperatuurregelaar
n	Flens
n	Flenskap, kleur: Vitopearlwhite
n	Afdichting
Voor inbouw in het onderste bereik van de Vitocell.

Z012684
540,–

Z021936
734,–

Z021937
735,–

Best.nr.
EUR
MG W

Best.nr.
EUR
MG W

Toebehoren
Zwerfstroomanode
n	Onderhoudsvrij.
n	In plaats van de meegeleverde magnesiumanode.

Z004247
490,–

Best.nr.
EUR
MG W

Veiligheidsgroep volgens DIN 1988 (DN 20, R 1)
n	Membraanveiligheidsklep 10 bar (1 MPa)
n	Afsluitklep
n	Terugstroomblokkering en testaansluiting
n	Manometeraansluiting

7180662
235,–

Best.nr.
EUR
MG W
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Aanwijzing!
► Keuze van de warmwaterboiler volgens de planningsdocumentatie

VITOCAL 250-A
Toebehoren

Boilerinhoud (liter)

300 l

Vitocell 100-W
Vitocell 100-W, type CVAB
Naastgeplaatste warmwaterboiler
n	300 liter inhoud
n	Van staal met Ceraprotect-emaillaag
n	Isolatie standaard
n	Kleur Vitopearlwhite
n	Er kan 1 elektrisch verwarmingselement worden ingebouwd.

Z021912
1.540,–
B

Best.nr.
EUR
Energy
MG W

Z021939
733,–

Best.nr.
EUR
MG W

Zwerfstroomanode
n	Onderhoudsvrij
n	In plaats van de meegeleverde magnesiumanode

7265008
445,–

Best.nr.
EUR
MG W

Veiligheidsgroep volgens DIN 1988 (DN 20, R 1)
n	Membraanveiligheidsklep 10 bar (1 MPa)
n	Afsluitklep
n	Terugstroomblokkering en testaansluiting
n	Manometeraansluiting

7180662
235,–

Best.nr.
EUR
MG W

Elektrisch verwarmingselement
Elektrisch verwarmingselement EHE
Verwarmingsvermogen naar keuze 2, 4 of 6 kW.
Enkel te gebruiken bij zacht tot middelhard tapwater tot 14°dH
(hardheid gemiddeld, tot 2,5 mol/m3).
Voor montage in de Vitocell.
n	Veiligheidstemperatuurbegrenzer
n Temperatuurregelaar
n	Flens
n	Flenskap, kleur: Vitopearlwhite
n	Afdichting

Toebehoren

5472976

5472976

Aanwijzing!
► Keuze van de warmwaterboiler volgens de planningsdocumentatie
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VITOCAL 250-A
Toebehoren

Boilerinhoud (liter)

300 l

Vitocell 100-W
Vitocell 100-W, type CVBC
Naastgeplaatste warmwaterboiler met 2 verwarmingsspiralen.
n	300 liter inhoud
n	Van staal, met Ceraprotect-emaillaag
n	Isolatie standaard
n	Kleur Vitopearlwhite
n	Onderste verwarmingsspiraal voor de opwarming door de warmtepomp.
n	Bovenste verwarmingsspiraal voor de boilernaverwarming door een externe
warmtegenerator.
n	Er kan 1 elektrisch verwarmingselement worden ingebouwd.

Z021914
1.706,–
B

Best.nr.
EUR
Energy
MG W

Z021939
733,–

Best.nr.
EUR
MG W

Zwerfstroomanode
n	Onderhoudsvrij
n	In plaats van de meegeleverde magnesiumanode

7265008
445,–

Best.nr.
EUR
MG W

Veiligheidsgroep volgens DIN 1988 (DN 20, R 1)
n	Membraanveiligheidsklep 10 bar (1 MPa)
n	Afsluitklep
n	Terugstroomblokkering en testaansluiting
n	Manometeraansluiting

7180662
235,–

Best.nr.
EUR
MG W

Elektrisch verwarmingselement
Elektrisch verwarmingselement EHE
Verwarmingsvermogen naar keuze 2, 4 of 6 kW.
Enkel te gebruiken bij zacht tot middelhard tapwater tot 14°dH
(hardheid gemiddeld, tot 2,5 mol/m3).
Voor montage in de Vitocell.
n	Veiligheidstemperatuurbegrenzer
n	Temperatuurregelaar
n	Flens
n	Flenskap, kleur: Vitopearlwhite
n	Afdichting

Toebehoren
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Aanwijzing!
► Keuze van de warmwaterboiler volgens de planningsdocumentatie

VITOCAL 250-A
Toebehoren

Toebehoren koeling

Vochtigheidsschakelaar 24 V
n	Voor registratie van het dauwpunt.
n	Om dauwwatervorming te vermijden.

7181418
356,–

Best.nr.
EUR
MG W

Hoogefficiënte circulatiepomp Wilo Yonos PICO plus 30/1-6
n	Aanluiting Rp 1¼
n Bouwlengte 180 mm
n	Nominale druk 6 bar

7783570
562,–

Best.nr.
EUR
MG V

5472976

5472976

Koeling
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VITOCAL 250-A
Toebehoren

Toebehoren

Consoles voor de buitenunit
Rubberen vloerconsole FIX-IT FOOT SET 1000 mm (10 cm)
n	Dempingsvoet voor montage van de buitenunit op een vast oppervlak
n	1000 x 180 x 95 mm

7770675
132,–

Best.nr.
EUR
MG V

Ophoogstuk voor FIX-IT FOOT SET 1000 mm (10 cm)
n	2 stuks

7770683
132,–

Best.nr.
EUR
MG V

Console voor vloermontage
n	Voor gelijkvloerse opstelling
n	Uit roestvaststalen profielen
n	Afmetingen: Hoogte 270 mm, breedte 757 mm, lengte 566 mm

ZK06013
177,–

Best.nr.
EUR
MG W

Designbekleding voor vloerconsole
n	Voor gelijkvloerse opstelling
n	Kleur: Vitographite
Het achteraf aanbrengen van de designbekleding is mogelijk voor Console voor vloermontage
ZK06013

ZK06014
470,–

Best.nr.
EUR
MG W

Designbekleding voor vloerconsole incl. wandaansluiting
n	Voor bekleding van de hydraulische leidingen tussen de warmtepomp en het gebouw
binnen een afstand van 200 tot 300 mm
n	Voor wand- en vloermontage met leidingsdoorvoer boven de grond
n	Uit gegalvaniseerd plaatstaal
n	Kleur: Vitographite
n	Afmetingen: Hoogte 298 mm, breedte 1144 mm, lengte (variabel) 791 tot 935 mm
Het achteraf aanbrengen van de designbekleding is mogelijk voor Console voor vloermontage
ZK06013

ZK06015
563,–

Best.nr.
EUR
MG W

Consoleset voor wandmontage van de buitenunit
n	Uit gegalvaniseerd plaatstaal
n	Te gebruiken tot een buitenunitgewicht van 250 kg
n	Afmetingen: Hoogte 560 mm, breedte 815 mm, lengte 838 mm

ZK06016
551,–

Best.nr.
EUR
MG W

Designbekleding voor wandconsole
n	Voor bekleding van de hydraulische leidingen bij wandmontage
n	Kleur: Vitographite

ZK06017
386,–

Best.nr.
EUR
MG W

Hydraulische aansluitset 2 x PB 40 x 3,7
Totale lengte inclusief aansluitgedeelte 5 m.

7521273
608,–

Best.nr.
EUR
MG W

Hydraulische aansluitset 2 x PB 40 x 3,7
Totale lengte inclusief aansluitgedeelte 10 m.

7521274
901,–

Best.nr.
EUR
MG W

Hydraulische aansluitset 2 x PB 40 x 3,7
Totale lengte inclusief aansluitgedeelte 15 m.

7521275
1.194,–

Best.nr.
EUR
MG W

Hydraulische aansluitset 2 x PB 40 x 3,7
Totale lengte inclusief aansluitgedeelte 20 m.

7521276
1.487,–

Best.nr.
EUR
MG W

Het achteraf aanbrengen van de designbekleding voor de vloerconsole is mogelijk

Verwarmingscircuit
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Hydraulische aansluitsets
Voor de hydraulische verbinding van buiten opgestelde warmtepompen met de
verwarmingsinstallatie, flexibele plaatsing in de bodem.
n	Aanvoer- en retourleiding 2 × PB 40 x 3,7 mm in een buis, geïsoleerd.
n	Overgangsschroefverbindingen DN 32 op R 1¼ (buitenschroefdraad).

VITOCAL 250-A
Toebehoren

Toebehoren

Verwarmingscircuit
Aansluitset voor de Console voor vloermontage
Voor het aansluiten van de buitenunit op de verwarmingsinstallatie wanneer de leidingen
bovengronds worden gelegd.
n	2 x koperbuis Ø 28 mm, lengte 1 m, met thermische isolatie volgens EnEV
n	Wanddoorvoer DN 150, lengte 750 mm
n	Afdichtstuk met doorvoeren voor koperbuis 2 x voor Ø 28 mm en 3 x voor Ø 18 mm
n	Kap met doorvoeren voor koperbuis 2 x voor Ø 28 mm en 3 x voor leidingen met verschillende
diameter

ZK06018
1.150,–

Best.nr.
EUR
MG W

Aansluitset voor de Console voor vloermontage
Voor het aansluiten van de buitenunit op de verwarmingsinstallatie wanneer de leidingen
bovengronds worden gelegd.
n	2 x koperbuis Ø 28 mm, lengte 1 m, zonder isolatie
n	Wanddoorvoer DN 150, lengte 750 mm
n	Afdichtstuk met doorvoeren voor koperbuis 2 x voor Ø 28 mm en 3 x voor Ø 18 mm
n	Kap met doorvoeren voor koperbuis 2 x voor Ø 28 mm en 3 x voor leidingen met verschillende
diameter

ZK06428
765,–

Best.nr.
EUR
MG W

Aansluitset voor de Console voor vloermontage
Voor het aansluiten van de buitenunit op de hydraulische aansluitsets van de
verwarmingsinstallatie wanneer de leidingen bovengronds worden gelegd.
n	2 x roestvaststalen ribbelbuizen DN 25 x 500 mm met wartelmoer 1¼", insteeknippel en
thermische isolatie Ø 28 x 32 mm
n	Wanddoorvoer DN 150, lengte 750 mm
n	Afdichtstuk met doorvoeren
n	Kap met doorvoeren voor koperbuis 2 x voor Ø 28 mm en 3 x voor leidingen met verschillende
diameter
n	Isolatie Ø 54 x 31 mm, lengte 200 mm
n	Kleefband: breedte 50 mm, lengte 1 m

ZK06019
825,–

Best.nr.
EUR
MG W

Aansluitset voor de Console voor vloermontage
Voor het aansluiten van de buitenunit op de hydraulische aansluitsets van de
verwarmingsinstallatie wanneer de leidingen ondergronds worden gelegd.
n	2 x roestvaststalen ribbelbuizen DN 25 x 500 mm met wartelmoer 1¼", insteeknippel en
thermische isolatie Ø 28 x 32 mm
n	Isolatie Ø 54 x 31 mm, lengte 200 mm
n	Kleefband: breedte 50 mm, lengte 1 m

ZK06020
266,–

Best.nr.
EUR
MG W

Aansluitset voor de Wandconsole
Voor het aansluiten van de buitenunit op de verwarmingsinstallatie.
n	2 x koperbuis Ø 28 mm, lengte 1 m, met thermische isolatie volgens EnEV
n	Wanddoorvoer DN 150, lengte 750 mm
n	Afdichtstuk met doorvoeren voor koperbuis 2 x voor Ø 28 mm en 3 x voor Ø 18 mm
n	Kap met doorvoeren voor koperbuis 2 x voor Ø 28 mm en 3 x voor leidingen met verschillende
diameter

ZK06021
1.125,–

Best.nr.
EUR
MG W

Aansluitset voor de Wandconsole
Voor het aansluiten van de buitenunit op de verwarmingsinstallatie.
n	2 x koperbuis Ø 28 mm, lengte 1 m, zonder isolatie
n	Wanddoorvoer DN 150, lengte 750 mm
n	Afdichtstuk met doorvoeren voor koperbuis 2 x voor Ø 28 mm en 3 x voor Ø 18 mm
n	Kap met doorvoeren voor koperbuis 2 x voor Ø 28 mm en 3 x voor leidingen met verschillende
diameter

ZK06429
795,–

Best.nr.
EUR
MG W

ZK06022
260,–

Best.nr.
EUR
MG W

Overige

5472976

5472976

Aanvullende elektrische verwarming
Als vorstbescherming voor de condenswaterbak van de buitenunit.
Enkel bij een vrije afvoer van het condenswater.
n	Lengte van de verwarming 1,6 m
n	Condenswater-afvoerbocht
n Afsluitstop
n	Houderclips voor bevestiging van de verwarming in de condenswaterbak
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VITOCAL 250-A
Toebehoren

Toebehoren

Overige
Ventilatorringverwarming
Om de ventilator tegen ijsvorming te beschermen.
Voor klimatologische gebieden met langere vorstperioden.

ZK06023
263,–

Best.nr.
EUR
MG W

Afdekkappen (2 stuks)
Om de voetrail-openingen van de buitenunit te blinderen.

ZK02933
5,–

Best.nr.
EUR
MG W

Designpanelen Verdamper
Voor het bekleden van de EPP-onderdelen rond de verdamper met designpanelen.
n	Kleur: Vitographite

ZK06215
51,–

Best.nr.
EUR
MG W

Designbekleding Beschermrooster
Om de achterkant van de buitenunit af te dekken
n	Vervaardigd uit gegalvaniseerd plaatstaal
n	Kleur: Vitographite
n	Afmetingen: Hoogte 1299 mm, breedte 752 mm, diepte 29 mm

ZK06025
339,–

Best.nr.
EUR
MG W

7249305
72,–

Best.nr.
EUR
MG W

ZK06026
346,–

Best.nr.
EUR
MG P

Reinigingsproducten
Speciale reiniger
1 liter-spuitfles voor reiniging van de verdamper.

Fotovoltaisch systeem
3-fasige energiemeter voor 2-traps-eigenverbruik
n	Met CAN-BUS-interface
n	Voor een optimaal gebruik van de zelf opgewekte elektriciteit van fotovoltaïsche installaties
door de warmtepomp
n	Fase-gebalanceerde bidirectionele meter
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Aanwijzing!
► Aanwijzingen voor de kabellengte van de hydraulische aansluitset in de planningsdocumentatie in acht nemen.

VITOCAL 250-A
Toebehoren bij de regeling

Toebehoren

BUS-verbindingsleidingen
BUS-communicatiekabel, lengte 5 m
Stekkerklare afgeschermde CAN-BUS-communicatiekabel tussen buiten- en binnenunit

ZK06216
53,–

Best.nr.
EUR
MG W

BUS-communicatiekabel, lengte 15 m
Stekkerklare afgeschermde CAN-BUS-communicatiekabel tussen buiten- en binnenunit

ZK06217
92,–

Best.nr.
EUR
MG W

BUS-communicatiekabel, lengte 30 m
Stekkerklare afgeschermde CAN-BUS-communicatiekabel tussen buiten- en binnenunit

ZK06218
157,–

Best.nr.
EUR
MG W

BUS-verbindingskabel, lengte 5 m
Stekkerklare afgeschermde CAN-BUS-verbindingskabel voor de opname van busdeelnemers in
het systeemnetwerk zoals bijv. Vitoair, Vitocal, Vitocharge, enz.

ZK06219
57,–

Best.nr.
EUR
MG W

BUS-verbindingskabel, lengte 15 m
Stekkerklare afgeschermde CAN-BUS-verbindingskabel voor de opname van busdeelnemers in
het systeemnetwerk zoals bijv. Vitoair, Vitocal, Vitocharge, enz.

ZK06220
109,–

Best.nr.
EUR
MG W

BUS-verbindingskabel, lengte 30 m
Stekkerklare afgeschermde CAN-BUS-verbindingskabel voor de opname van busdeelnemers in
het systeemnetwerk zoals bijv. Vitoair, Vitocal, Vitocharge, enz.

ZK06221
198,–

Best.nr.
EUR
MG W

7959522
440,–

Best.nr.
EUR
MG W

ZK03842
66,–

Best.nr.
EUR
MG W

7438702
97,–

Best.nr.
EUR
MG W

Afstandsbedieningen
Vitotrol 300-E
Multisysteem-afstandsbediening ter ondersteuning van verschillende warmtegeneratoren (bv.
Vitodens, Vitocal en Vitovalor) of woningventilatiesystemen (Vitoair).
n	Draadloze communicatie met de warmtegenerator via radio met laag vermogen
n	Verlicht grafisch display
n	Afhankelijk van het aangesloten systeem: weergave van de kamertemperatuur,
luchtvochtigheid, CO2-waarde, energiecockpit alsook ondersteuning van de bedrijfsmodi
Verwarming, Koeling en Ventilatie
n	Kameroverzicht in combinatie met individuele kamerregeling
n	Instelling van verschillende bedrijfsmodi of tijdsprogramma's
n	Comfortfuncties zoals het vakantieprogramma
n	Intuïtieve kleurondersteunde gebruikersnavigatie (Lightguide)
Als de voeding voor de Vitotrol 300-E verzonken gemonteerd moet worden, moet ook een
Voedingsadapter voor inbouwmontage worden meebesteld.
n	Max. 1 Vitotrol 300-E per verwarmings-/koelcircuit of per woningventilatiesysteem mogelijk.
n	Gemengd bedrijf met een Vitotrol 200-E is niet mogelijk.
Voor een gedetailleerd compatibiliteitsoverzicht, zie www.vitotrol.info
Voedingsadapter voor inbouwmontage
Als alternatief voor de meegeleverde stekkeradapter kan de stroomvoorziening voor de Vitotrol
300-E ook via de Voedingsadapter voor inbouwmontage gebeuren. Deze voedingsadapter past
in een standaard inbouwdoos.
n	Voeding met 12 V/500 mA uitgangsvermogen
n	Volgens EuP-richtlijn 2005/32/EG
n	In- en uitgang via schroefklemmen
n	Afmetingen 54 x 26 mm

Sensoren

5472976

5472976

Dompeltemperatuursensor (NTC 10 kOhm)
n	Voor de detectie van een temperatuur in een dompelhuls.
n	Met aansluitkabel (5,8 m lang) en stekker.
Als boilertemperatuursensor voor de verwarmingswater-bufferboiler
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VITOCAL 250-A
Toebehoren bij de regeling

Toebehoren

Uitbreiding voor de verwarmingscircuitregeling
Klemthermostaat
Thermostaat als maximumtemperatuurbegrenzing voor vloerverwarming.
n	Met aansluitkabel (1,5 m lang)
Enkel in combinatie met een direct aangesloten verwarmingscircuit zonder mengklep.

ZK04647
145,–

Best.nr.
EUR
MG W

Dompeltemperatuurregelaar
Thermostaat als maximumtemperatuurbegrenzing voor vloerverwarmingen.
n	Met aansluitkabel (4,2 m lang) en stekker.
n	Met dompelhuls R ½ x 200 mm uit roestvast staal.
Enkel in combinatie met verwarmingscircuits met afzonderlijke verwarmingscircuitpomp.

7151728
244,–

Best.nr.
EUR
MG W

Klemtemperatuurregelaar
Thermostaat als maximumtemperatuurbegrenzing voor vloerverwarmingen.
Met aansluitkabel (4,2 m lang) en stekker.
Enkel in combinatie met verwarmingscircuits met afzonderlijke verwarmingscircuitpomp.

7151729
192,–

Best.nr.
EUR
MG W

Uitbreidingsset mengklep EM-MX (mengklepmontage)
(PlusBus-deelnemer)
Voor één verwarmingscircuit met mengklep, stekkerklaar bedraad.
n	Mengklepelektronica met mengklepmotor voor Viessmann mengklep DN 20 tot 50, R ½ tot
1¼ (niet voor flensmengkleppen)
n	Aanvoertemperatuursensor als klemtemperatuursensor (NTC 10 kOhm) met aansluitkabel
(2,0 m lang) en stekker
n	Stekker voor CV-pomp
n	Netaansluit- en PlusBus-kabel met stekker
n	Met aansluiting voor een dompeltemperatuursensor voor de hydraulische evenwichtsfles
(dompeltemperatuursensor moet afzonderlijk worden besteld)
Enkel geschikt voor verwarmingswerking

Z017409
584,–

Best.nr.
EUR
MG W

Uitbreidingsset mengklep EM-M1 (wandmontage)
(PlusBus-deelnemer)
Voor één verwarmingscircuit met mengklep, stekkerklaar bedraad.
n	Mengklepelektronica voor een afzonderlijk te bestellen mengklepmotor
n	Aanvoertemperatuursensor als klemtemperatuursensor (NTC 10 kOhm) met aansluitkabel
(5,8 m lang) en stekker
n	Stekker voor CV-pomp en mengklepmotor
n	Netaansluit- en PlusBus-kabel met stekker
n	Met aansluiting voor een dompeltemperatuursensor voor de hydraulische evenwichtsfles
(dompeltemperatuursensor moet afzonderlijk worden besteld)
Enkel geschikt voor verwarmingswerking

Z017410
376,–

Best.nr.
EUR
MG W

Uitbreiding voor de verwarmingscircuitregeling

Aanwijzingen!
n	De BUS-communicatiekabel tussen de binnen- en buitenunit kan ook door terplaatse worden gemaakt. Vereisten voor de
BUS-communicatiekabel, zie de planningsdocumenten.
n	De kabels mogen niet langer zijn dan 30 m.
n	Werking met Uitbreidingsset mengklep voorzien vanaf release 11/2022 !

66

6169980_Preisliste Wärmepumpe OneBase BE-nl 8-2022.indb 66

22.07.2022 10:41:48

5472976

5472976

Overige toebehoren en software, zie volgende registers:
► Register 1, Connectiviteit en Building Automation (ViCare App, Vitoconnect, Vitogate enz.)
► Register 11, Toebehoren voor de regeling (Afstandsbedieningen, sensoren enz.)
► Register 12, Software voor planning en inbedrijfstelling (Vitodesk, Vitosoft enz.)

VITOCAL 252-A
Lucht/water-warmtepompen
Compacttoestellen, monoblok-uitvoering
10 tot 13 kW

EHPA-keurmerk als bewijs van de COP

Vitocal 252-A
Tot 70 °C aanvoertemperatuur
Type AWOT-E-AC 251.A (2C)/AWOT-M-E-AC 251.A (2C SP)

5472978

5472978

8/2022

Warmtepomp met elektrische aandrijving in monoblok-uitvoering
met buiten- en monoblok-binnenunit
n	Voor verwarming/koeling en tapwateropwarming
n	Monoblok-binnenunit met warmtepompregeling, hoogefficiënte
circulatiepomp voor het secundaire circuit, 4/3-weg-klep en
veiligheidsgroep
n	Ingebouwde warmwaterboiler
n	Ingebouwde verwarmingswaterdoorstromer
n	Ingebouwde bufferboiler en overstortklep
Uitvoeringen:
n	SP: Met centrale netaansluiting 230 V~ met bescherming van de
kabel
n	2C: Met ingebouwd 2e verwarmings-/koelcircuit
Toegestane werkdruk: Verwarmingswater 3 bar (0,3 MPa)
Kleur binnenunit: Vitopearlwhite
Kleur buitenunit : Vitographite

n	Lage

werkingskosten door een hoge COP (Coefficient of
Performance) volgens EN 14511 : tot 5,3 bij A7/W35

n	Vermogensregeling

en DC-inverter voor een hoge efficiëntie
bij werking in deellast

n	Een

maximale aanvoertemperatuur tot 70 °C bij een
buitentemperatuur van -10 °C maakt het geschikt voor toepassing
zowel in nieuwbouw als bij modernisering

n	Zelfoptimaliserende

AutoControl

regeling van het debiet via Viessmann Hydro

n	Milieuvriendelijk,

natuurlijk koelmiddel R290 met een bijzonder
lage GWP van 0 (GWP = Global Warming Potential)

n	Comfortabel

dankzij de reversibele uitvoering voor verwarmen en

n	Ingebouwde

warmwaterboiler van 190 l

koelen

n	Bijzonder

(AAD+)

stille werking dankzij Advanced acoustics design+

n	Geschikt

voor het internet door geïntegreerde WLAN of
Service-link

n	Bediening,

Viguide

n	Geleide
n	Single

optimalisatie, onderhoud en service via ViCare-App en

indienststelling via Viguide

Room Control met componenten uit ViCare Smart Climate
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VITOCAL 252-A
Lucht/water-warmtepomp-compacttoestellen, monoblok-uitvoering
Vitocal 252-A, type AWOT-M-E-AC 251.A
Verwarmen en koelen
Voorbeeld

0

0

0

Warmtepompregeling
Voor weersafhankelijke werking
n	7-inch

kleuren-Touchdisplay met energiecockpit
voor lokale service zonder internetverbinding
n	Internetverbinding via WLAN
n Aansturing van een circulatiepomp
n	Aansturing van een verwarmingswaterdoorstromer
n	Koelregelfunctie "active cooling"
n	Ingebouwde warmtehoeveelheidsteller
n	Instelling van de geluidsgereduceerde werking voor de buitenunit
n	Geoptimaliseerd energiemanagement, bv. in combinatie met een
fotovoltaïsch systeem, stroomopslagsysteem
n	Weergave van de energiestromen in ViCare-App en Viguide
n	WLAN-hotspot

$76

n	1

verwarmings-/koelcircuit zonder
mengklep / buffer
of (vanaf 11/2022) buffer met:
n	1 direct verwarmingscircuit
n	3 verwarmingscircuits met
mengklep
n	Tapwateropwarming

Type
Volt

Nom. warmtevermogen (kW) A7/W35
Nom. warmtevermogen (kW) A-7/W35
7,3
9,7

8,1
11,1

AWOT-M-E-AC 251.A10
230 V

Z022214
14.603,–
A+++
A

–

Best.nr.
EUR
h
w
MG W

AWOT-M-E-AC 251.A13
230 V

–

Z022215
15.369,–
A++
A

Best.nr.
EUR
h
w
MG W
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5472978

5472978

5 Jaar garantie door connectiviteit via het Internet!
Verbind de regeling (via WLAN) met het Internet.
Uw klant bekomt de ViCare App en wij verlenen automatisch 5 jaar garantie met inachtname van de
garantievoorwaarden.
Meer info, zie register 1 en www.viessmann.be.

VITOCAL 252-A
Lucht/water-warmtepomp-compacttoestellen, monoblok-uitvoering
Vitocal 252-A, type AWOT-M-E-AC 251.A
Verwarmen en koelen
Techn. gegevens

Nom. warmtevermogen (kW) A7/W35
Nom. warmtevermogen (kW) A-7/W35
7,3
9,7

8,1
11,1

Prestatiecoëfficiënt (COP) A7/W35

5,3

5,2

Vermogensbereik min/max A7/W35

2,6 - 12,0

3,0 - 13,4

kW

70

70

°C

Aanvoertemperatuur
Geluidsvermogen

54

55

dB(A)

Boilerinhoud (liter)

190

190

l

Koelvermogen

6,3

7,9

kW

Prestatiecoëfficiënt (EER)

5,3

4,8

Koelvermogen max.

13,2

14,1

kW

Binnenunit, breedte

600

600

mm

Binnenunit, hoogte

1900

1900

mm

Binnenunit, lengte

597

597

mm

Binnenunit, gewicht

170

170

kg

Buitenunit, breedte

1144

1144

mm

Buitenunit, hoogte

1382

1382

mm

Buitenunit, lengte

600

600

mm

Buitenunit, gewicht

215

215

kg

Energie-efficiëntie ƞs bij W35

197

181

%

Energie-efficiëntie ƞs bij W55

154

147

%

Nom. warmtevermogen (kW)
A2/W35

5,8

6,7

kW

Prestatiecoëfficiënt (COP) A2/W35

4,5

4,0

2,2 - 11,0

2,6 - 12,3

kW

Nom. warmtevermogen (kW)
A-7/W35

9,7

11,1

kW

Prestatiecoëfficiënt (COP) A-7/W35

3,2

3,0

Vermogensbereik min/max A2

▬

Leveringsomvang:
Warmtepomp-compacttoestel in monoblok-uitvoering, bestaande uit
binnen- en buitenunit
Binnenunit
n	Ingebouwde 4/3-weg-klep verwarmen/tapwateropwarming/bypass
n	Geïntegreerde warmwaterboiler van staal met
Ceraprotectemaillaag, corrosiebeschermd door magnesiumanode,
met isolatie
n	Ingebouwde hoogefficiënte circulatiepomp voor het secundaire
circuit
n	Ingebouwde verwarmingswaterdoorstromer
n	Ingebouwde bufferboiler 16 l
n	Ingebouwde veiligheidsklep en digitale manometer
n	Weersafhankelijke warmtepompregeling ViOS met
buitentemperatuursensor, 7-inch kleuren-Touchdisplay,
WLAN-interface
n	Debietsensor
n	Membraanexpansievat 18 l

Aanwijzingen!
De warmtepompen moeten in bedrijf worden gesteld door de
Technische Dienst van Viessmann of door een door Viessmann
gecertificeerde verwarmingsfirma voor warmtepompen.
Voor de montage van het toestel moet een hydraulische aansluitset
worden meebesteld, zie toebehoren.

5472978

5472978

Buitenunit
n	Invertergestuurde compressor, 4-weg-omschakelklep,
elektronische expansieklep, verdamper, condensor, EC-ventilator
n	Met koelmiddelvulling R290
n	Verwarmingswaterfilter voor de condensor
n	Draaghulp voor de buitenunit
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VITOCAL 252-A
Lucht/water-warmtepomp-compacttoestellen, monoblok-uitvoering
Vitocal 252-A, type AWOT-E-AC 251.A
Verwarmen en koelen
Voorbeeld

0

0

0

Warmtepompregeling
Voor weersafhankelijke werking
n	7-inch

kleuren-Touchdisplay met energiecockpit
voor lokale service zonder internetverbinding
n	Internetverbinding via WLAN
n Aansturing van een circulatiepomp
n	Aansturing van een verwarmingswaterdoorstromer
n	Koelregelfunctie "active cooling"
n	Ingebouwde warmtehoeveelheidsteller
n	Instelling van de geluidsgereduceerde werking voor de buitenunit
n	Geoptimaliseerd energiemanagement, bv. in combinatie met een
fotovoltaïsch systeem, stroomopslagsysteem
n	Weergave van de energiestromen in ViCare-App en Viguide
n	WLAN-hotspot

$76

n	1

verwarmings-/koelcircuit zonder
mengklep / buffer
of (vanaf 11/2022) buffer met:
n	1 direct verwarmingscircuit
n	3 verwarmingscircuits met
mengklep
n	Tapwateropwarming

Type
Volt

Nom. warmtevermogen (kW) A7/W35
Nom. warmtevermogen (kW) A-7/W35
7,3
9,7

8,1
11,1

AWOT-E-AC 251.A10
400 V

Z022216
15.090,–
A+++
A

–

Best.nr.
EUR
h
w
MG W

AWOT-E-AC 251.A13
400 V

–

Z022217
15.860,–
A++
A

Best.nr.
EUR
h
w
MG W
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5472978

5472978

5 Jaar garantie door connectiviteit via het Internet!
Verbind de regeling (via WLAN) met het Internet.
Uw klant bekomt de ViCare App en wij verlenen automatisch 5 jaar garantie met inachtname van de
garantievoorwaarden.
Meer info, zie register 1 en www.viessmann.be.

VITOCAL 252-A
Lucht/water-warmtepomp-compacttoestellen, monoblok-uitvoering
Vitocal 252-A, type AWOT-E-AC 251.A
Verwarmen en koelen
Techn. gegevens

Nom. warmtevermogen (kW) A7/W35
Nom. warmtevermogen (kW) A-7/W35
7,3
9,7

8,1
11,1

Prestatiecoëfficiënt (COP) A7/W35

5,3

5,2

Vermogensbereik min/max A7/W35

2,6 - 12,0

3,0 - 13,4

kW

70

70

°C

Aanvoertemperatuur
Geluidsvermogen

54

55

dB(A)

Boilerinhoud (liter)

190

190

l

Koelvermogen

6,5

8,2

kW

Prestatiecoëfficiënt (EER)

5,3

4,9

Koelvermogen max.

13,3

15,1

kW

Binnenunit, breedte

600

600

mm

Binnenunit, hoogte

1900

1900

mm

Binnenunit, lengte

597

597

mm

Binnenunit, gewicht

170

170

kg

Buitenunit, breedte

1144

1144

mm

Buitenunit, hoogte

1382

1382

mm

Buitenunit, lengte

600

600

mm

Buitenunit, gewicht

221

221

kg

Energie-efficiëntie ƞs bij W35

197

181

%

Energie-efficiëntie ƞs bij W55

154

147

%

Nom. warmtevermogen (kW)
A2/W35

5,8

6,7

kW

Prestatiecoëfficiënt (COP) A2/W35

4,5

4,0

2,2 - 11,0

2,6 - 12,3

kW

Nom. warmtevermogen (kW)
A-7/W35

9,7

11,1

kW

Prestatiecoëfficiënt (COP) A-7/W35

3,2

3,0

Vermogensbereik min/max A2

▬

Leveringsomvang:
Warmtepomp-compacttoestel in monoblok-uitvoering, bestaande uit
binnen- en buitenunit
Binnenunit
n	Ingebouwde 4/3-weg-klep verwarmen/tapwateropwarming/bypass
n	Geïntegreerde warmwaterboiler van staal met
Ceraprotectemaillaag, corrosiebeschermd door magnesiumanode,
met isolatie
n	Ingebouwde hoogefficiënte circulatiepomp voor het secundaire
circuit
n	Ingebouwde verwarmingswaterdoorstromer
n	Ingebouwde bufferboiler 16 l
n	Ingebouwde veiligheidsklep en digitale manometer
n	Weersafhankelijke warmtepompregeling ViOS met
buitentemperatuursensor, 7-inch kleuren-Touchdisplay,
WLAN-interface
n	Debietsensor
n	Membraanexpansievat 18 l

Aanwijzingen!
De warmtepompen moeten in bedrijf worden gesteld door de
Technische Dienst van Viessmann of door een door Viessmann
gecertificeerde verwarmingsfirma voor warmtepompen.
Voor de montage van het toestel moet een hydraulische aansluitset
worden meebesteld, zie toebehoren.

5472978

5472978

Buitenunit
n	Invertergestuurde compressor, 4-weg-omschakelklep,
elektronische expansieklep, verdamper, condensor, EC-ventilator
n	Met koelmiddelvulling R290
n	Verwarmingswaterfilter voor de condensor
n	Draaghulp voor de buitenunit
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VITOCAL 252-A
Lucht/water-warmtepomp-compacttoestellen, monoblok-uitvoering
Vitocal 252-A, type AWOT-M-E-AC 251.A SP
Verwarmen en koelen
Voorbeeld

0

0

0

Warmtepompregeling
Voor weersafhankelijke werking
n	7-inch

kleuren-Touchdisplay met energiecockpit
voor lokale service zonder internetverbinding
n	Internetverbinding via WLAN
n Aansturing van een circulatiepomp
n	Aansturing van een verwarmingswaterdoorstromer
n	Koelregelfunctie "active cooling"
n	Ingebouwde warmtehoeveelheidsteller
n	Instelling van de geluidsgereduceerde werking voor de buitenunit
n	Geoptimaliseerd energiemanagement, bv. in combinatie met een
fotovoltaïsch systeem, stroomopslagsysteem
n	Weergave van de energiestromen in ViCare-App en Viguide
n	WLAN-hotspot

$76

n	1

verwarmings-/koelcircuit zonder
mengklep / buffer
of (vanaf 11/2022) buffer met:
n	1 direct verwarmingscircuit
n	3 verwarmingscircuits met
mengklep
n	Tapwateropwarming

Type
Volt

Nom. warmtevermogen (kW) A7/W35
Nom. warmtevermogen (kW) A-7/W35
7,3
9,7

8,1
11,1

AWOT-M-E-AC 251.A10 SP
230 V

Z022222
14.680,–
A+++
A

–

Best.nr.
EUR
h
w
MG W

AWOT-M-E-AC 251.A13 SP
230 V

–

Z022223
15.446,–
A++
A

Best.nr.
EUR
h
w
MG W
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5 Jaar garantie door connectiviteit via het Internet!
Verbind de regeling (via WLAN) met het Internet.
Uw klant bekomt de ViCare App en wij verlenen automatisch 5 jaar garantie met inachtname van de
garantievoorwaarden.
Meer info, zie register 1 en www.viessmann.be.

VITOCAL 252-A
Lucht/water-warmtepomp-compacttoestellen, monoblok-uitvoering
Vitocal 252-A, type AWOT-M-E-AC 251.A SP
Verwarmen en koelen
Techn. gegevens

Nom. warmtevermogen (kW) A7/W35
Nom. warmtevermogen (kW) A-7/W35
7,3
9,7

8,1
11,1

Prestatiecoëfficiënt (COP) A7/W35

5,3

5,2

Vermogensbereik min/max A7/W35

2,6 - 12,0

3,0 - 13,4

kW

70

70

°C

Aanvoertemperatuur
Geluidsvermogen

54

55

dB(A)

Boilerinhoud (liter)

190

190

l

Koelvermogen

6,3

7,9

kW

Prestatiecoëfficiënt (EER)

5,3

4,8

Koelvermogen max.

13,2

14,1

kW

Binnenunit, breedte

600

600

mm

Binnenunit, hoogte

1900

1900

mm

Binnenunit, lengte

597

597

mm

Binnenunit, gewicht

170

170

kg

Buitenunit, breedte

1144

1144

mm

Buitenunit, hoogte

1382

1382

mm

Buitenunit, lengte

600

600

mm

Buitenunit, gewicht

215

215

kg

Energie-efficiëntie ƞs bij W35

197

181

%

Energie-efficiëntie ƞs bij W55

154

147

%

Nom. warmtevermogen (kW)
A2/W35

5,8

6,7

kW

Prestatiecoëfficiënt (COP) A2/W35

4,5

4,0

2,2 - 11,0

2,6 - 12,3

kW

Nom. warmtevermogen (kW)
A-7/W35

9,7

11,1

kW

Prestatiecoëfficiënt (COP) A-7/W35

3,2

3,0

Vermogensbereik min/max A2

▬

Leveringsomvang:
Warmtepomp-compacttoestel in monoblok-uitvoering, bestaande uit
binnen- en buitenunit
Binnenunit
n	Ingebouwde 4/3-weg-klep verwarmen/tapwateropwarming/bypass
n	Geïntegreerde warmwaterboiler van staal met
Ceraprotectemaillaag, corrosiebeschermd door magnesiumanode,
met isolatie
n	Ingebouwde hoogefficiënte circulatiepomp voor het secundaire
circuit
n	Ingebouwde verwarmingswaterdoorstromer
n	Ingebouwde bufferboiler 16 l
n	Ingebouwde veiligheidsklep en digitale manometer
n	Weersafhankelijke warmtepompregeling ViOS met
buitentemperatuursensor, 7-inch kleuren-Touchdisplay,
WLAN-interface
n	Debietsensor
n	Membraanexpansievat 18 l
n	Centrale netaansluiting 230 V~ met bescherming van de kabel

Aanwijzingen!
De warmtepompen moeten in bedrijf worden gesteld door de
Technische Dienst van Viessmann of door een door Viessmann
gecertificeerde verwarmingsfirma voor warmtepompen.
Voor de montage van het toestel moet een hydraulische aansluitset
worden meebesteld, zie toebehoren.

5472978

5472978

Buitenunit
n	Invertergestuurde compressor, 4-weg-omschakelklep,
elektronische expansieklep, verdamper, condensor, EC-ventilator
n	Met koelmiddelvulling R290
n	Verwarmingswaterfilter voor de condensor
n	Draaghulp voor de buitenunit
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VITOCAL 252-A
Lucht/water-warmtepomp-compacttoestellen, monoblok-uitvoering
Vitocal 252-A, type AWOT-M-E-AC 251.A 2C
Verwarmen en koelen
Voorbeeld

Warmtepompregeling
Voor weersafhankelijke werking
n	7-inch

kleuren-Touchdisplay met energiecockpit
voor lokale service zonder internetverbinding
n	Internetverbinding via WLAN
n	Aansturing van een circulatiepomp
n	Aansturing van een verwarmingswaterdoorstromer
n	Koelregelfunctie "active cooling"
n	Ingebouwde warmtehoeveelheidsteller
n	Instelling van de geluidsgereduceerde werking voor de buitenunit
n	Geoptimaliseerd energiemanagement, bv. in combinatie met een
fotovoltaïsch systeem, stroomopslagsysteem
n	Weergave van de energiestromen in ViCare-App en Viguide
n	WLAN-hotspot

$76

n	1

verwarmings-/koelcircuit zonder
mengklep
n	1 verwarmings-/koelcircuit met
mengklep
of
n	2 verwarmings-/koelcircuits zonder
mengklep
n	Tapwateropwarming

Type
Volt

Nom. warmtevermogen (kW) A7/W35
Nom. warmtevermogen (kW) A-7/W35
7,3
9,7

8,1
11,1

AWOT-M-E-AC 251.A10 2C
230 V

Z023058
16.348,–
A+++
A

–

Best.nr.
EUR
h
w
MG W

AWOT-M-E-AC 251.A13 2C
230 V

–

Z023059
17.114,–
A++
A

Best.nr.
EUR
h
w
MG W
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5472978

5472978

5 Jaar garantie door connectiviteit via het Internet!
Verbind de regeling (via WLAN) met het Internet.
Uw klant bekomt de ViCare App en wij verlenen automatisch 5 jaar garantie met inachtname van de
garantievoorwaarden.
Meer info, zie register 1 en www.viessmann.be.

VITOCAL 252-A
Lucht/water-warmtepomp-compacttoestellen, monoblok-uitvoering
Vitocal 252-A, type AWOT-M-E-AC 251.A 2C
Verwarmen en koelen
Techn. gegevens

Nom. warmtevermogen (kW) A7/W35
Nom. warmtevermogen (kW) A-7/W35
7,3
9,7

8,1
11,1

Prestatiecoëfficiënt (COP) A7/W35

5,3

5,2

Vermogensbereik min/max A7/W35

2,6 - 12,0

3,0 - 13,4

kW

70

70

°C

Aanvoertemperatuur
Geluidsvermogen

54

55

dB(A)

Boilerinhoud (liter)

190

190

l

Koelvermogen

6,3

7,9

kW

Prestatiecoëfficiënt (EER)

5,3

4,8

Koelvermogen max.

13,2

14,1

kW

Binnenunit, breedte

600

600

mm

Binnenunit, hoogte

1900

1900

mm

Binnenunit, lengte

597

597

mm

Binnenunit, gewicht

172

172

kg

Buitenunit, breedte

1144

1144

mm

Buitenunit, hoogte

1382

1382

mm

Buitenunit, lengte

600

600

mm

Buitenunit, gewicht

215

215

kg

Energie-efficiëntie ƞs bij W35

197

181

%

Energie-efficiëntie ƞs bij W55

154

147

%

Nom. warmtevermogen (kW)
A2/W35

5,8

6,7

kW

Prestatiecoëfficiënt (COP) A2/W35

4,5

4,0

2,2 - 11,0

2,6 - 12,3

kW

9,7

11,1

kW

3,2

3,0

Vermogensbereik min/max A2
Nom. warmtevermogen (kW)
A-7/W35

▬

Prestatiecoëfficiënt (COP) A-7/W35

Leveringsomvang:
Warmtepomp-compacttoestel in monoblok-uitvoering, bestaande uit
binnen- en buitenunit
Binnenunit
n	Ingebouwde 4/3-weg-klep verwarmen/tapwateropwarming/bypass
n	Geïntegreerde warmwaterboiler van staal met
Ceraprotectemaillaag, corrosiebeschermd door magnesiumanode,
met isolatie
n	Ingebouwde hoogefficiënte circulatiepomp voor het secundaire
circuit
n	Ingebouwde verwarmingswaterdoorstromer
n	Ingebouwde bufferboiler 16 l
n	Ingebouwde veiligheidsklep en digitale manometer
n	Weersafhankelijke warmtepompregeling ViOS met
buitentemperatuursensor, 7-inch kleuren-Touchdisplay,
WLAN-interface
n	Debietsensor
n	Membraanexpansievat 18 l
n	Ingebouwd 2e verwarmings-/koelcircuit

Aanwijzingen!
De warmtepompen moeten in bedrijf worden gesteld door de
Technische Dienst van Viessmann of door een door Viessmann
gecertificeerde verwarmingsfirma voor warmtepompen.
Voor de montage van het toestel moet een hydraulische aansluitset
worden meebesteld, zie toebehoren.

5472978

5472978

Buitenunit
n	Invertergestuurde compressor, 4-weg-omschakelklep,
elektronische expansieklep, verdamper, condensor, EC-ventilator
n	Met koelmiddelvulling R290
n	Verwarmingswaterfilter voor de condensor
n	Draaghulp voor de buitenunit
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VITOCAL 252-A
Lucht/water-warmtepomp-compacttoestellen, monoblok-uitvoering
Vitocal 252-A, type AWOT-E-AC 251.A 2C
Verwarmen en koelen
Voorbeeld

Warmtepompregeling
Voor weersafhankelijke werking
n	7-inch

kleuren-Touchdisplay met energiecockpit
voor lokale service zonder internetverbinding
n	Internetverbinding via WLAN
n	Aansturing van een circulatiepomp
n	Aansturing van een verwarmingswaterdoorstromer
n	Koelregelfunctie "active cooling"
n	Ingebouwde warmtehoeveelheidsteller
n	Instelling van de geluidsgereduceerde werking voor de buitenunit
n	Geoptimaliseerd energiemanagement, bv. in combinatie met een
fotovoltaïsch systeem, stroomopslagsysteem
n	Weergave van de energiestromen in ViCare-App en Viguide
n	WLAN-hotspot

$76

n	1

verwarmings-/koelcircuit zonder
mengklep
n	1 verwarmings-/koelcircuit met
mengklep
of
n	2 verwarmings-/koelcircuits zonder
mengklep
n	Tapwateropwarming

Type
Volt

Nom. warmtevermogen (kW) A7/W35
Nom. warmtevermogen (kW) A-7/W35
7,3
9,7

8,1
11,1

AWOT-E-AC 251.A10 2C
400 V

Z023060
16.835,–
A+++
A

–

Best.nr.
EUR
h
w
MG W

AWOT-E-AC 251.A13 2C
400 V

–

Z023061
17.605,–
A++
A

Best.nr.
EUR
h
w
MG W
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5 Jaar garantie door connectiviteit via het Internet!
Verbind de regeling (via WLAN) met het Internet.
Uw klant bekomt de ViCare App en wij verlenen automatisch 5 jaar garantie met inachtname van de
garantievoorwaarden.
Meer info, zie register 1 en www.viessmann.be.

VITOCAL 252-A
Lucht/water-warmtepomp-compacttoestellen, monoblok-uitvoering
Vitocal 252-A, type AWOT-E-AC 251.A 2C
Verwarmen en koelen
Techn. gegevens

Nom. warmtevermogen (kW) A7/W35
Nom. warmtevermogen (kW) A-7/W35
7,3
9,7

8,1
11,1

Prestatiecoëfficiënt (COP) A7/W35

5,3

5,2

Vermogensbereik min/max A7/W35

2,6 - 12,0

3,0 - 13,4

kW

70

70

°C

Aanvoertemperatuur
Geluidsvermogen

54

55

dB(A)

Boilerinhoud (liter)

190

190

l

Koelvermogen

6,5

8,2

kW

Prestatiecoëfficiënt (EER)

5,3

4,9

Koelvermogen max.

13,3

15,1

kW

Binnenunit, breedte

600

600

mm

Binnenunit, hoogte

1900

1900

mm

Binnenunit, lengte

597

597

mm

Binnenunit, gewicht

172

172

kg

Buitenunit, breedte

1144

1144

mm

Buitenunit, hoogte

1382

1382

mm

Buitenunit, lengte

600

600

mm

Buitenunit, gewicht

221

221

kg

Energie-efficiëntie ƞs bij W35

197

181

%

Energie-efficiëntie ƞs bij W55

154

147

%

Nom. warmtevermogen (kW)
A2/W35

5,8

6,7

kW

Prestatiecoëfficiënt (COP) A2/W35

4,5

4,0

Vermogensbereik min/max A2

2,2 - 11,0

2,6 - 12,3

kW

Nom. warmtevermogen (kW)
A-7/W35

9,7

11,1

kW

Prestatiecoëfficiënt (COP) A-7/W35

3,2

3,0

▬

Leveringsomvang:
Warmtepomp-compacttoestel in monoblok-uitvoering, bestaande uit
binnen- en buitenunit
Binnenunit
n	Ingebouwde 4/3-weg-klep verwarmen/tapwateropwarming/bypass
n	Geïntegreerde warmwaterboiler van staal met
Ceraprotectemaillaag, corrosiebeschermd door magnesiumanode,
met isolatie
n	Ingebouwde hoogefficiënte circulatiepomp voor het secundaire
circuit
n	Ingebouwde verwarmingswaterdoorstromer
n	Ingebouwde bufferboiler 16 l
n	Ingebouwde veiligheidsklep en digitale manometer
n	Weersafhankelijke warmtepompregeling ViOS met
buitentemperatuursensor, 7-inch kleuren-Touchdisplay,
WLAN-interface
n	Debietsensor
n	Membraanexpansievat 18 l
n	Ingebouwd 2e verwarmings-/koelcircuit

Aanwijzingen!
De warmtepompen moeten in bedrijf worden gesteld door de
Technische Dienst van Viessmann of door een door Viessmann
gecertificeerde verwarmingsfirma voor warmtepompen.
Voor de montage van het toestel moet een hydraulische aansluitset
worden meebesteld, zie toebehoren.

5472978

5472978

Buitenunit
n	Invertergestuurde compressor, 4-weg-omschakelklep,
elektronische expansieklep, verdamper, condensor, EC-ventilator
n	Met koelmiddelvulling R290
n	Verwarmingswaterfilter voor de condensor
n	Draaghulp voor de buitenunit
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VITOCAL 252-A
Lucht/water-warmtepomp-compacttoestellen, monoblok-uitvoering
Vitocal 252-A, type AWOT-M-E-AC 251.A 2C SP
Verwarmen en koelen
Voorbeeld

Warmtepompregeling
Voor weersafhankelijke werking
n	7-inch

kleuren-Touchdisplay met energiecockpit
voor lokale service zonder internetverbinding
n	Internetverbinding via WLAN
n Aansturing van een circulatiepomp
n	Aansturing van een verwarmingswaterdoorstromer
n	Koelregelfunctie "active cooling" voor 1 verwarmings-/koelcircuit zonder
mengklep
n	Ingebouwde warmtehoeveelheidsteller
n	Instelling van de geluidsgereduceerde werking voor de buitenunit
n	Geoptimaliseerd energiemanagement, bv. in combinatie met een
fotovoltaïsch systeem, stroomopslagsysteem
n	Weergave van de energiestromen in ViCare-App en Viguide
n	WLAN-hotspot

$76

n	1

verwarmings-/koelcircuit zonder
mengklep
n	1 verwarmings-/koelcircuit met
mengklep
of
n	2 verwarmings-/koelcircuits zonder
mengklep
n	Tapwateropwarming

Type
Volt

Nom. warmtevermogen (kW) A7/W35
Nom. warmtevermogen (kW) A-7/W35
7,3
9,7

8,1
11,1

AWOT-M-E-AC 251.A10 2C SP
230 V

Z023066
16.425,–
A+++
A

–

Best.nr.
EUR
h
w
MG W

AWOT-M-E-AC 251.A13 2C SP
230 V

–

Z023067
17.191,–
A++
A

Best.nr.
EUR
h
w
MG W
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5 Jaar garantie door connectiviteit via het Internet!
Verbind de regeling (via WLAN) met het Internet.
Uw klant bekomt de ViCare App en wij verlenen automatisch 5 jaar garantie met inachtname van de
garantievoorwaarden.
Meer info, zie register 1 en www.viessmann.be.

VITOCAL 252-A
Lucht/water-warmtepomp-compacttoestellen, monoblok-uitvoering
Vitocal 252-A, type AWOT-M-E-AC 251.A 2C SP
Verwarmen en koelen
Techn. gegevens

Nom. warmtevermogen (kW) A7/W35
Nom. warmtevermogen (kW) A-7/W35
7,3
9,7

8,1
11,1

Prestatiecoëfficiënt (COP) A7/W35

5,3

5,2

Vermogensbereik min/max A7/W35

2,6 - 12,0

3,0 - 13,4

kW

70

70

°C

Aanvoertemperatuur
Geluidsvermogen

54

55

dB(A)

Boilerinhoud (liter)

190

190

l

Koelvermogen

6,3

7,9

kW

Prestatiecoëfficiënt (EER)

5,3

4,8

Koelvermogen max.

13,2

14,1

kW

Binnenunit, breedte

600

600

mm

Binnenunit, hoogte

1900

1900

mm

Binnenunit, lengte

597

597

mm

Binnenunit, gewicht

172

172

kg

Buitenunit, breedte

1144

1144

mm

Buitenunit, hoogte

1382

1382

mm

Buitenunit, lengte

600

600

mm

Buitenunit, gewicht

215

215

kg

Energie-efficiëntie ƞs bij W35

197

181

%

Energie-efficiëntie ƞs bij W55

154

147

%

Nom. warmtevermogen (kW)
A2/W35

5,8

6,7

kW

Prestatiecoëfficiënt (COP) A2/W35

4,5

4,0

2,2 - 11,0

2,6 - 12,3

kW

Nom. warmtevermogen (kW)
A-7/W35

9,7

11,1

kW

Prestatiecoëfficiënt (COP) A-7/W35

3,2

3,0

Vermogensbereik min/max A2

▬

Leveringsomvang:
Warmtepomp-compacttoestel in monoblok-uitvoering, bestaande uit
binnen- en buitenunit

5472978

5472978

Binnenunit
n	Ingebouwde 4/3-weg-klep verwarmen/tapwateropwarming/bypass
n	Geïntegreerde warmwaterboiler van staal met
Ceraprotectemaillaag, corrosiebeschermd door magnesiumanode,
met isolatie
n	Ingebouwde hoogefficiënte circulatiepomp voor het secundaire
circuit
n	Ingebouwde verwarmingswaterdoorstromer
n	Ingebouwde bufferboiler 16 l
n	Ingebouwde veiligheidsklep en digitale manometer
n	Weersafhankelijke warmtepompregeling ViOS met
buitentemperatuursensor, 7-inch kleuren-Touchdisplay,
WLAN-interface
n	Debietsensor
n	Membraanexpansievat 18 l
n	Centrale netaansluiting 230 V~ met bescherming van de kabel
n	Ingebouwd 2e verwarmings-/koelcircuit

Aanwijzingen!
De warmtepompen moeten in bedrijf worden gesteld door de
Technische Dienst van Viessmann of door een door Viessmann
gecertificeerde verwarmingsfirma voor warmtepompen.
Voor de montage van het toestel moet een hydraulische aansluitset
worden meebesteld, zie toebehoren.

Buitenunit
n	Invertergestuurde compressor, 4-weg-omschakelklep,
elektronische expansieklep, verdamper, condensor, EC-ventilator
n	Met koelmiddelvulling R290
n	Verwarmingswaterfilter voor de condensor
n	Draaghulp voor de buitenunit
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VITOCAL 252-A
Digital services

Mobiele toepassingen en Energy Management Systems

Communicatietechniek
ViCare App - Mobiele toepassingen voor installatiebeheerders
Mobiele bediening van het verwarmingssysteem voor verwarming en warmwater.
Assistentiefuncties en foutindicatie met de mogelijkheid van directe verbinding met de
verwarmingsinstallateur voor serviceverzoeken.
► Voor meer informatie over de systeemvereisten of over het registreren en gebruiken van de
ViCare App, zie register 1 en www.vicare.info

Tools voor Service en onderhoud
Viguide - Mobiele toepassingen voor handelspartners
Service en onderhoud met Viguide om de workflow in het bedrijf van de Viessmann-handelspartner
te optimaliseren.
Zorgt voor een klantvriendelijke online-service voor de installatiebeheerder, als deze een
service-vrijgave heeft gedaan via de ViCare app.
Eenvoudige en efficiënte indienststelling van warmtegeneratoren met geïntegreerde
communicatiemodule en batterijopslagsystemen met Viguide door verwarmingsfirma's.
Naast de gratis versie zijn er ook de betalende versies Viguide Plus en Viguide Pro met extra
analyse-, onderhouds- en optimalisatiefuncties op afstand.
► Voor meer informatie over de systeemvereisten of over het registreren en gebruiken van
Viguide, zie register 1 en www.viguide.info.

Energy Management Systems
Viessmann Energy Management
Viessmann Energy Management is geïntegreerd in de nieuwste generatie
Viessmann-warmtepompen en -energieopslagunits. Het maakt een evenwichtige werking mogelijk
van alle componenten in huis die elektriciteit opwekken, verbruiken of opslaan. De nadruk ligt op
het optimaliseren van het eigenverbruik aan elektriciteit, opgewekt met fotovoltaïsche systemen.
Het Energy Management System levert uitgebreide informatie over de elektriciteitsstromen alsook
de CO2-besparingen. Indien gewenst kunnen klanten verdere optimalisatieniveaus toevoegen in de
ViCare-app.
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5472978

► Voor meer informatie over de systeemvereisten, de functies en het gebruik, zie
www.viessmann.de/energy-management

VITOCAL 252-A
Toebehoren

Toebehoren

Toebehoren
Aanwijzing!
Voor de montage van het toestel moet een hydraulische aansluitset worden meebesteld.
Hydraulische aansluitset voor 1 verwarmings-/koelcircuit, voor opbouwinstallatie naar
boven
n	Geïsoleerde verwarmingswateraanvoer- en retourleiding G 1¼
n	Geïsoleerde koudwater- en warmwaterleiding G 1

ZK06058
218,–

Best.nr.
EUR
MG W

Hydraulische aansluitset voor 1 verwarmings-/koelcircuit, voor opbouwinstallatie naar
links
n	Geïsoleerde verwarmingswateraanvoer- en retourleiding G 1¼
n	Geïsoleerde koudwater- en warmwaterleiding G 1

ZK06059
218,–

Best.nr.
EUR
MG W

Hydraulische aansluitset voor 1 verwarmings-/koelcircuit, voor opbouwinstallatie naar
rechts
n	Geïsoleerde verwarmingswateraanvoer- en retourleiding G 1¼
n Geïsoleerde koudwater- en warmwaterleiding G 1

ZK06060
218,–

Best.nr.
EUR
MG W

Kogelkraanset
Om te kunnen spoelen en ontluchten. Moet worden meebesteld indien geen montagehulp
wordt gebruikt.
n	Armaturen voor aanvoer en retour naar de buitenunit

ZK06057
69,–

Best.nr.
EUR
MG W

Montagehulp compacttoestel voor 1 verwarmings-/koelcircuit, voor opbouwinstallatie
naar boven
n	Aansluitconsole
n	Geïsoleerde verwarmingswateraanvoer- en retourleiding G 1¼
n	Geïsoleerde koudwater- en warmwaterleiding G 1
n	Afsluitarmaturen verwarmingswateraanvoer en -retour met KFE-kraan
n	Afsluitarmaturen voor het tapwater

ZK06061
354,–

Best.nr.
EUR
MG W

5472978

5472978

Voor koelwerking moeten de afsluitarmaturen terplaatse worden geïsoleerd.
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VITOCAL 252-A
Toebehoren

Toebehoren

Toebehoren
Montagehulp compacttoestel voor 2 verwarmings-/koelcircuits, voor opbouwinstallatie
naar boven
n	Aansluitconsole
n	Geïsoleerde verwarmingswateraanvoer- en retourleiding G 1¼
n	Geïsoleerde koudwater- en warmwaterleiding G 1
n	Afsluitarmaturen verwarmingswateraanvoer en -retour met KFE-kraan
n	Afsluitarmaturen voor het tapwater

ZK06225
423,–

Best.nr.
EUR
MG W

ZK06062
354,–

Best.nr.
EUR
MG W

ZK06226
423,–

Best.nr.
EUR
MG W

ZK06063
354,–

Best.nr.
EUR
MG W

ZK06227
423,–

Best.nr.
EUR
MG W

Voor koelwerking moeten de afsluitarmaturen terplaatse worden geïsoleerd.
Montagehulp compacttoestel voor 1 verwarmings-/koelcircuit, voor opbouwinstallatie
naar links
n	Aansluitconsole
n	Geïsoleerde verwarmingswateraanvoer- en retourleiding G 1¼
n	Geïsoleerde koudwater- en warmwaterleiding G 1
n	Afsluitarmaturen verwarmingswateraanvoer en -retour met KFE-kraan
n	Afsluitarmaturen voor het tapwater
Voor koelwerking moeten de afsluitarmaturen terplaatse worden geïsoleerd.
Montagehulp compacttoestel voor 2 verwarmings-/koelcircuits, voor opbouwinstallatie
naar links
n	Aansluitconsole
n Geïsoleerde verwarmingswateraanvoer- en retourleiding G 1¼
n	Geïsoleerde koudwater- en warmwaterleiding G 1
n	Afsluitarmaturen verwarmingswateraanvoer en -retour met KFE-kraan
n	Afsluitarmaturen voor het tapwater
Voor koelwerking moeten de afsluitarmaturen terplaatse worden geïsoleerd.
Montagehulp compacttoestel voor 1 verwarmings-/koelcircuit, voor opbouwinstallatie
naar rechts
n	Aansluitconsole
n	Geïsoleerde verwarmingswateraanvoer- en retourleiding G 1¼
n	Geïsoleerde koudwater- en warmwaterleiding G 1
n	Afsluitarmaturen verwarmingswateraanvoer en -retour met KFE-kraan
n	Afsluitarmaturen voor het tapwater
Voor koelwerking moeten de afsluitarmaturen terplaatse worden geïsoleerd.

Montagehulp compacttoestel voor 2 verwarmings-/koelcircuits, voor opbouwinstallatie
naar rechts
n	Aansluitconsole
n	Geïsoleerde verwarmingswateraanvoer- en retourleiding G 1¼
n	Geïsoleerde koudwater- en warmwaterleiding G 1
n	Afsluitarmaturen verwarmingswateraanvoer en -retour met KFE-kraan
n	Afsluitarmaturen voor het tapwater

82

6169980_Preisliste Wärmepumpe OneBase BE-nl 8-2022.indb 82

22.07.2022 10:41:52

5472978

5472978

Voor koelwerking moeten de afsluitarmaturen terplaatse worden geïsoleerd.

VITOCAL 252-A
Toebehoren

Toebehoren

Toebehoren
Aansluitset Circulatie
n	Hoogefficiënte circulatiepomp
n	Buisgroep met isolatie

ZK06064
376,–

Best.nr.
EUR
MG W

Aansluitset Circulatie (voor aanwezige circulatiepompen)
n	Buisgroep met isolatie

ZK06228
88,–

Best.nr.
EUR
MG W

Slibafscheider met magneet
Aansluiting Rp 1¼"

ZK04657
325,–

Best.nr.
EUR
MG V

Slibafscheider met magneet
Aansluiting Rp 1½"

ZK04658
357,–

Best.nr.
EUR
MG V

Slibafscheider met magneet
Aansluiting Rp 2"

ZK04659
623,–

Best.nr.
EUR
MG V

Lucht- en slibafscheiders
Slibafscheider met magneet
Verwijdering van magnetische en niet-magnetische vuildeeltjes (vanaf 5 μm)
Draaibare aansluiting voor installatie in horizontale, verticale en diagonaallopende leidingen
n	Verwijderbare magneet aan de buitenkant met magneetveldversterking
n	Magnetiseerbaar draadgaas met lage weerstand voor optimale afscheiding van slibdeeltjes
n	Afvoerkraan voor het verwijderen van onderschepte slib-/magnetietdeeltjes tijdens de
werking van de installatie
n	Inclusief thermische isolatie volgens EnEV
n	Toegelaten bedrijfsdruk:
≤ Rp 1" 6 bar (0,6 MPa)
> Rp 1" 10 bar (1 MPa)
n	Max. bedrijfstemperatuur: 110 °C

5472978

5472978

Aanwijzing!
Bij modernisering is een magnetische afscheider in combinatie met warmtepompen absoluut vereist.
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VITOCAL 252-A
Toebehoren
Functies voorzien vanaf softwarerelease 11/2022 !

Nominale diameter

DN20 - ¾"

DN25 - 1"

DN32-1¼"

Z024683
1.511,–

Z024684
1.541,–

–

Best.nr.
EUR
MG W

Z024685
1.572,–

Best.nr.
EUR
MG W

–

Best.nr.
EUR
MG W

Z024688
858,–

Best.nr.
EUR
MG W

Verwarmingscircuit
Divicon-verwarmingscircuitverdeling met mengklep
n	CV-pomp (toerentalgeregelde hoogefficiënte circulatiepomp),
stekkerklaar bedraad.
n	Terugslagklep.
n	2 kogelkranen met thermometer.
n	Isolatie
n	Uitbreidingsset mengklep (PlusBus-deelnemer) incl. aansluitkabel
(3,5 m lang).
Compleet gemonteerde Divicon-verwarmingscircuitverdeling
3-weg-mengklep en uitbreidingsset mengklep
n	Met mengklepelektronica en mengklepmotor
n	Met circulatiepomp Wilo PARA 25/6
n	Met

7453042 7453042

Compleet gemonteerde Divicon-verwarmingscircuitverdeling
3-weg-mengklep en uitbreidingsset mengklep
n	Met mengklepelektronica en mengklepmotor
n	Met circulatiepomp Wilo PARA Opt. 25/8

–

n	Met

Divicon-verwarmingscircuitverdeling zonder mengklep
(toerentalgeregelde hoogefficiënte circulatiepomp),
stekkerklaar bedraad.
n Terugslagklep.
n	2 kogelkranen met thermometer.
n	Isolatie
n	CV-pomp

Compleet gemonteerde Divicon-verwarmingscircuitverdeling
Zonder mengklep met circulatiepomp Wilo PARA 25/6.

Compleet gemonteerde Divicon-verwarmingscircuitverdeling
Zonder mengklep met circulatiepomp Wilo Para Opt. 25/8

Z024686
818,–

Z024687
850,–

–

ZK04322
16,–

Best.nr.
EUR
MG W

Wandbevestiging voor enkelvoudige Divicon
(verbinding ketelaansluiting – Divicon door installateur)

7465894
49,–

Best.nr.
EUR
MG W

Bypassklep
Voor de hydraulische afstelling van het verwarmingscircuit.

7464889
12,20

Best.nr.
EUR
MG W

5472978

Kabelboom (met stekker fÖ en jF )
Voor de vervanging van de tot de leveringsomvang behorende
aansluitkabel bij 2 of 3 verwarmingscircuits met mengklep voor de
verbinding van de mengklepelektronica's.
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5472978

Toebehoren Divicon

VITOCAL 252-A
Toebehoren

Nominale diameter

DN20 - ¾"

DN25 - 1"

DN32-1¼"

Toebehoren Divicon
Verdelerbalk voor 2 Divicons
Met isolatie.
Montage aan de wand (met afzonderlijk te bestellen
wandbevestiging).

7460638
299,–

7466337
340,–

Best.nr.
EUR
MG W

Verdelerbalk voor 3 Divicons
Met isolatie.
Montage aan de wand (met afzonderlijk te bestellen
wandbevestiging).

7460643
412,–

7466340
468,–

Best.nr.
EUR
MG W

Wandbevestiging voor verdelerbalken
(verbinding ketelaansluiting – verdelerbalk door installateur)

7465439
49,–

Best.nr.
EUR
MG W

5472978

5472978

Aanwijzingen!
n	Bij de dimensionering van de Divicon-verwarmingscircuitverdeling de planningsdocumentatie in acht nemen.
n	Divicon-verwarmingscircuitverdeling als montageset, zie prijslijst 1, register 9.2.
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VITOCAL 252-A
Toebehoren

Toebehoren voor tapwateropwarming

Toebehoren
Zwerfstroomanode
n	Onderhoudsvrij.
n	In plaats van de meegeleverde magnesiumanode.

Z004247
490,–

Best.nr.
EUR
MG W

Veiligheidsgroep volgens DIN 1988 (DN 20, R 1)
n	Membraanveiligheidsklep 10 bar (1 MPa)
n	Afsluitklep
n	Terugstroomblokkering en testaansluiting
n	Manometeraansluiting

7180662
235,–

Best.nr.
EUR
MG W

Ruwbouwsokkel
Voor de plaatsing van het toestel op de ruwe vloer.
n	Verstelbaar in de hoogte, voor ondervloeren van 10 tot 18 cm.
n	Met isolatie.

7417925
401,–

Best.nr.
EUR
MG W

Afvoertrechterset
Afvoertrechter met sifon en rozet.

7176014
45,–

Best.nr.
EUR
MG W
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Overige

VITOCAL 252-A
Toebehoren

Toebehoren koeling

Vochtigheidsschakelaar 24 V
n	Voor registratie van het dauwpunt.
n	Om dauwwatervorming te vermijden.

7181418
356,–

Best.nr.
EUR
MG W

Hoogefficiënte circulatiepomp Wilo Yonos PICO plus 30/1-6
n	Aanluiting Rp 1¼
n Bouwlengte 180 mm
n	Nominale druk 6 bar

7783570
562,–

Best.nr.
EUR
MG V

5472978

5472978

Koeling
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VITOCAL 252-A
Toebehoren

Toebehoren

Consoles voor de buitenunit
Rubberen vloerconsole FIX-IT FOOT SET 1000 mm (10 cm)
n	Dempingsvoet voor montage van de buitenunit op een vast oppervlak
n	1000 x 180 x 95 mm

7770675
132,–

Best.nr.
EUR
MG V

Ophoogstuk voor FIX-IT FOOT SET 1000 mm (10 cm)
n	2 stuks

7770683
132,–

Best.nr.
EUR
MG V

Console voor vloermontage
n	Voor gelijkvloerse opstelling
n	Uit roestvaststalen profielen
n	Afmetingen: Hoogte 270 mm, breedte 757 mm, lengte 566 mm

ZK06013
177,–

Best.nr.
EUR
MG W

Designbekleding voor vloerconsole
n	Voor gelijkvloerse opstelling
n	Kleur: Vitographite
Het achteraf aanbrengen van de designbekleding is mogelijk voor Console voor vloermontage
ZK06013

ZK06014
470,–

Best.nr.
EUR
MG W

Designbekleding voor vloerconsole incl. wandaansluiting
n	Voor bekleding van de hydraulische leidingen tussen de warmtepomp en het
gebouw binnen een afstand van 200 tot 300 mm
n	Voor wand- en vloermontage met leidingsdoorvoer boven de grond
n	Uit gegalvaniseerd plaatstaal
n	Kleur: Vitographite
n	Afmetingen: Hoogte 298 mm, breedte 1144 mm, lengte (variabel) 791 tot 935 mm
Het achteraf aanbrengen van de designbekleding is mogelijk voor Console voor vloermontage
ZK06013

ZK06015
563,–

Best.nr.
EUR
MG W

Consoleset voor wandmontage van de buitenunit
n	Uit gegalvaniseerd plaatstaal
n	Te gebruiken tot een buitenunitgewicht van 250 kg
n	Afmetingen: Hoogte 560 mm, breedte 815 mm, lengte 838 mm

ZK06016
551,–

Best.nr.
EUR
MG W

Designbekleding voor wandconsole
n	Voor bekleding van de hydraulische leidingen bij wandmontage
n	Kleur: Vitographite

ZK06017
386,–

Best.nr.
EUR
MG W

Hydraulische aansluitset 2 x PB 40 x 3,7
Totale lengte inclusief aansluitgedeelte 5 m.

7521273
608,–

Best.nr.
EUR
MG W

Hydraulische aansluitset 2 x PB 40 x 3,7
Totale lengte inclusief aansluitgedeelte 10 m.

7521274
901,–

Best.nr.
EUR
MG W

Hydraulische aansluitset 2 x PB 40 x 3,7
Totale lengte inclusief aansluitgedeelte 15 m.

7521275
1.194,–

Best.nr.
EUR
MG W

Hydraulische aansluitset 2 x PB 40 x 3,7
Totale lengte inclusief aansluitgedeelte 20 m.

7521276
1.487,–

Best.nr.
EUR
MG W

Het achteraf aanbrengen van de designbekleding voor de vloerconsole is mogelijk

Verwarmingscircuit
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Hydraulische aansluitsets
Voor de hydraulische verbinding van buiten opgestelde warmtepompen met de
verwarmingsinstallatie, flexibele plaatsing in de bodem.
n	Aanvoer- en retourleiding 2 × PB 40 x 3,7 mm in een buis, geïsoleerd.
n	Overgangsschroefverbindingen DN 32 op R 1¼ (buitenschroefdraad).

VITOCAL 252-A
Toebehoren

Toebehoren

Verwarmingscircuit
Aansluitset voor de Console voor vloermontage
Voor het aansluiten van de buitenunit op de verwarmingsinstallatie wanneer de leidingen
bovengronds worden gelegd.
n	2 x koperbuis Ø 28 mm, lengte 1 m, met thermische isolatie volgens EnEV
n	Wanddoorvoer DN 150, lengte 750 mm
n	Afdichtstuk met doorvoeren voor koperbuis 2 x voor Ø 28 mm en 3 x voor Ø 18 mm
n	Kap met doorvoeren voor koperbuis 2 x voor Ø 28 mm en 3 x voor leidingen met verschillende
diameter

ZK06018
1.150,–

Best.nr.
EUR
MG W

Aansluitset voor de Console voor vloermontage
Voor het aansluiten van de buitenunit op de verwarmingsinstallatie wanneer de leidingen
bovengronds worden gelegd.
n	2 x koperbuis Ø 28 mm, lengte 1 m, zonder isolatie
n	Wanddoorvoer DN 150, lengte 750 mm
n	Afdichtstuk met doorvoeren voor koperbuis 2 x voor Ø 28 mm en 3 x voor Ø 18 mm
n	Kap met doorvoeren voor koperbuis 2 x voor Ø 28 mm en 3 x voor leidingen met verschillende
diameter

ZK06428
765,–

Best.nr.
EUR
MG W

Aansluitset voor de Console voor vloermontage
Voor het aansluiten van de buitenunit op de hydraulische aansluitsets van de
verwarmingsinstallatie wanneer de leidingen bovengronds worden gelegd.
n	2 x roestvaststalen ribbelbuizen DN 25 x 500 mm met wartelmoer 1¼", insteeknippel en
thermische isolatie Ø 28 x 32 mm
n	Wanddoorvoer DN 150, lengte 750 mm
n	Afdichtstuk met doorvoeren
n	Kap met doorvoeren voor koperbuis 2 x voor Ø 28 mm en 3 x voor leidingen met verschillende
diameter
n	Isolatie Ø 54 x 31 mm, lengte 200 mm
n	Kleefband: breedte 50 mm, lengte 1 m

ZK06019
825,–

Best.nr.
EUR
MG W

Aansluitset voor de Console voor vloermontage
Voor het aansluiten van de buitenunit op de hydraulische aansluitsets van de
verwarmingsinstallatie wanneer de leidingen ondergronds worden gelegd.
n	2 x roestvaststalen ribbelbuizen DN 25 x 500 mm met wartelmoer 1¼", insteeknippel en
thermische isolatie Ø 28 x 32 mm
n	Isolatie Ø 54 x 31 mm, lengte 200 mm
n	Kleefband: breedte 50 mm, lengte 1 m

ZK06020
266,–

Best.nr.
EUR
MG W

Aansluitset voor de Wandconsole
Voor het aansluiten van de buitenunit op de verwarmingsinstallatie.
n	2 x koperbuis Ø 28 mm, lengte 1 m, met thermische isolatie volgens EnEV
n	Wanddoorvoer DN 150, lengte 750 mm
n	Afdichtstuk met doorvoeren voor koperbuis 2 x voor Ø 28 mm en 3 x voor Ø 18 mm
n	Kap met doorvoeren voor koperbuis 2 x voor Ø 28 mm en 3 x voor leidingen met verschillende
diameter

ZK06021
1.125,–

Best.nr.
EUR
MG W

Aansluitset voor de Wandconsole
Voor het aansluiten van de buitenunit op de verwarmingsinstallatie.
n	2 x koperbuis Ø 28 mm, lengte 1 m, zonder isolatie
n	Wanddoorvoer DN 150, lengte 750 mm
n	Afdichtstuk met doorvoeren voor koperbuis 2 x voor Ø 28 mm en 3 x voor Ø 18 mm
n	Kap met doorvoeren voor koperbuis 2 x voor Ø 28 mm en 3 x voor leidingen met verschillende
diameter

ZK06429
795,–

Best.nr.
EUR
MG W

ZK06022
260,–

Best.nr.
EUR
MG W

Overige

5472978

5472978

Aanvullende elektrische verwarming
Als vorstbescherming voor de condenswaterbak van de buitenunit.
Enkel bij een vrije afvoer van het condenswater.
n	Lengte van de verwarming 1,6 m
n	Condenswater-afvoerbocht
n Afsluitstop
n	Houderclips voor bevestiging van de verwarming in de condenswaterbak
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VITOCAL 252-A
Toebehoren

Toebehoren

Overige
Ventilatorringverwarming
Om de ventilator tegen ijsvorming te beschermen.
Voor klimatologische gebieden met langere vorstperioden.

ZK06023
263,–

Best.nr.
EUR
MG W

Afdekkappen (2 stuks)
Om de voetrail-openingen van de buitenunit te blinderen.

ZK02933
5,–

Best.nr.
EUR
MG W

Designpanelen Verdamper
Voor het bekleden van de EPP-onderdelen rond de verdamper met designpanelen.
n	Kleur: Vitographite

ZK06215
51,–

Best.nr.
EUR
MG W

Designbekleding Beschermrooster
Om de achterkant van de buitenunit af te dekken
n	Vervaardigd uit gegalvaniseerd plaatstaal
n	Kleur: Vitographite
n	Afmetingen: Hoogte 1299 mm, breedte 752 mm, diepte 29 mm

ZK06025
339,–

Best.nr.
EUR
MG W

7249305
72,–

Best.nr.
EUR
MG W

ZK06026
346,–

Best.nr.
EUR
MG P

Reinigingsproducten
Speciale reiniger
1 liter-spuitfles voor reiniging van de verdamper.

Fotovoltaisch systeem
3-fasige energiemeter voor 2-traps-eigenverbruik
n	Met CAN-BUS-interface
n	Voor een optimaal gebruik van de zelf opgewekte elektriciteit van fotovoltaïsche installaties
door de warmtepomp
n	Fase-gebalanceerde bidirectionele meter
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Aanwijzing!
► Aanwijzingen voor de kabellengte van de hydraulische aansluitset in de planningsdocumentatie in acht nemen.

VITOCAL 252-A
Toebehoren bij de regeling

Toebehoren

BUS-verbindingsleidingen
BUS-communicatiekabel, lengte 5 m
Stekkerklare afgeschermde CAN-BUS-communicatiekabel tussen buiten- en binnenunit

ZK06216
53,–

Best.nr.
EUR
MG W

BUS-communicatiekabel, lengte 15 m
Stekkerklare afgeschermde CAN-BUS-communicatiekabel tussen buiten- en binnenunit

ZK06217
92,–

Best.nr.
EUR
MG W

BUS-communicatiekabel, lengte 30 m
Stekkerklare afgeschermde CAN-BUS-communicatiekabel tussen buiten- en binnenunit

ZK06218
157,–

Best.nr.
EUR
MG W

BUS-verbindingskabel, lengte 5 m
Stekkerklare afgeschermde CAN-BUS-verbindingskabel voor de opname van busdeelnemers in
het systeemnetwerk zoals bijv. Vitoair, Vitocal, Vitocharge, enz.

ZK06219
57,–

Best.nr.
EUR
MG W

BUS-verbindingskabel, lengte 15 m
Stekkerklare afgeschermde CAN-BUS-verbindingskabel voor de opname van busdeelnemers in
het systeemnetwerk zoals bijv. Vitoair, Vitocal, Vitocharge, enz.

ZK06220
109,–

Best.nr.
EUR
MG W

BUS-verbindingskabel, lengte 30 m
Stekkerklare afgeschermde CAN-BUS-verbindingskabel voor de opname van busdeelnemers in
het systeemnetwerk zoals bijv. Vitoair, Vitocal, Vitocharge, enz.

ZK06221
198,–

Best.nr.
EUR
MG W

7959522
440,–

Best.nr.
EUR
MG W

ZK03842
66,–

Best.nr.
EUR
MG W

7438702
97,–

Best.nr.
EUR
MG W

Afstandsbedieningen
Vitotrol 300-E
Multisysteem-afstandsbediening ter ondersteuning van verschillende warmtegeneratoren (bv.
Vitodens, Vitocal en Vitovalor) of woningventilatiesystemen (Vitoair).
n	Draadloze communicatie met de warmtegenerator via radio met laag vermogen
n	Verlicht grafisch display
n	Afhankelijk van het aangesloten systeem: weergave van de kamertemperatuur,
luchtvochtigheid, CO2-waarde, energiecockpit alsook ondersteuning van de bedrijfsmodi
Verwarming, Koeling en Ventilatie
n	Kameroverzicht in combinatie met individuele kamerregeling
n	Instelling van verschillende bedrijfsmodi of tijdsprogramma's
n	Comfortfuncties zoals het vakantieprogramma
n	Intuïtieve kleurondersteunde gebruikersnavigatie (Lightguide)
Als de voeding voor de Vitotrol 300-E verzonken gemonteerd moet worden, moet ook een
Voedingsadapter voor inbouwmontage worden meebesteld.
n	Max. 1 Vitotrol 300-E per verwarmings-/koelcircuit of per woningventilatiesysteem mogelijk.
n	Gemengd bedrijf met een Vitotrol 200-E is niet mogelijk.
Voor een gedetailleerd compatibiliteitsoverzicht, zie www.vitotrol.info
Voedingsadapter voor inbouwmontage
Als alternatief voor de meegeleverde stekkeradapter kan de stroomvoorziening voor de Vitotrol
300-E ook via de Voedingsadapter voor inbouwmontage gebeuren. Deze voedingsadapter past
in een standaard inbouwdoos.
n	Voeding met 12 V/500 mA uitgangsvermogen
n	Volgens EuP-richtlijn 2005/32/EG
n	In- en uitgang via schroefklemmen
n	Afmetingen 54 x 26 mm

Sensoren

5472978

5472978

Dompeltemperatuursensor (NTC 10 kOhm)
n	Voor de detectie van een temperatuur in een dompelhuls.
n	Met aansluitkabel (5,8 m lang) en stekker.
Als boilertemperatuursensor voor de verwarmingswater-bufferboiler
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VITOCAL 252-A
Toebehoren bij de regeling

Toebehoren

Uitbreiding voor de verwarmingscircuitregeling
Klemthermostaat
Thermostaat als maximumtemperatuurbegrenzing voor vloerverwarming.
n	Met aansluitkabel (1,5 m lang)
Enkel in combinatie met een direct aangesloten verwarmingscircuit zonder mengklep.

ZK04647
145,–

Best.nr.
EUR
MG W

Dompeltemperatuurregelaar
Thermostaat als maximumtemperatuurbegrenzing voor vloerverwarmingen.
n	Met aansluitkabel (4,2 m lang) en stekker.
n	Met dompelhuls R ½ x 200 mm uit roestvast staal.
Enkel in combinatie met verwarmingscircuits met afzonderlijke verwarmingscircuitpomp.

7151728
244,–

Best.nr.
EUR
MG W

Klemtemperatuurregelaar
Thermostaat als maximumtemperatuurbegrenzing voor vloerverwarmingen.
Met aansluitkabel (4,2 m lang) en stekker.
Enkel in combinatie met verwarmingscircuits met afzonderlijke verwarmingscircuitpomp.

7151729
192,–

Best.nr.
EUR
MG W

Uitbreidingsset mengklep EM-MX (mengklepmontage)
(PlusBus-deelnemer)
Voor één verwarmingscircuit met mengklep, stekkerklaar bedraad.
n	Mengklepelektronica met mengklepmotor voor Viessmann mengklep DN 20 tot 50, R ½ tot
1¼ (niet voor flensmengkleppen)
n	Aanvoertemperatuursensor als klemtemperatuursensor (NTC 10 kOhm) met aansluitkabel
(2,0 m lang) en stekker
n	Stekker voor CV-pomp
n	Netaansluit- en PlusBus-kabel met stekker
n	Met aansluiting voor een dompeltemperatuursensor voor de hydraulische evenwichtsfles
(dompeltemperatuursensor moet afzonderlijk worden besteld)
Enkel geschikt voor verwarmingswerking

Z017409
584,–

Best.nr.
EUR
MG W

Uitbreidingsset mengklep EM-M1 (wandmontage)
(PlusBus-deelnemer)
Voor één verwarmingscircuit met mengklep, stekkerklaar bedraad.
n	Mengklepelektronica voor een afzonderlijk te bestellen mengklepmotor
n	Aanvoertemperatuursensor als klemtemperatuursensor (NTC 10 kOhm) met aansluitkabel
(5,8 m lang) en stekker
n	Stekker voor CV-pomp en mengklepmotor
n	Netaansluit- en PlusBus-kabel met stekker
n	Met aansluiting voor een dompeltemperatuursensor voor de hydraulische evenwichtsfles
(dompeltemperatuursensor moet afzonderlijk worden besteld)
Enkel geschikt voor verwarmingswerking

Z017410
376,–

Best.nr.
EUR
MG W

Uitbreiding voor de verwarmingscircuitregeling

Aanwijzingen!
n	De BUS-communicatiekabel tussen de binnen- en buitenunit kan ook door terplaatse worden gemaakt. Vereisten voor de
BUS-communicatiekabel, zie de planningsdocumenten.
n	De kabels mogen niet langer zijn dan 30 m.
n	Werking met Uitbreidingsset mengklep voorzien vanaf release 11/2022 !
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Overige toebehoren en software, zie volgende registers:
► Register 1, Connectiviteit en Building Automation (ViCare App, Vitoconnect, Vitogate enz.)
► Register 11, Toebehoren voor de regeling (Afstandsbedieningen, sensoren enz.)
► Register 12, Software voor planning en inbedrijfstelling (Vitodesk, Vitosoft enz.)

Hybrid-toestellen

Pagina
Vitocal 250-AH

Lucht/water-warmtepomp voor
hybridwerking (monoblok-uitvoering)

A7/W35

2,6 tot 13,4 kW

95

Het geïntegreerde Viessmann-oplossingsaanbod

Dienstverleningen

Digitale services

5593057

8/2022

Connectiviteit en platformen

Producten en systemen
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VITOCAL 250-AH
Lucht/water-warmtepompen voor hybridwerking
Monoblok-uitvoering
10 tot 13 kW

EHPA-keurmerk als bewijs van de COP

Vitocal 250-AH
Tot 70 °C aanvoertemperatuur
Type HAWO-AC 252.A/HAWO-M-AC 252.A
Warmtepomp met elektrische aandrijving in monoblok-uitvoering
met buiten- en binnenunit
n	Voor verwarming/koeling en tapwateropwarming
n	Monoblok-binnenunit met warmtepompregeling, hoogefficiënte
circulatiepomp voor het secundaire circuit, 4/3-weg-klep en
veiligheidsgroep
n	Ingebouwde bufferboiler en overstortklep
Toegestane werkdruk: Verwarmingswater 3 bar (0,3 MPa)

5472977

5472977

8/2022

Kleur binnenunit: Vitopearlwhite
Kleur buitenunit : Vitographite

n	Lage

werkingskosten door een hoge COP (Coefficient of
Performance) volgens EN 14511 : tot 5,3 bij A7/W35

n	Vermogensregeling

werking in deellast

en DC-inverter voor een hoge efficiëntie bij

n	Een

maximale aanvoertemperatuur tot 70 °C bij een
buitentemperatuur van -10 °C maakt het geschikt voor toepassing
zowel in nieuwbouw als bij modernisering

n	Zelfoptimaliserende

AutoControl

regeling van het debiet via Viessmann Hydro

n	Hybrid

Pro Control voor een optimale regeling van de
warmtepomp en een bijkomende verwarmingsketel

n	Milieuvriendelijk,

natuurlijk koelmiddel R290 met een bijzonder
lage GWP van 0 (GWP = Global Warming Potential)

n	Comfortabel

koelen

n	Bijzonder

(AAD+)

dankzij de reversibele uitvoering voor verwarmen en

stille werking dankzij Advanced acoustics design+

n	Geschikt

voor het internet door geïntegreerde WLAN of
Service-link

n	Bediening,

Viguide

n	Geleide
n	Single

optimalisatie, onderhoud en service via ViCare-App en

indienststelling via Viguide

Room Control met componenten uit ViCare Smart Climate
95
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VITOCAL 250-AH
Lucht/water-warmtepompen voor hybridwerking, monoblok-uitvoering
Vitocal 250-A, type HAWO-M-AC 252.A
Verwarmen en koelen
Voorbeeld

0

0

0

Warmtepompregeling
Voor weersafhankelijke werking
n	7-inch

kleuren-Touchdisplay met energiecockpit
voor lokale service zonder internetverbinding
n	Internetverbinding via WLAN
n	Aansturing van een circulatiepomp
n	Hybrid Pro Control voor een optimale regeling van de warmtepomp
en een bijkomende verwarmingsketel
n	Geïntegreerde aansturing van een externe warmtegenerator via 0 tot
10V-signaal, potentiaalvrij contact of CAN-BUS
n	Koelregelfunctie "active cooling"
n	Ingebouwde warmtehoeveelheidsteller
n	Instelling van de geluidsgereduceerde werking voor de buitenunit
n	Geoptimaliseerd energiemanagement, bv. in combinatie met een
fotovoltaïsch systeem, stroomopslagsysteem
n	Weergave van de energiestromen in ViCare-App en Viguide
n	WLAN-hotspot

$76

n	1

verwarmings-/koelcircuit zonder
mengklep / buffer
of (vanaf 11/2022) buffer met:
n	1 direct verwarmingscircuit
n	3 verwarmingscircuits met
mengklep

Type
Volt

Nom. warmtevermogen (kW) A7/W35
Nom. warmtevermogen (kW) A-7/W35
7,3
9,7

8,1
11,1

HAWO-M-AC 252.A10
230 V

Z023939
12.565,–
A+++

–

Best.nr.
EUR
Energy
MG W

HAWO-M-AC 252.A13
230 V

–

Z023940
13.331,–
A++

Best.nr.
EUR
Energy
MG W
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5 Jaar garantie door connectiviteit via het Internet!
Verbind de regeling (via WLAN) met het Internet.
Uw klant bekomt de ViCare App en wij verlenen automatisch 5 jaar garantie met inachtname van de
garantievoorwaarden.
Meer info, zie register 1 en www.viessmann.be.

VITOCAL 250-AH
Lucht/water-warmtepompen voor hybridwerking, monoblok-uitvoering
Vitocal 250-A, type HAWO-M-AC 252.A
Verwarmen en koelen
Techn. gegevens

Nom. warmtevermogen (kW) A7/W35
Nom. warmtevermogen (kW) A-7/W35
7,3
9,7

8,1
11,1

Prestatiecoëfficiënt (COP) A7/W35

5,3

5,2

Vermogensbereik min/max A7/W35

2,6 - 12,0

3,0 - 13,4

kW

70

70

°C

Aanvoertemperatuur
Geluidsvermogen

54

55

dB(A)

Koelvermogen

6,3

7,9

kW

Prestatiecoëfficiënt (EER)

5,3

4,8

Koelvermogen max.

13,2

14,1

kW

Binnenunit, breedte

600

600

mm

Binnenunit, hoogte

920

920

mm

Binnenunit, lengte

370

370

mm

Binnenunit, gewicht

57

57

kg

Buitenunit, breedte

1145

1145

mm

Buitenunit, hoogte

1386

1386

mm

Buitenunit, lengte

600

600

mm

Buitenunit, gewicht

215

215

kg

Energie-efficiëntie ƞs bij W35

197

190

%

Energie-efficiëntie ƞs bij W55

154

147

%

Nom. warmtevermogen (kW)
A2/W35

8,0

6,7

kW

Prestatiecoëfficiënt (COP) A2/W35

4,5

4,0

2,2 - 11,0

2,6 - 12,3

kW

Nom. warmtevermogen (kW)
A-7/W35

9,7

11,1

kW

Prestatiecoëfficiënt (COP) A-7/W35

3,2

3,0

Vermogensbereik min/max A2

▬

Leveringsomvang:
Complete warmtepomp in monoblok-uitvoering, bestaande
uit binnen- en buitenunit
Binnenunit
n	Ingebouwde 4/3-weg-klep verwarmen/tapwateropwarming/bypass
n	Ingebouwde hoogefficiënte circulatiepomp voor de secundaire
circuits
n	Geïntegreerde hybride-hydraulica en interfaces voor de regeling
van de externe warmtegenerator
n	Ingebouwde verwarmingswaterdoorstromer
n	Ingebouwde bufferboiler 16 l
n	Ingebouwde veiligheidsklep en digitale manometer
n	Weersafhankelijke warmtepompregeling met
buitentemperatuursensor
n	Debietsensor
n	Wandhouder, standaard-aansluitbuizen
n	Membraanexpansievat 18 l

Aanwijzingen!
De warmtepompen moeten in bedrijf worden gesteld door de
Technische Dienst van Viessmann of door een door Viessmann
gecertificeerde verwarmingsfirma voor warmtepompen.
n	Prestatiecoëfficiënt

COP bij werkingspunt A7/W35 volgens
EN 14511 bij nom. vermogen
n	Vermogensbereik min/max bij werkingspunt A7/W35
n	Meting van het geluidsvermogenniveau in overeenstemming met
EN ISO 12102 / EN ISO 9614-2, nauwkeurigheidsklasse 3 in
nachtmodus
n	Koelvermogen en EER bij werkingspunt A35/W18 volgens
EN 14511
n	Energie-efficiëntie ƞs : prestatiegegevens voor verwarming
volgens EU-verordening nr. 813/2013 bij gemiddelde
klimaatomstandigheden voor toepassing bij lage temperaturen
(W35) en toepassing bij middelhoge temperaturen (W55)

5472977

5472977

Buitenunit
n	Invertergestuurde compressor, 4-weg-omschakelklep,
elektronische expansieklep, verdamper, condensor, EC-ventilator
n	Met koelmiddelvulling R290
n	Verwarmingswaterfilter voor de condensor
n	Draaghulp voor de buitenunit
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VITOCAL 250-AH
Lucht/water-warmtepompen voor hybridwerking, monoblok-uitvoering
Vitocal 250-AH, type HAWO-AC 252.A
Verwarmen en koelen
Voorbeeld

0

0

0

Warmtepompregeling
Voor weersafhankelijke werking
n	7-inch

kleuren-Touchdisplay met energiecockpit
voor lokale service zonder internetverbinding
n	Internetverbinding via WLAN
n	Aansturing van een circulatiepomp
n	Hybrid Pro Control voor een optimale regeling van de warmtepomp
en een bijkomende verwarmingsketel
n	Geïntegreerde aansturing van een externe warmtegenerator via 0 tot
10V-signaal, potentiaalvrij contact of CAN-BUS
n	Koelregelfunctie "active cooling"
n	Ingebouwde warmtehoeveelheidsteller
n	Instelling van de geluidsgereduceerde werking voor de buitenunit
n	Geoptimaliseerd energiemanagement, bv. in combinatie met een
fotovoltaïsch systeem, stroomopslagsysteem
n	Weergave van de energiestromen in ViCare-App en Viguide
n	WLAN-hotspot

$76

n	1

verwarmings-/koelcircuit zonder
mengklep / buffer
of (vanaf 11/2022) buffer met:
n	1 direct verwarmingscircuit
n	3 verwarmingscircuits met
mengklep

Type
Volt

Nom. warmtevermogen (kW) A7/W35
Nom. warmtevermogen (kW) A-7/W35
7,3
9,7

8,1
11,1

HAWO-AC 252.A10
400 V

Z023942
13.052,–
A+++

–

Best.nr.
EUR
Energy
MG W

HAWO-AC 252.A13
400 V

–

Z023943
13.822,–
A++

Best.nr.
EUR
Energy
MG W
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5 Jaar garantie door connectiviteit via het Internet!
Verbind de regeling (via WLAN) met het Internet.
Uw klant bekomt de ViCare App en wij verlenen automatisch 5 jaar garantie met inachtname van de
garantievoorwaarden.
Meer info, zie register 1 en www.viessmann.be.

VITOCAL 250-AH
Lucht/water-warmtepompen voor hybridwerking, monoblok-uitvoering
Vitocal 250-AH, type HAWO-AC 252.A
Verwarmen en koelen
Techn. gegevens

Nom. warmtevermogen (kW) A7/W35
Nom. warmtevermogen (kW) A-7/W35
7,3
9,7

8,1
11,1

Prestatiecoëfficiënt (COP) A7/W35

5,3

5,2

Vermogensbereik min/max A7/W35

2,6 - 12,0

3,0 - 13,4

kW

70

70

°C

Aanvoertemperatuur
Geluidsvermogen

54

55

dB(A)

Koelvermogen

6,5

8,2

kW

Prestatiecoëfficiënt (EER)

5,3

4,9

Koelvermogen max.

13,3

15,1

kW

Binnenunit, breedte

600

600

mm

Binnenunit, hoogte

920

920

mm

Binnenunit, lengte

370

370

mm

Binnenunit, gewicht

57

57

kg

Buitenunit, breedte

1145

1145

mm

Buitenunit, hoogte

1386

1386

mm

Buitenunit, lengte

600

600

mm

Buitenunit, gewicht

221

221

kg

Energie-efficiëntie ƞs bij W35

197

190

%

Energie-efficiëntie ƞs bij W55

154

147

%

Nom. warmtevermogen (kW)
A2/W35

5,8

6,7

kW

Prestatiecoëfficiënt (COP) A2/W35

4,5

4,0

Vermogensbereik min/max A2

2,2 - 11,0

2,6 - 12,3

kW

Nom. warmtevermogen (kW)
A-7/W35

9,7

11,1

kW

Prestatiecoëfficiënt (COP) A-7/W35

3,2

3,0

▬

Leveringsomvang:
Complete warmtepomp in monoblok-uitvoering, bestaande
uit binnen- en buitenunit
Binnenunit
n	Ingebouwde 4/3-weg-klep verwarmen/tapwateropwarming/bypass
n	Ingebouwde hoogefficiënte circulatiepomp voor de secundaire
circuits
n	Geïntegreerde hybride-hydraulica en interfaces voor de regeling
van de externe warmtegenerator
n	Ingebouwde verwarmingswaterdoorstromer
n	Ingebouwde bufferboiler 16 l
n	Ingebouwde veiligheidsklep en digitale manometer
n	Weersafhankelijke warmtepompregeling met
buitentemperatuursensor
n	Debietsensor
n	Wandhouder, standaard-aansluitbuizen
n	Membraanexpansievat 18 l

Aanwijzingen!
De warmtepompen moeten in bedrijf worden gesteld door de
Technische Dienst van Viessmann of door een door Viessmann
gecertificeerde verwarmingsfirma voor warmtepompen.
n	Prestatiecoëfficiënt

COP bij werkingspunt A7/W35 volgens
EN 14511 bij nom. vermogen
n	Vermogensbereik min/max bij werkingspunt A7/W35
n	Meting van het geluidsvermogenniveau in overeenstemming met
EN ISO 12102 / EN ISO 9614-2, nauwkeurigheidsklasse 3 in
nachtmodus
n	Koelvermogen en EER bij werkingspunt A35/W18 volgens
EN 14511
n	Energie-efficiëntie ƞs : prestatiegegevens voor verwarming
volgens EU-verordening nr. 813/2013 bij gemiddelde
klimaatomstandigheden voor toepassing bij lage temperaturen
(W35) en toepassing bij middelhoge temperaturen (W55)

5472977

5472977

Buitenunit
n	Invertergestuurde compressor, 4-weg-omschakelklep, elektronische
expansieklep, verdamper, condensor, EC-ventilator
n	Met koelmiddelvulling R290
n	Verwarmingswaterfilter voor de condensor
n	Draaghulp voor de buitenunit
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VITOCAL 250-AH
Digital services

Mobiele toepassingen en Energy Management Systems

Communicatietechniek
ViCare App - Mobiele toepassingen voor installatiebeheerders
Mobiele bediening van het verwarmingssysteem voor verwarming en warmwater.
Assistentiefuncties en foutindicatie met de mogelijkheid van directe verbinding met de
verwarmingsinstallateur voor serviceverzoeken.
► Voor meer informatie over de systeemvereisten of over het registreren en gebruiken van de
ViCare App, zie register 1 en www.vicare.info

Tools voor Service en onderhoud
Viguide - Mobiele toepassingen voor handelspartners
Service en onderhoud met Viguide om de workflow in het bedrijf van de Viessmann-handelspartner
te optimaliseren.
Zorgt voor een klantvriendelijke online-service voor de installatiebeheerder, als deze een
service-vrijgave heeft gedaan via de ViCare app.
Eenvoudige en efficiënte indienststelling van warmtegeneratoren met geïntegreerde
communicatiemodule en batterijopslagsystemen met Viguide door verwarmingsfirma's.
Naast de gratis versie zijn er ook de betalende versies Viguide Plus en Viguide Pro met extra
analyse-, onderhouds- en optimalisatiefuncties op afstand.
► Voor meer informatie over de systeemvereisten of over het registreren en gebruiken van
Viguide, zie register 1 en www.viguide.info.

Energy Management Systems
Viessmann Energy Management
Viessmann Energy Management is geïntegreerd in de nieuwste generatie
Viessmann-warmtepompen en -energieopslagunits. Het maakt een evenwichtige werking mogelijk
van alle componenten in huis die elektriciteit opwekken, verbruiken of opslaan. De nadruk ligt op
het optimaliseren van het eigenverbruik aan elektriciteit, opgewekt met fotovoltaïsche systemen.
Het Energy Management System levert uitgebreide informatie over de elektriciteitsstromen alsook
de CO2-besparingen. Indien gewenst kunnen klanten verdere optimalisatieniveaus toevoegen in de
ViCare-app.

100

6169980_Preisliste Wärmepumpe OneBase BE-nl 8-2022.indb 100

22.07.2022 10:41:57

5472977

5472977

► Voor meer informatie over de systeemvereisten, de functies en het gebruik, zie
www.viessmann.de/energy-management

VITOCAL 250-AH
Toebehoren

Toebehoren

Toebehoren
Montagehulp voor opbouwmontage
Voor monoblok-binnenunits met een toestelbreedte van 600 mm
n	Bevestigingselementen
n Armaturen
Isolatie ter plaatse vereist voor koelwerking

ZK06210
469,–

Best.nr.
EUR
MG W

Kogelkraanset
Om te kunnen spoelen en ontluchten. Moet worden meebesteld indien geen montagehulp
wordt gebruikt.
n	Armaturen voor aanvoer en retour naar de buitenunit

ZK06057
69,–

Best.nr.
EUR
MG W

Slibafscheider met magneet
Aansluiting Rp 1¼"

ZK04657
325,–

Best.nr.
EUR
MG V

Slibafscheider met magneet
Aansluiting Rp 1½"

ZK04658
357,–

Best.nr.
EUR
MG V

Slibafscheider met magneet
Aansluiting Rp 2"

ZK04659
623,–

Best.nr.
EUR
MG V

Lucht- en slibafscheiders
Slibafscheider met magneet
Verwijdering van magnetische en niet-magnetische vuildeeltjes (vanaf 5 μm)
Draaibare aansluiting voor installatie in horizontale, verticale en diagonaallopende leidingen
n	Verwijderbare magneet aan de buitenkant met magneetveldversterking
n	Magnetiseerbaar draadgaas met lage weerstand voor optimale afscheiding van
slibdeeltjes
n	Afvoerkraan voor het verwijderen van onderschepte slib-/magnetietdeeltjes tijdens de
werking van de installatie
n	Inclusief thermische isolatie volgens EnEV
n	Toegelaten bedrijfsdruk:
≤ Rp 1" 6 bar (0,6 MPa)
> Rp 1" 10 bar (1 MPa)
n	Max. bedrijfstemperatuur: 110 °C

5472977

5472977

Aanwijzing!
Bij modernisering is een magnetische afscheider in combinatie met warmtepompen absoluut vereist.
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VITOCAL 250-AH
Toebehoren
Functies voorzien vanaf softwarerelease 11/2022 !

Nominale diameter

DN20 - ¾"

DN25 - 1"

DN32-1¼"

Z024683
1.511,–

Z024684
1.541,–

–

Best.nr.
EUR
MG W

Z024685
1.572,–

Best.nr.
EUR
MG W

–

Best.nr.
EUR
MG W

Z024688
858,–

Best.nr.
EUR
MG W

Verwarmingscircuit
Divicon-verwarmingscircuitverdeling met mengklep
(toerentalgeregelde hoogefficiënte circulatiepomp),
stekkerklaar bedraad.
n	Terugslagklep.
n	2 kogelkranen met thermometer.
n	Isolatie
n	Uitbreidingsset mengklep (PlusBus-deelnemer) incl. aansluitkabel
(3,5 m lang).
n	CV-pomp

Compleet gemonteerde Divicon-verwarmingscircuitverdeling
3-weg-mengklep en uitbreidingsset mengklep
n	Met mengklepelektronica en mengklepmotor
n	Met circulatiepomp Wilo PARA 25/6
n	Met

Compleet gemonteerde Divicon-verwarmingscircuitverdeling
3-weg-mengklep en uitbreidingsset mengklep
n	Met mengklepelektronica en mengklepmotor
n	Met circulatiepomp Wilo PARA Opt. 25/8

–

n	Met

Divicon-verwarmingscircuitverdeling zonder mengklep
(toerentalgeregelde hoogefficiënte circulatiepomp),
stekkerklaar bedraad.
n Terugslagklep.
n	2 kogelkranen met thermometer.
n	Isolatie
n	CV-pomp

Compleet gemonteerde Divicon-verwarmingscircuitverdeling
Zonder mengklep met circulatiepomp Wilo PARA 25/6.

Compleet gemonteerde Divicon-verwarmingscircuitverdeling
Zonder mengklep met circulatiepomp Wilo Para Opt. 25/8

Z024686
818,–

Z024687
850,–

–

ZK04322
16,–

Best.nr.
EUR
MG W

Wandbevestiging voor enkelvoudige Divicon
(verbinding ketelaansluiting – Divicon door installateur)

7465894
49,–

Best.nr.
EUR
MG W

Bypassklep
Voor de hydraulische afstelling van het verwarmingscircuit.

7464889
12,20

Best.nr.
EUR
MG W

5472977

Kabelboom (met stekker fÖ en jF )
Voor de vervanging van de tot de leveringsomvang behorende
aansluitkabel bij 2 of 3 verwarmingscircuits met mengklep voor de
verbinding van de mengklepelektronica's.
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Toebehoren Divicon

VITOCAL 250-AH
Toebehoren

Nominale diameter

DN20 - ¾"

DN25 - 1"

DN32-1¼"

Toebehoren Divicon
Verdelerbalk voor 2 Divicons
Met isolatie.
Montage aan de wand (met afzonderlijk te bestellen
wandbevestiging).

7460638
299,–

7466337
340,–

Best.nr.
EUR
MG W

Verdelerbalk voor 3 Divicons
Met isolatie.
Montage aan de wand (met afzonderlijk te bestellen
wandbevestiging).

7460643
412,–

7466340
468,–

Best.nr.
EUR
MG W

Wandbevestiging voor verdelerbalken
(verbinding ketelaansluiting – verdelerbalk door installateur)

7465439
49,–

Best.nr.
EUR
MG W

5472977

5472977

Aanwijzingen!
n	Bij de dimensionering van de Divicon-verwarmingscircuitverdeling de planningsdocumentatie in acht nemen.
n	Divicon-verwarmingscircuitverdeling als montageset, zie prijslijst 1, register 9.2.

103

6169980_Preisliste Wärmepumpe OneBase BE-nl 8-2022.indb 103

22.07.2022 10:41:58

VITOCAL 250-AH
Toebehoren

Boilerinhoud (liter)

300 l

390 l

500 l

Vitocell 100-W
Vitocell 100-W, type CVWB
Warmwaterboiler
n	Van staal, met Ceraprotect-emaillaag
n	Kleur: Vitopearlwhite
n	Er kunnen 2 elektrische verwarmingselementen worden ingebouwd

Z021898
2.032,–
B

Vitocell 100-V, type CVWA
Warmwaterboiler
n	Van staal, met Ceraprotect-emaillaag
n	Kleur: Vitopearlwhite
n	Er kunnen 2 elektrische verwarmingselementen worden ingebouwd

–

–

Z021899
2.962,–
B

Best.nr.
EUR
Energy
MG W

Z021900
3.514,–
B

Best.nr.
EUR
Energy
MG W

Elektrisch verwarmingselement
Elektrisch verwarmingselement EHE
Verwarmingsvermogen naar keuze 2, 4 of 6 kW.
Enkel te gebruiken bij zacht tot middelhard tapwater tot 14°dH
(hardheid gemiddeld, tot 2,5 mol/m3).
Voor montage in de Vitocell.
n	Veiligheidstemperatuurbegrenzer
n	Temperatuurregelaar
Voor inbouw in het bovenste bereik van de Vitocell.
Elektrisch verwarmingselement EHE
Verwarmingsvermogen naar keuze 2, 4 of 6 kW.
Enkel te gebruiken bij zacht tot middelhard tapwater tot 14°dH
(hardheid gemiddeld, tot 2,5 mol/m3).
Voor montage in de Vitocell.
n	Veiligheidstemperatuurbegrenzer
n	Temperatuurregelaar
n	Flens
n	Flenskap, kleur: Vitopearlwhite
n	Afdichting
Voor inbouw in het onderste bereik van de Vitocell.

Z012684
540,–

Z021936
734,–

Z021937
735,–

Best.nr.
EUR
MG W

Best.nr.
EUR
MG W

Toebehoren
Zwerfstroomanode
n	Onderhoudsvrij.
n	In plaats van de meegeleverde magnesiumanode.

Z004247
490,–

Best.nr.
EUR
MG W

Veiligheidsgroep volgens DIN 1988 (DN 20, R 1)
n	Membraanveiligheidsklep 10 bar (1 MPa)
n	Afsluitklep
n	Terugstroomblokkering en testaansluiting
n	Manometeraansluiting

7180662
235,–

Best.nr.
EUR
MG W
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5472977

5472977

Aanwijzing!
► Keuze van de warmwaterboiler volgens de planningsdocumentatie

VITOCAL 250-AH
Toebehoren

Boilerinhoud (liter)

300 l

Vitocell 100-W
Vitocell 100-W, type CVAB
Naastgeplaatste warmwaterboiler
n	300 liter inhoud
n	Van staal met Ceraprotect-emaillaag
n	Isolatie standaard
n	Kleur Vitopearlwhite
n	Er kan 1 elektrisch verwarmingselement worden ingebouwd.

Z021912
1.540,–
B

Best.nr.
EUR
Energy
MG W

Z021939
733,–

Best.nr.
EUR
MG W

Zwerfstroomanode
n	Onderhoudsvrij
n	In plaats van de meegeleverde magnesiumanode

7265008
445,–

Best.nr.
EUR
MG W

Veiligheidsgroep volgens DIN 1988 (DN 20, R 1)
n	Membraanveiligheidsklep 10 bar (1 MPa)
n	Afsluitklep
n	Terugstroomblokkering en testaansluiting
n	Manometeraansluiting

7180662
235,–

Best.nr.
EUR
MG W

Elektrisch verwarmingselement
Elektrisch verwarmingselement EHE
Verwarmingsvermogen naar keuze 2, 4 of 6 kW.
Enkel te gebruiken bij zacht tot middelhard tapwater tot 14°dH (hardheid gemiddeld,
tot 2,5 mol/m3).
Voor montage in de Vitocell.
n	Veiligheidstemperatuurbegrenzer
n Temperatuurregelaar
n	Flens
n	Flenskap, kleur: Vitopearlwhite
n	Afdichting

Toebehoren

5472977

5472977

Aanwijzing!
► Keuze van de warmwaterboiler volgens de planningsdocumentatie
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VITOCAL 250-AH
Toebehoren

Boilerinhoud (liter)

300 l

Vitocell 100-W
Vitocell 100-W, type CVBC
Naastgeplaatste warmwaterboiler met 2 verwarmingsspiralen.
n	300 liter inhoud
n	Van staal, met Ceraprotect-emaillaag
n	Isolatie standaard
n	Kleur Vitopearlwhite
n	Onderste verwarmingsspiraal voor de opwarming door de warmtepomp.
n	Bovenste verwarmingsspiraal voor de boilernaverwarming door een externe
warmtegenerator.
n	Er kan 1 elektrisch verwarmingselement worden ingebouwd.

Z021914
1.706,–
B

Best.nr.
EUR
Energy
MG W

Z021939
733,–

Best.nr.
EUR
MG W

Zwerfstroomanode
n	Onderhoudsvrij
n	In plaats van de meegeleverde magnesiumanode

7265008
445,–

Best.nr.
EUR
MG W

Veiligheidsgroep volgens DIN 1988 (DN 20, R 1)
n	Membraanveiligheidsklep 10 bar (1 MPa)
n	Afsluitklep
n	Terugstroomblokkering en testaansluiting
n	Manometeraansluiting

7180662
235,–

Best.nr.
EUR
MG W

Elektrisch verwarmingselement
Elektrisch verwarmingselement EHE
Verwarmingsvermogen naar keuze 2, 4 of 6 kW.
Enkel te gebruiken bij zacht tot middelhard tapwater tot 14°dH (hardheid gemiddeld,
tot 2,5 mol/m3).
Voor montage in de Vitocell.
n	Veiligheidstemperatuurbegrenzer
n	Temperatuurregelaar
n	Flens
n	Flenskap, kleur: Vitopearlwhite
n	Afdichting

Toebehoren
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Aanwijzing!
► Keuze van de warmwaterboiler volgens de planningsdocumentatie

VITOCAL 250-AH
Toebehoren

Toebehoren koeling

Vochtigheidsschakelaar 24 V
n	Voor registratie van het dauwpunt.
n	Om dauwwatervorming te vermijden.

7181418
356,–

Best.nr.
EUR
MG W

Hoogefficiënte circulatiepomp Wilo Yonos PICO plus 30/1-6
n	Aanluiting Rp 1¼
n Bouwlengte 180 mm
n	Nominale druk 6 bar

7783570
562,–

Best.nr.
EUR
MG V

5472977

5472977

Koeling
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VITOCAL 250-AH
Toebehoren

Toebehoren

Consoles voor de buitenunit
Rubberen vloerconsole FIX-IT FOOT SET 1000 mm (10 cm)
n	Dempingsvoet voor montage van de buitenunit op een vast oppervlak
n	1000 x 180 x 95 mm

7770675
132,–

Best.nr.
EUR
MG V

Ophoogstuk voor FIX-IT FOOT SET 1000 mm (10 cm)
n	2 stuks

7770683
132,–

Best.nr.
EUR
MG V

Console voor vloermontage
n	Voor gelijkvloerse opstelling
n	Uit roestvaststalen profielen
n	Afmetingen: Hoogte 270 mm, breedte 757 mm, lengte 566 mm

ZK06013
177,–

Best.nr.
EUR
MG W

Designbekleding voor vloerconsole
n	Voor gelijkvloerse opstelling
n	Kleur: Vitographite
Het achteraf aanbrengen van de designbekleding is mogelijk voor Console voor vloermontage
ZK06013

ZK06014
470,–

Best.nr.
EUR
MG W

Designbekleding voor vloerconsole incl. wandaansluiting
n	Voor bekleding van de hydraulische leidingen tussen de warmtepomp en het gebouw binnen
een afstand van 200 tot 300 mm
n	Voor wand- en vloermontage met leidingsdoorvoer boven de grond
n	Uit gegalvaniseerd plaatstaal
n	Kleur: Vitographite
n	Afmetingen: Hoogte 298 mm, breedte 1144 mm, lengte (variabel) 791 tot 935 mm
Het achteraf aanbrengen van de designbekleding is mogelijk voor Console voor vloermontage
ZK06013

ZK06015
563,–

Best.nr.
EUR
MG W

Consoleset voor wandmontage van de buitenunit
n	Uit gegalvaniseerd plaatstaal
n	Te gebruiken tot een buitenunitgewicht van 250 kg
n	Afmetingen: Hoogte 560 mm, breedte 815 mm, lengte 838 mm

ZK06016
551,–

Best.nr.
EUR
MG W

Designbekleding voor wandconsole
n	Voor bekleding van de hydraulische leidingen bij wandmontage
n	Kleur: Vitographite

ZK06017
386,–

Best.nr.
EUR
MG W

Hydraulische aansluitset 2 x PB 40 x 3,7
Totale lengte inclusief aansluitgedeelte 5 m.

7521273
608,–

Best.nr.
EUR
MG W

Hydraulische aansluitset 2 x PB 40 x 3,7
Totale lengte inclusief aansluitgedeelte 10 m.

7521274
901,–

Best.nr.
EUR
MG W

Hydraulische aansluitset 2 x PB 40 x 3,7
Totale lengte inclusief aansluitgedeelte 15 m.

7521275
1.194,–

Best.nr.
EUR
MG W

Hydraulische aansluitset 2 x PB 40 x 3,7
Totale lengte inclusief aansluitgedeelte 20 m.

7521276
1.487,–

Best.nr.
EUR
MG W

Het achteraf aanbrengen van de designbekleding voor de vloerconsole is mogelijk

Verwarmingscircuit
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Hydraulische aansluitsets
Voor de hydraulische verbinding van buiten opgestelde warmtepompen met de
verwarmingsinstallatie, flexibele plaatsing in de bodem.
n	Aanvoer- en retourleiding 2 × PB 40 x 3,7 mm in een buis, geïsoleerd.
n	Overgangsschroefverbindingen DN 32 op R 1¼ (buitenschroefdraad).

VITOCAL 250-AH
Toebehoren

Toebehoren

Verwarmingscircuit
Aansluitset voor de Console voor vloermontage
Voor het aansluiten van de buitenunit op de verwarmingsinstallatie wanneer de leidingen
bovengronds worden gelegd.
n	2 x koperbuis Ø 28 mm, lengte 1 m, met thermische isolatie volgens EnEV
n	Wanddoorvoer DN 150, lengte 750 mm
n	Afdichtstuk met doorvoeren voor koperbuis 2 x voor Ø 28 mm en 3 x voor Ø 18 mm
n	Kap met doorvoeren voor koperbuis 2 x voor Ø 28 mm en 3 x voor leidingen met verschillende
diameter

ZK06018
1.150,–

Best.nr.
EUR
MG W

Aansluitset voor de Console voor vloermontage
Voor het aansluiten van de buitenunit op de verwarmingsinstallatie wanneer de leidingen
bovengronds worden gelegd.
n	2 x koperbuis Ø 28 mm, lengte 1 m, zonder isolatie
n	Wanddoorvoer DN 150, lengte 750 mm
n	Afdichtstuk met doorvoeren voor koperbuis 2 x voor Ø 28 mm en 3 x voor Ø 18 mm
n	Kap met doorvoeren voor koperbuis 2 x voor Ø 28 mm en 3 x voor leidingen met verschillende
diameter

ZK06428
765,–

Best.nr.
EUR
MG W

Aansluitset voor de Console voor vloermontage
Voor het aansluiten van de buitenunit op de hydraulische aansluitsets van de
verwarmingsinstallatie wanneer de leidingen bovengronds worden gelegd.
n	2 x roestvaststalen ribbelbuizen DN 25 x 500 mm met wartelmoer 1¼", insteeknippel en
thermische isolatie Ø 28 x 32 mm
n	Wanddoorvoer DN 150, lengte 750 mm
n	Afdichtstuk met doorvoeren
n	Kap met doorvoeren voor koperbuis 2 x voor Ø 28 mm en 3 x voor leidingen met verschillende
diameter
n	Isolatie Ø 54 x 31 mm, lengte 200 mm
n	Kleefband: breedte 50 mm, lengte 1 m

ZK06019
825,–

Best.nr.
EUR
MG W

Aansluitset voor de Console voor vloermontage
Voor het aansluiten van de buitenunit op de hydraulische aansluitsets van de
verwarmingsinstallatie wanneer de leidingen ondergronds worden gelegd.
n	2 x roestvaststalen ribbelbuizen DN 25 x 500 mm met wartelmoer 1¼", insteeknippel en
thermische isolatie Ø 28 x 32 mm
n	Isolatie Ø 54 x 31 mm, lengte 200 mm
n	Kleefband: breedte 50 mm, lengte 1 m

ZK06020
266,–

Best.nr.
EUR
MG W

Aansluitset voor de Wandconsole
Voor het aansluiten van de buitenunit op de verwarmingsinstallatie.
n	2 x koperbuis Ø 28 mm, lengte 1 m, met thermische isolatie volgens EnEV
n	Wanddoorvoer DN 150, lengte 750 mm
n	Afdichtstuk met doorvoeren voor koperbuis 2 x voor Ø 28 mm en 3 x voor Ø 18 mm
n	Kap met doorvoeren voor koperbuis 2 x voor Ø 28 mm en 3 x voor leidingen met verschillende
diameter

ZK06021
1.125,–

Best.nr.
EUR
MG W

Aansluitset voor de Wandconsole
Voor het aansluiten van de buitenunit op de verwarmingsinstallatie.
n	2 x koperbuis Ø 28 mm, lengte 1 m, zonder isolatie
n	Wanddoorvoer DN 150, lengte 750 mm
n	Afdichtstuk met doorvoeren voor koperbuis 2 x voor Ø 28 mm en 3 x voor Ø 18 mm
n	Kap met doorvoeren voor koperbuis 2 x voor Ø 28 mm en 3 x voor leidingen met verschillende
diameter

ZK06429
795,–

Best.nr.
EUR
MG W

ZK06022
260,–

Best.nr.
EUR
MG W

Overige

5472977

5472977

Aanvullende elektrische verwarming
Als vorstbescherming voor de condenswaterbak van de buitenunit.
Enkel bij een vrije afvoer van het condenswater.
n	Lengte van de verwarming 1,6 m
n	Condenswater-afvoerbocht
n Afsluitstop
n	Houderclips voor bevestiging van de verwarming in de condenswaterbak
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VITOCAL 250-AH
Toebehoren

Toebehoren

Overige
Ventilatorringverwarming
Om de ventilator tegen ijsvorming te beschermen.
Voor klimatologische gebieden met langere vorstperioden.

ZK06023
263,–

Best.nr.
EUR
MG W

Afdekkappen (2 stuks)
Om de voetrail-openingen van de buitenunit te blinderen.

ZK02933
5,–

Best.nr.
EUR
MG W

Designpanelen Verdamper
Voor het bekleden van de EPP-onderdelen rond de verdamper met designpanelen.
n	Kleur: Vitographite

ZK06215
51,–

Best.nr.
EUR
MG W

Designbekleding Beschermrooster
Om de achterkant van de buitenunit af te dekken
n	Vervaardigd uit gegalvaniseerd plaatstaal
n	Kleur: Vitographite
n	Afmetingen: Hoogte 1299 mm, breedte 752 mm, diepte 29 mm

ZK06025
339,–

Best.nr.
EUR
MG W

7249305
72,–

Best.nr.
EUR
MG W

ZK06026
346,–

Best.nr.
EUR
MG P

Reinigingsproducten
Speciale reiniger
1 liter-spuitfles voor reiniging van de verdamper.

Fotovoltaisch systeem
3-fasige energiemeter voor 2-traps-eigenverbruik
n	Met CAN-BUS-interface
n	Voor een optimaal gebruik van de zelf opgewekte elektriciteit van fotovoltaïsche installaties
door de warmtepomp
n	Fase-gebalanceerde bidirectionele meter
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Aanwijzing!
► Aanwijzingen voor de kabellengte van de hydraulische aansluitset in de planningsdocumentatie in acht nemen.

VITOCAL 250-AH
Toebehoren bij de regeling

Toebehoren

BUS-verbindingsleidingen
BUS-communicatiekabel, lengte 5 m
Stekkerklare afgeschermde CAN-BUS-communicatiekabel tussen buiten- en binnenunit

ZK06216
53,–

Best.nr.
EUR
MG W

BUS-communicatiekabel, lengte 15 m
Stekkerklare afgeschermde CAN-BUS-communicatiekabel tussen buiten- en binnenunit

ZK06217
92,–

Best.nr.
EUR
MG W

BUS-communicatiekabel, lengte 30 m
Stekkerklare afgeschermde CAN-BUS-communicatiekabel tussen buiten- en binnenunit

ZK06218
157,–

Best.nr.
EUR
MG W

BUS-verbindingskabel, lengte 5 m
Stekkerklare afgeschermde CAN-BUS-verbindingskabel voor de opname van busdeelnemers in
het systeemnetwerk zoals bijv. Vitoair, Vitocal, Vitocharge, enz.

ZK06219
57,–

Best.nr.
EUR
MG W

BUS-verbindingskabel, lengte 15 m
Stekkerklare afgeschermde CAN-BUS-verbindingskabel voor de opname van busdeelnemers in
het systeemnetwerk zoals bijv. Vitoair, Vitocal, Vitocharge, enz.

ZK06220
109,–

Best.nr.
EUR
MG W

BUS-verbindingskabel, lengte 30 m
Stekkerklare afgeschermde CAN-BUS-verbindingskabel voor de opname van busdeelnemers in
het systeemnetwerk zoals bijv. Vitoair, Vitocal, Vitocharge, enz.

ZK06221
198,–

Best.nr.
EUR
MG W

7959522
440,–

Best.nr.
EUR
MG W

ZK03842
66,–

Best.nr.
EUR
MG W

7438702
97,–

Best.nr.
EUR
MG W

Afstandsbedieningen
Vitotrol 300-E
Multisysteem-afstandsbediening ter ondersteuning van verschillende warmtegeneratoren (bv.
Vitodens, Vitocal en Vitovalor) of woningventilatiesystemen (Vitoair).
n	Draadloze communicatie met de warmtegenerator via radio met laag vermogen
n	Verlicht grafisch display
n	Afhankelijk van het aangesloten systeem: weergave van de kamertemperatuur,
luchtvochtigheid, CO2-waarde, energiecockpit alsook ondersteuning van de bedrijfsmodi
Verwarming, Koeling en Ventilatie
n	Kameroverzicht in combinatie met individuele kamerregeling
n	Instelling van verschillende bedrijfsmodi of tijdsprogramma's
n	Comfortfuncties zoals het vakantieprogramma
n	Intuïtieve kleurondersteunde gebruikersnavigatie (Lightguide)
Als de voeding voor de Vitotrol 300-E verzonken gemonteerd moet worden, moet ook een
Voedingsadapter voor inbouwmontage worden meebesteld.
n	Max. 1 Vitotrol 300-E per verwarmings-/koelcircuit of per woningventilatiesysteem mogelijk.
n	Gemengd bedrijf met een Vitotrol 200-E is niet mogelijk.
Voor een gedetailleerd compatibiliteitsoverzicht, zie www.vitotrol.info
Voedingsadapter voor inbouwmontage
Als alternatief voor de meegeleverde stekkeradapter kan de stroomvoorziening voor de Vitotrol
300-E ook via de Voedingsadapter voor inbouwmontage gebeuren. Deze voedingsadapter past
in een standaard inbouwdoos.
n	Voeding met 12 V/500 mA uitgangsvermogen
n	Volgens EuP-richtlijn 2005/32/EG
n	In- en uitgang via schroefklemmen
n	Afmetingen 54 x 26 mm

Sensoren

5472977

5472977

Dompeltemperatuursensor (NTC 10 kOhm)
n	Voor de detectie van een temperatuur in een dompelhuls.
n	Met aansluitkabel (5,8 m lang) en stekker.
Als boilertemperatuursensor voor de verwarmingswater-bufferboiler
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VITOCAL 250-AH
Toebehoren bij de regeling

Toebehoren

Uitbreiding voor de verwarmingscircuitregeling
Klemthermostaat
Thermostaat als maximumtemperatuurbegrenzing voor vloerverwarming.
n	Met aansluitkabel (1,5 m lang)
Enkel in combinatie met een direct aangesloten verwarmingscircuit zonder mengklep.

ZK04647
145,–

Best.nr.
EUR
MG W

Dompeltemperatuurregelaar
Thermostaat als maximumtemperatuurbegrenzing voor vloerverwarmingen.
n	Met aansluitkabel (4,2 m lang) en stekker.
n	Met dompelhuls R ½ x 200 mm uit roestvast staal.
Enkel in combinatie met verwarmingscircuits met afzonderlijke verwarmingscircuitpomp.

7151728
244,–

Best.nr.
EUR
MG W

Klemtemperatuurregelaar
Thermostaat als maximumtemperatuurbegrenzing voor vloerverwarmingen.
Met aansluitkabel (4,2 m lang) en stekker.
Enkel in combinatie met verwarmingscircuits met afzonderlijke verwarmingscircuitpomp.

7151729
192,–

Best.nr.
EUR
MG W

Uitbreidingsset mengklep EM-MX (mengklepmontage)
(PlusBus-deelnemer)
Voor één verwarmingscircuit met mengklep, stekkerklaar bedraad.
n	Mengklepelektronica met mengklepmotor voor Viessmann mengklep DN 20 tot 50, R ½ tot
1¼ (niet voor flensmengkleppen)
n	Aanvoertemperatuursensor als klemtemperatuursensor (NTC 10 kOhm) met aansluitkabel
(2,0 m lang) en stekker
n	Stekker voor CV-pomp
n	Netaansluit- en PlusBus-kabel met stekker
n	Met aansluiting voor een dompeltemperatuursensor voor de hydraulische evenwichtsfles
(dompeltemperatuursensor moet afzonderlijk worden besteld)
Enkel geschikt voor verwarmingswerking

Z017409
584,–

Best.nr.
EUR
MG W

Uitbreidingsset mengklep EM-M1 (wandmontage)
(PlusBus-deelnemer)
Voor één verwarmingscircuit met mengklep, stekkerklaar bedraad.
n	Mengklepelektronica voor een afzonderlijk te bestellen mengklepmotor
n	Aanvoertemperatuursensor als klemtemperatuursensor (NTC 10 kOhm) met aansluitkabel
(5,8 m lang) en stekker
n	Stekker voor CV-pomp en mengklepmotor
n	Netaansluit- en PlusBus-kabel met stekker
n	Met aansluiting voor een dompeltemperatuursensor voor de hydraulische evenwichtsfles
(dompeltemperatuursensor moet afzonderlijk worden besteld)
Enkel geschikt voor verwarmingswerking

Z017410
376,–

Best.nr.
EUR
MG W

Uitbreiding voor de verwarmingscircuitregeling

Aanwijzingen!
n	De BUS-communicatiekabel tussen de binnen- en buitenunit kan ook door terplaatse worden gemaakt. Vereisten voor de
BUS-communicatiekabel, zie de planningsdocumenten.
n	De kabels mogen niet langer zijn dan 30 m.
n	Werking met Uitbreidingsset mengklep voorzien vanaf release 11/2022 !
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Overige toebehoren en software, zie volgende registers:
► Register 1, Connectiviteit en Building Automation (ViCare App, Vitoconnect, Vitogate enz.)
► Register 11, Toebehoren voor de regeling (Afstandsbedieningen, sensoren enz.)
► Register 12, Software voor planning en inbedrijfstelling (Vitodesk, Vitosoft enz.)

Algemene verkoopsvoorwaarden voor België

Viessmann-Belgium bvba-sprl, Hermesstraat 14, B1930 Zaventem, BE402.475.962

Algemene verkoopsvoorwaarden voor België
I. Algemeen
1. Onze leveringen, diensten en offertes gebeuren uitsluitend onder de hierna volgende voorwaarden. Deze gelden ook voor alle toekomstige handelsrelaties, zelfs wanneer zij niet
nogmaals uitdrukkelijk bedongen worden. Wij hebben het recht om al dan niet in het kader
van lopende handelsrelaties deze voorwaarden op elk moment aan te passen voor de toekomst.
2. Onderhavige voorwaarden worden geacht aanvaard te zijn door onze medecontractant
uiterlijk bij levering van de goederen of diensten. Andersluidende bepalingen waarop de
medecontractant zich zou beroepen, verwijzende naar zijn algemene commerciële of aankoopvoorwaarden, worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten en iedere betwisting van de medecontractant of de eindklant van onze voorwaarden wordt geweigerd.

4. Berichten van commerciële aard en afgedrukt met behulp van gegevensverwerkingsapparatuur (b.v. orderbevestiging, facturen, creditnota’s, rekeninguittreksels, betalingsherinneringen) zijn ook zonder handtekening bindend.

3. Voor de bestellingen waarvoor geen prijs overeengekomen werd, zijn onze op datum van
levering geldende prijzen van toepassing. Onze prijslijsten en orderbevestigingen zijn exclusief BTW.
IV. Betalingsvoorwaarden
1. In zoverre niets anders overeengekomen, zijn onze facturen betaalbaar uiterlijk 30 dagen
na factuurdatum en zonder korting, op onze bankrekening in Be1gië. Betalingen worden
slechts geacht te zijn uitgevoerd wanneer wij over het volledige bedrag beschikken. Onze
handelsvertegenwoordigers hebben niet het recht om zonder onze toestemming inningen
uit te voeren.

6. Indien een bepaling opgenomen in onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zou zijn of worden, dan zal dit geen afbreuk doen aan de geldigheid van de overige
bepalingen.

2. Het opschorten van betalingen of de compensatie wegens mogelijke aanspraken van onze
medecontractant die door ons betwist worden, zijn niet toegelaten.

II. Aanbod – afsluiten van de overeenkomst

3. In zoverre er geen andere openstaande facturen zijn, staan wij bij betaling binnen de tien
dagen na factuurdatum een korting van 1 % op de nettoverkoopprijs van de goederen (met
uitzondering van de verpakkingskosten, vrachtkosten, kosten voor verzekering en dergelijke meer) toe.

2. Tekeningen, afbeeldingen, maten, normaanduidingen, gewichten of andere gegevens opgenomen in prospectussen, omzendbrieven, prijslijsten, andere publicaties of opgenomen
in onze aanbiedingen en/of daarbij horende documenten, zijn slechts bij benadering opgegeven. Zij zijn enkel gewaarborgd indien wij dit uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd hebben.
3. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in onze
concepten, materiaalkeuze, productie en constructie. Wij zijn evenwel niet verplicht gelijkaardige wijzigingen aan te brengen aan de reeds geleverde goederen en de gebeurlijke
verschillen in meer of min kunnen door ons worden aangerekend aan onze medecontractant. Wij behouden ons eveneens het recht voor om op elk ogenblik en voor welke reden
ook, onmiddellijk en eenzijdig elk Viessmann-product en alle publiciteit met betrekking tot
dit product uit de verkoop terug te trekken, zonder enige schadevergoeding of andere verplichting in onzen hoofde.
4. Afwijkingen op aanbiedingen en prijslijsten of op andere voorstellen binden ons slechts
wanneer zij door ons uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard werden.
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1. Wij leveren franco werf of franco magazijn koper, in België, naast de vrachtwagen (gewicht
< 2 ton) of op de vrachtwagen indien het gewicht > 2 ton. Indien de waarde <500 Euro
netto (excl. BTW ) wordt er een vrachtvergoeding aangerekend naargelang de wijze van
transport ( 24 u-zending of collidienst ) en de bestelwijze. Bij expresszendingen worden ongeacht de netto factuurwaarde altijd transportkosten aangerekend. Zij zijn tevens exclusief
de op de datum van levering geldende belastingen.

3. Afwijkingen van onderhavige voorwaarden zijn enkel geldig wanneer zij uitdrukkelijk en
schriftelijk door ons aanvaard zijn, en onder de voorwaarden bepaald in deze aanvaarding.

1. Onze aanbiedingen, prijslijsten en bestekken zijn voor ons vrijblijvend, binden ons niet en
kunnen op elk ogenblik bijgewerkt worden. Wij hebben het recht elke bestelling geheel of
gedeeltelijk te weigeren, ook in geval van bestaan van een lopende handelsrelatie. Overeenkomsten, bestellingen en afspraken zijn slechts mits onze schriftelijke orderbevestiging
of ingevolge onze levering bindend voor ons, waarbij in het laatste geval de factuur de
orderbevestiging vervangt. Indien onze orderbevestiging niet alle details meer opneemt,
dan gelden de technische gegevens zoals vermeld in het meest recente bestek. Orderbevestigingen gelden behoudens tegenbericht binnen de vijf werkdagen als aanvaard. Hetzelfde geldt voor aanvullingen, wijzigingen of nevenafspraken. Onze medecontractant is
niet gerechtigd om een aan ons overgemaakte bestelling te annuleren of substantieel te
wijzigen, behoudens onze uitdrukkelijke, schriftelijke instemming en op kosten (indien deze
er zijn) van onze medecontractant. Wij behouden ons het recht voor om elke order geheel of
gedeeltelijk te annuleren, zonder recht op schadevergoeding voor onze medecontractant.
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III. Prijs

2. Wij behouden ons het recht voor om alle kostenverhogingen opgetreden na afloop van
twee maanden na de afsluiting van de overeenkomst (materiaal, loon, energiekosten, wettelijke bepalingen e.a.) aan te rekenen. Bij consumenten in de zin van het Wetboek van
economisch recht zullen deze verhogingen voorafgaandelijk ter kennis gebracht worden,
waarna deze het recht hebben om de overeenkomst op te zeggen, voor zover deze opzeg
onmiddellijk gebeurt.

5. De voor de afhandeling van de handelsrelaties nodige persoonsgebonden gegevens worden verwerkt voor het beheer van onze klanten en medecontractanten. Overeenkomstig
de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (zoals later gewijzigd of
eventueel vervangen) hebben onze klanten en medecontractanten het recht tot toegang
en verbetering van dit bestand. Houder van het bestand zijn onze klantenbeheerders (tel.
02/712.06.66 of 087/31.31.54).
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bekomt de koper evenwel een gebruiksrecht van onbepaalde duur op het sturingsprogramma, met het oog op het normaal gebruik van het geleverde product.

5. De bij het aanbod of de factuur gevoegde documenten (bv. afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen) blijven ten allen tijde onze eigendom, met inbegrip van de intellectuele eigendoms - en andere rechten hierop en behoudens waar de documentatie een geïntegreerd
deel van het product en het gebruik ervan uitmaakt. Zij mogen slechts gebruikt en/of ter
beschikking van derden gesteld worden, mits onze voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke instemming.
Sturingsprogramma’s blijven ten allen tijde onze eigendom, met inbegrip van de intellectuele eigendoms- en andere rechten hierop. Mits volledige betaling van het geleverde product

4. Wissels worden enkel mits uitdrukkelijke overeenkomst en enkel als of ter betaling en onder
voorbehoud van onze aanvaarding, geval per geval, aangenomen. Verdisconterings- en
andere kosten zijn ten laste van de medecontractant. Ook cheques gelden enkel na volledige inning ervan als betaling.
5. Wij hebben het recht, niettegenstaande andersluidende opgave door onze medecontractant, betalingen eerst op de oudste schuld aan te rekenen. Zijn er reeds kosten en intresten
verschuldigd, dan zijn wij gerechtigd de betaling eerst op deze kosten, dan op de intresten
en pas in laatste instantie op de hoofdsom aan te rekenen.
6. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag zal de schuld van onze medecontractant van
rechtswege en zonder noodzaak tot voorafgaande ingebrekestelling een conventionele
interest dragen, gelijk aan de interestvoet betalingsachterstand handelstransacties. Bovendien zal automatisch eveneens een forfaitaire conventionele schadevergoeding van 8 % op
het onbetaalde saldo van de factuur (of de facturen) verschuldigd zijn, met een minimum
van 125,- EUR per factuur.
7. Wanneer onze medecontractant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, bv. een cheque of
een wissel niet honoreert, de betalingsvoorwaarden niet naleeft, of indien hij onvermogend
wordt, failliet verklaard wordt, een minnelijk akkoord zoals voorzien in de Wet van 31 januari
2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen (zoals later gewijzigd of eventueel vervangen) treft of zich voorneemt te treffen of in staat van gerechtelijke reorganisatie
verkeert of zich voorneemt deze staat aan te vragen, worden alle op hem openstaande
vorderingen, ongeacht de nog lopende betalingstermijnen of nog niet vervallen wissels,
onmiddellijk opeisbaar. Bovendien zijn wij gerechtigd verdere leveringen enkel nog uit te
voeren, mits voorafbetaling of zekerheidsstelling. Laat de medecontractant na dergelijke
voorafbetaling of zekerheidsstelling te doen binnen de door ons vooropgestelde termijn,
dan zijn wij gerechtigd de overeenkomst te beëindigen voor wat de nog niet geleverde prestaties of leveringen betreft met als gevolg dat voor deze nog niet uitgevoerde bestellingen,
onze medecontractant geen enkele aanspraak opzichtens ons meer heeft. In voormelde
gevallen kunnen wij ook ons eigendomsvoorbehoud, zoals uiteengezet onder artikel V, te
gelde maken.
8. Onze medecontractant verbindt er zich toe geen minnelijk akkoord zoals voorzien in de
Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen (zoals later gewijzigd of eventueel vervangen) af te sluiten of enig verzoek tot gerechtelijke reorganisatie
in te dienen, zonder ons hier voorafgaandelijk en schriftelijk te hebben ingelicht, minstens
drie werkdagen voor het afsluiten van dit akkoord of het indienen van dit verzoek.
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2. Verwerking, vervreemding, bezwaring of bewerking van de door ons geleverde, nog in onze
eigendom zijnde goederen kan enkel mits wij hiertoe voorafgaand schriftelijk instemming
gegeven hebben en zonder afbreuk aan de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. Vervalt ons eigendomsrecht ingevolge vermenging van de geleverde goederen,
dan wordt thans reeds overeengekomen dat wij van rechtswege de mede-eigenaar worden
van de aldus ontstane eenheidsgoederen en dit ten belope van de waarde van de door ons
geleverde goederen.
3. Zolang de goederen niet volledig aan ons betaald zijn, geldt de koper als bewaarnemer,
aansprakelijk voor om het even welke schuld. Artikel 1947 van het Burgerlijk Wetboek is niet
van toepassing.
4. In afwijking van artikel IV.5 hebben wij het recht om de betalingen van onze medecontractant bij voorrang aan te rekenen op de facturen die betrekking hebben op doorverkochte,
geïncorporeerde, gebruikte en/of vermengde goederen.
5. Ten titel van zekerheid draagt de koper hierbij reeds alle hem toekomende vorderingen, hier
inbegrepen vorderingen uit rekening-courant verbintenissen, uit een verkoop, een bezwaring, een bewerking of verwerking of vermenging van door ons geleverde goederen, aan
ons over. Dit geldt eveneens voor andere aanspraken die de koper zou hebben opzichtens
derden, met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud vallende goederen (verzekering, onrechtmatige daad enz.). De overdracht van schuldvordering aan ons gebeurt ten
belope van de waarde, vermeld in onze rekeningen, van de geleverde goederen. Zonder
dat hiertoe nog bijzondere verklaringen vereist zijn, draagt de koper hiermede eveneens
en binnen dezelfde grenzen al de zekerheden die hij opzichtens zijn klanten heeft bekomen voor de betreffende overgedragen schuldvorderingen, aan ons over. In zoverre dit niet
rechtstreeks mogelijk zou zijn, zal de koper er over waken dat hij ons het voordeel van de
betreffende rechten toebedeelt. Het zelfde geldt voor de eventuele rechten die de koper
opzichtens zijn klanten zou hebben om de vestiging van een hypotheek te eisen.
Heeft de klant van de koper de overdracht van schuldvordering opzichtens hem op geldige
wijze uitgesloten, dan zal tussen ons en de koper alleszins zo gehandeld worden als zou
deze overdracht wel plaatsgevonden hebben. Wij worden door de koper onherroepelijk gemachtigd om de vorderingen in zijn naam maar voor onze rekening te innen. Wij machtigen
de koper evenwel op herroepelijke wijze de aan ons overgedragen schuldvorderingen voor
eigen rekening en in zijn eigen naam te innen, zolang zich geen van de hiernavolgende
hypothesen voordoen.Van zodra de koper een verplichting ten opzichte van ons niet vervult
of er zich een in artikel IV, nummer 7 vermelde omstandigheid voordoet, zal de koper de
overdracht van schuldvordering ter kennis brengen van zijn klant(en), overeenkomstig artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek en ons de terzake nuttige in1ichtingen en documenten
overmaken.Wij hebben tevens het recht zelf de overdracht van schuldvordering aan de
schuldenaar van de koper ter kennis te brengen en de vordering rechtstreeks bij deze schuldenaar te innen. Hetzelfde geldt voor de zekerheden terzake die aan ons overgedragen
zijn.
6. De geleverde goederen mogen niet zonder onze toestemming verpand worden, noch mogen er andere zekerheidsrechten op toegestaan worden, zolang de koper niet zijn volledige
schuld tegenover ons betaald heeft. Ingeval van beslag door derden op de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dient de koper aan te geven dat wij er de eigenaar van
zijn, ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen en alle nodige bijstand te verlenen
teneinde onze rechten te beschermen.
7. Indien de koper zijn verbintenissen - in het bijzonder zijn betalingsverbintenis - niet nakomt,
zijn wij gerechtigd, zonder voorafgaande ingebrekestelling, ons eigendomsvoorbehoud uit
te oefenen en teruggave te vorderen van de goederen en hiervan zelf, of door tussenkomst
van een gemachtigde, onmiddellijk bezit te nemen, en desgevallend overdracht van het
recht van de koper jegens derden op teruggave van de goederen, te vorderen. De uitoefening van het eigendomsvoorbehoud brengt niet de ontbinding van de overeenkomst met
zich mee.
VI. Leverings- en prestatietermijnen
1. De door ons opgegeven data en termijnen voor onze leveringen of prestaties zijn slechts ter
benadering en vormen geen essentiële voorwaarde van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders door ons schriftelijk toegezegd.
2. Alle gegevens (waaronder bouwtechnische) die een invloed hebben op de omvang van de
levering dienen ons minstens 42 dagen vooraf te worden gemeld voor standaardbouwonderdelen, 70 dagen voor containerinstallaties en een overeen te komen aantal dagen voor
installaties met meerdere ketels.
3. Bij bestelling op afroep hebben wij het recht om het product pas na afroep aan te schaffen
of te produceren.
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5. De leverings- en prestatietermijnen worden verlengd met de duur van eventuele arbeidsconflicten, in het bijzonder staking, evenals in geval van onvoorziene omstandigheden, die
buiten onze controle liggen en in zoverre dergelijke omstandigheden een invloed hebben
op het afwerken of leveren van de goederen of prestaties. Dezelfde regeling geldt wanneer
deze omstandigheden zich voordoen bij onze leveranciers, op dezelfde manier als wanneer
ze zich bij ons hadden voorgedaan.
De aanvang en het einde van dergelijke omstandigheden zullen wij in belangrijke gevallen
zo snel mogelijk aan onze medecontractant meedelen.
6. Zonder afbreuk aan wat voorafgaat en behoudens in geval van leveringen op maat, heeft
onze medecontractant bij het overschrijden van leverings- en prestatietermijnen het recht
ons een voldoende lange aangepaste termijn voor levering respectievelijk prestatie op te
geven en wanneer bij afloop van deze bijkomende termijn het nodige niet gedaan werd,
heeft hij het recht de overeenkomst te ontbinden. De medecontractant kan evenwel geen
schadevergoeding vorderen, op welke rechtsgrond dan ook, wegens vertraging en in zoverre ons geen opzet of grove fout ten laste gelegd kan worden.
7. Wordt de verzending vertraagd om redenen eigen aan de koper, dan zal aan deze laatste
vanaf het begin van de maand volgend op de kennisgeving dat de goederen klaar waren
voor verzending, de kosten voor de opslag van de goederen aangerekend worden, waarbij
wij gerechtigd zijn om minstens een half procent van het factuurbedrag voor deze goederen
per aangevangen maand aan te rekenen.
8. Het naleven van de leverings- en prestatietermijnen door ons vereist de naleving en de
vervulling door onze medecontractant van al zijn contractuele verplichtingen.
9. De keuze van het transport, het verzendingsmiddel, de transportroute, de aard en omvang
van de nodige bescherming, de keuze van de expediteur of vrachtvervoerder, evenals de
keuze van de verpakking komt uitsluitend aan ons toe. Deze keuze gebeurt naar ons goeddunken en met de gebruikelijke zorgvuldigheid, zonder dat wij hiervoor evenwel aansprakelijk gesteld kunnen worden. Op verzoek van de koper wordt op zijn kosten de verzending
door ons verzekerd tegen diefstal, braak, schade ingevolge transport, brand- en waterschade evenals andere verzekerbare risico’s.
10. Het is ons toegestaan gedeeltelijke leveringen te doen.
VII. Overgang van risico
1. Het risico gaat zelfs bij vrachtvrije of franco werf of magazijn koper uitgevoerde levering
over op de koper vanaf het ogenblik van de overhandiging aan de verzender, de vrachtvervoerder of de persoon die de goederen komt afhalen.
2. Afgeleverde goederen dienen, ook wanneer zij minder belangrijke gebreken zouden vertonen, door de koper in ontvangst genomen te worden, zonder evenwel afbreuk te doen aan
zijn rechten bedoeld in hoofdstuk VIII hierna.
3. De koper of zijn aangestelde is ertoe gehouden de goederen bij ontvangst onmiddellijk
nauwkeurig te controleren. Klachten wegens onvolledige, gebrekkige of verkeerde levering,
die de koper of zijn aangestelde of zijn afnemer konden vaststellen bij levering, dienen
onmiddellijk bij ontvangst van de goederen op de leveringsbon respectievelijk de vrachtbrief vermeld te worden. Verdere zichtbare gebreken dienen ten laatste drie werkdagen na
ontvangst van de verzending schriftelijk aan ons ter kennis gebracht te worden. Bij gebreke
aan dergelijke mededeling worden de leveringen onweerlegbaar geacht volledig aanvaard
te zijn.
VIII. Waarborg voor verborgen gebreken en andere waarborgen
Voor verborgen gebreken in de levering, hier inbegrepen het ontbreken van bepaalde essentiële uitdrukkelijk overeengekomen karakteristieken, geven wij volgende waarborg, met
uitsluiting van elke mogelijke andere aanspraak van de koper en/of zijn afnemer :
1. Indien onze goederen nog niet aan de afnemer van de koper geleverd zijn of indien de
koper onze goederen voor eigen gebruik aanwendt, waarborgen wij vanaf de levering van
de betreffende goederen en gedurende de hierna volgende termijnen, dat onze goederen
op het moment dat het risico overgaat naar de koper, vrij van verborgen gebreken zijn :
– gedurende een periode van tien jaar voor inox-warmtewisselaars (zie IX.) en zonnecollectoren ;
– gedurende een periode van vijf jaar voor rookgaszijdige warmtewisselaars in de ketel, radiatoren, waterverwarmers, compressoren van de warmtepomp, warmtewisselaars met
uitsluiting van de elektrische en mechanische componenten (regelingspaneel, brander,
enz.) ;
– gedurende een periode van twee jaar voor alle overige goederen, prestaties, elektrische
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1. De goederen blijven integraal onze eigendom tot de koper al zijn verbintenissen voldaan
heeft, hierin begrepen de volledige betaling van de prijs en andere mogelijk verschuldigde
sommen. Deze voorwaarden gelden als schriftelijk beding overeenkomstig de Faillissementswet van 8 augustus 1997 (zoals later gewijzigd of eventueel vervangen). De installatie
van onze goederen maakt deze niet onroerend door incorporatie of bestemming. Ingeval
van een lopende rekening geldt het eigendomsvoorbehoud als zekerheid voor het saldo
dat in ons voordeel openstaat, en ook dan, wanneer bepaalde betalingen voor specifiek
aangeduide vorderingen zouden gedaan worden.

4. De leverings- en prestatietermijnen zijn door ons nageleefd, wanneer bij afloop ervan de te
leveren goederen onze lokalen verlaten hebben of door ons bericht werd dat de goederen
klaar waren voor vervoer, respectievelijk wij de prestatie konden leveren. Indien evenwel
ook transport tot, en/of montage in de lokalen op de werf van de producten door ons overeengekomen werd, dient de koper er daarenboven voor te zorgen dat de lokalen tijdig en
volgens de toepasselijke voorschriften werden klaargemaakt, inclusief een toegangsweg
voor vrachtwagens, waar nodig, zodat onze technici onmiddellijk en zonder onderbreking
kunnen overgaan tot montage. Bij gebreke hieraan dient de koper de nodige aangepaste
opslagmaatregelen van de producten te voorzien en zal hij dienen in te staan voor onze
bijkomende kosten (bijv. reis- en/of wachtkosten van de technici).
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V. Eigendomsvoorbehoud en andere zekerheden

en mechanische onderdelen ;
– voor ketels voor vaste brandstoffen gelden volgende termijnen :
	  i.   een periode van vijf jaar voor dichtheid van waterbevattende lasconstructies, zoals
ketel, waterreservoir, recuperatiewaterverwarmer (met uitzondering van elektro-verwarmers) ;
	  ii. e en periode van twee jaar voor alle elektronische en overige onderdelen (sturingen,
regelaars, sensoren, aandrijfsystemen, motorisch of niet-motorisch bewegende onderdelen, enz.)
Van zodra het gebrek zich manifesteert, dient het onverwijld aan ons medegedeeld te worden. Naar onze keuze blijft de waarborg beperkt tot de vervanging of kosteloze herstelling.
Indien het onmogelijk blijkt de goederen te herstellen of te vervangen, dan heeft de koper
de keuze tussen de ontbinding van de overeenkomst en een vermindering van de prijs.
Met betrekking tot de koopwaar die afkomstig is van andere fabrikanten en die een integrerend deel uitmaakt van de ons doorgeleverde koopwaar, blijft onze waarborg beperkt
tot de overdracht van de vorderingsrechten die wij zelf tegenover de leverancier van deze
koopwaar kunnen doen gelden.
2. Indien een afnemer van de koper in Be1gië zich beroept op de waarborg, dan zullen wij in
plaats van de koper en volgens de bepalingen en de omvang bepaald in onderhavig hoofdstuk VIII rechtstreeks de waarborg verlenen aan de afnemer op voorwaarde dat de koper
en de afnemer ons toelaten de noodzakelijke herstellingen uit te voeren bij de afnemer. Bovendien dienen de koper en de afnemer er voor te zorgen dat ons voor de uitvoering van de
nodige testen, herstellingen en vervangingslevering de nodige tijd verleend wordt, evenals
de vereiste toegang tot de installaties, ook wanneer deze installaties vast ingebouwd zijn
bij de eindafnemer. Kosten ingevolge moeilijke toegang tot de installaties of niet voldoende
arbeidsruimte vallen in elk geval ten laste van de koper.

6. In zoverre de klacht gerechtigd blijkt, dragen wij de kosten die rechtstreeks betrekking hebben op de herstelling respectievelijk de vervangingslevering, evenals de kosten van vervangingsstukken met inbegrip van de verzendingskosten. Omgeruilde onderdelen worden
onze eigendom en dienen ons kosteloos toegestuurd te worden. Alle overige kosten zijn ten
laste van de koper.
7. Verdere aanspraken van de koper, in het bijzonder ontbinding van de overeenkomst (met
uitzondering voor consumenten in de zin van het Wetboek van economisch recht, prijsvermindering of opzegging, of enige schadevergoeding (op welke grond dan ook, met inbegrip
van, doch zonder beperking, genotsderving, gederfde winsten, contractuele boetebedingen, enz.), zijn uitgesloten.
Voor het overige kunnen wij niet tot enige schadevergoeding of aansprakelijkheid gehouden zijn, op welke rechtsgrond ook, hetzij contractueel of extra-contractueel (b.v, wegens
tekortkoming in de informatieplicht). Deze beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien
ons een grove fout of opzet kan verweten worden.

3. Voor vervangingsstukken en herstellingen wordt dezelfde waarborg verleend als voor de
oorspronkelijk geleverde goederen, zonder dat de duur van de waarborg evenwel deze
van de afloop van de waarborgtermijn voor de oorspronkelijk geleverde goederen zal kunnen overschrijden. Onderhandelingen naar aanleiding van klachten kunnen op geen enkel
ogenblik beschouwd worden als een nadelige erkenning of als een afstand van recht van
onzentwege, zoals bijvoorbeeld het recht om ons te beroepen op het feit dat de klachten
niet tijdig of op onvoldoende wijze werden geformuleerd.
Wanneer personen belast werden om het gebrek te onderzoeken, kunnen deze in geen
geval namens ons een erkenning van aansprakelijkheid doen of kan dit geenszins tegen
ons gebruikt worden.

9. Wij kunnen geenszins aansprakelijk zijn voor de schade die tegelijkertijd veroorzaakt is
door een gebrek in een product en de fout van het slachtoffer of een derde of een persoon
waarvoor het slachtoffer verantwoordelijk is.

Wij verlenen geen enkele waarborg voor de door de koper gegeven garanties aan de eindafnemer of de door hem veroorzaakte rechtstreekse of onrechtstreekse schade bij de eindafnemer.

Door het plaatsen van de bestelling verbindt de koper / medecontractant er zich toe om
zijn eigen klanten de verbintenissen die voortvloeien uit de huidige verkoopsvoorwaarden
op te leggen en ons te ontlasten van elke aansprakelijkheid tegenover elke gebruiker of
andere persoon ingeval van schade die tegelijkertijd geleden wordt door een gebrek in
een product en een fout van het slachtoffer of van enige persoon waarvoor het slachtoffer
verantwoordelijk is of van enige derde.

4. Wij kunnen geenszins aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van onoordeelkundig gebruik, van een onzorgvuldige installatie of inwerkingstelling door de koper
of een derde, van conceptuele, installatie- of andere gebreken in andere onderdelen van
de desbetreffende verwarmingsinstallatie waarvoor wij niet dienden in te staan, van de
normale slijtage (bijv. dichtingen, pakkingen), van een verkeerde of slordige behandeling of
van het gebruik van onaangepaste bedrijfsuitrusting en met name van een slechte keuze of
afstelling van de brander, van het gebruik van ongeschikte brandstoffen, van water met een
ongeschikte samenstelling (het vul- en installatiewater moet voldoen aan de VDI-richtlijn
2035) of van ongeschikte additieven, van ongeschikte of niet-gecertificeerde uitrusting
(waaronder afvoerbuizen) of van de invloed van chemische, elektrochemische of elektrische elementen (voor zover deze geen verband houden met een vergissing onzerzijds), van
de niet eerbiediging van de instructies en/of de algemene geldende normen met betrekking
tot de montage, het gebruik en het onderhoud, van installatie van onze toestellen in ongeschikte ruimten, evenmin als van door de koper of derden aangebrachte of uitgevoerde
onoordeelkundige installatie, wijzigingen of herstellingen, evenmin als van de invloed van
niet originele onderdelen (bv ketelregelaars van een ander merk).
In dit kader wordt de begeleidende documentatie (handleidingen, richtlijnen inzake montage, gebruik, onderhoud, brandstoffen, overdrachtsprotocol, regelingsprotocol, geldende
wetten en richtlijnen, enz., voor zover toepasselijk) als integraal onderdeel van onze levering beschouwd. Wij kunnen slechts aansprakelijk gesteld worden inzake waterverwarmers, indien het te verwarmen water drinkwaterkwaliteit heeft. Bij geëmailleerde boilers
moet de anode onderhouden zijn overeenkomstig de onderhoudshandleiding.
Onze waarborg sluit geen beschadiging veroorzaakt door een slijtage van onderdelen, zoals door injectoren en branders, door met het oog op een geringere emissie in de brander
ingebouwde onderdelen, door zekeringen, dichtingen, door binnenbekleding van verbrandingskamers of door onderdelen van ontstekings- en controleapparatuur, die in contact komen met vuur, in. Op bedrijfsstoffen (zoals bijv. hydraulische olie) en natuurlijke slijtage van
vuurvaste bekleding die niet tot werkingsstoringen leidt, wordt evenmin garantie verleend.
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5. Wij zijn in het bijzonder van onze aansprakelijkheid bevrijd wanneer ons na kennisgeving
van het gebrek niet de nodige tijd of mogelijkheid geboden wordt om de naar ons oordeel
nodige herstellingen of vervangingsleveringen uit te voeren. Enkel in dringende gevallen
wanneer de bedrijfszekerheid bedreigd wordt of een buitenproportioneel grotere schade
dreigt of wanneer wij verzuimen aan het gebrek te verhelpen, heeft de koper het recht om
het gebrek zelf of door een bekwame derde te laten herstellen en ons de hiervoor noodzakelijke kosten aan te rekenen. Ook hier is vereist dat wij in elk geval op de hoogte gebracht
worden.

8. De Belgische consument, in de zin van het Wetboek van economisch recht, kan evenwel
een forfaitaire schadevergoeding vorderen ten belope van 15 % van de schade die hij zou
bewijzen te hebben geleden ten gevolge van een verbreking van de overeenkomst door ons
(zonder afbreuk aan de overige bepalingen van deze voorwaarden) die tussengekomen is
ten minste vijftien dagen na de aanvaarding van de bestelling en dit zonder dat de schadevergoeding hoger kan zijn dan 20 % van de nettowaarde van het bedrag van de factuur
waarop deze verbreking betrekking heeft, en onder het uitdrukkelijke voorbehoud dat hij het
bewijs van zijn schade aanbrengt binnen de 8 werkdagen na de verbreking. Deze algemene
voorwaarden doen evenmin afbreuk aan onze wettelijke aansprakelijkheid bij overlijden of
lichamelijk letsel van een consument in de zin van het Wetboek van economisch recht, ten
gevolge van een doen of nalaten door ons.

Voor vervangingsstukken en herstellingen die aan ons betaald werden, verlenen wij een
waarborg van twee jaar vanaf de levering of de herstelling.
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verder gebruik nadat een defect is opgetreden.

Evenmin heeft onze waarborg betrekking op schade veroorzaakt door luchtverontreiniging,
door sterke stofvorming, door agressieve dampen, door zuurstofcorrosie - in het bijzonder
bij gebruik van niet-diffusiedichte kunststofbuizen in vloerverwarmingen - , door opstelling
in niet geschikte ruimten (wasplaatsen of hobbyruimten) of door schade als gevolg van het

IX. 10 jaar garantie op roestvaststalen warmtewisselaar
De garantie heeft betrekking op lekkage door corrosie bij alle roestvaststalen rookgaswarmtewisselaars vanaf leverdatum 2012 voor condensatieketels op olie/gas tot 150 kW
(voor Vitocrossal tot en met 60 kW).
Garantievoorwaarden houden in: de afsluiting van een onderhoudscontract en het bewijs
van het onderhoud, alsook het naleven van de gas-, water- en verbrandingsluchtkwaliteit
conform de product- en verkoopsdocumenten.
X. Ondeelbare schuldvorderingen — Overmacht - Bevoegde rechtbank en toepasselijk
recht
1. Ingeval van niet-uitvoering door onze medecontractant van één van zijn verbintenissen
wordt het ons toegelaten om al onze schulden en schuldvorderingen ten opzichte van
deze medecontractant te beschouwen als een ondeelbaar, nauw verbonden geheel, meer
bepaald voor wat de uitoefening van het retentierecht, de niet-uitvoeringsexceptie en de
schuldvergelijking betreft.
2. In geval van overmacht behouden wij ons het recht voor om de uitvoering van onze verbintenissen en van elke bestelling op te schorten of hieraan een einde te stellen, al naargelang
de toevallige gebeurtenis een tijdelijke of definitieve hinderpaal vormt. Worden beschouwd
als gevallen van overmacht in onzen hoofde, de afwezigheid van het volledige personeel
of een deel ervan, stakingen, brand, overstromingen, de onmogelijkheid tot het gebruiken
van de werkplaatsen of verkoopslokalen, de schaarste of niet-levering door de leveranciers
van het verkochte goed of van producten die noodzakelijk zijn voor de vervaardiging van
het product, de onmogelijkheid tot vervoeren van de verkochte goederen, lock-out, zowel
in onze onderneming als in deze van onze eigen leveranciers, oproer, rellen, ongevallen,
machinebreuk, afwezigheid van vervoersmiddelen of materiaal, epidemieën of elke andere
oorzaak die onafhankelijk is van onze wil. Deze opsomming is niet beperkend. In geval een
van de hoger vermelde elementen of enige andere gebeurtenis buiten onze wil zich voordoet, die de uitvoering van onze verbintenissen onmogelijk of moeilijker maakt, hebben wij
het recht om onze verbintenissen geheel of gedeeltelijk te verbreken of de uitvoering ervan
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op te schorten of te spreiden, zonder opzeg of schadevergoeding.
3. Iedere betwisting met betrekking tot onze leveringen of prestaties behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van onze maatschappelijke zetel, die zal beslissen
overeenkomstig het Belgische recht, met uitsluiting evenwel van de Wet van 4 september
1996 houdende instemming met het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale
koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, gedaan te Wenen op 11 april 1980 (zoals eventueel later gewijzigd of vervangen).
In afwijking van voorgaande alinea, behouden wij ons evenwel het recht voor om, naar
onze keuze, onze medecontractant te dagvaarden voor de bevoegde rechtbanken van zijn
woonplaats, of afstand te doen van voorgaande paragraaf.
Onze leveringen en prestaties worden beheerst door het Belgische recht.
XI. Bijzonderheden

5811917

Voor de goederen uit onze productreeksen BIOFerm, Carbotech, HKB, KWT, Mawera,
Schmack, KÖB, Vitomax en ESS verwijzen we naar onze Bijzondere Verkoopsvoorwaarden.
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