Omdat de beste ideeën altijd eenvoudig zijn:
4m²-zonneboilerpakket (2 Vitosol 200-F SVK of SVKA
met 1 Vitocell 100-B/-W) met snelstekkersysteem

Eenvoudig, snel, compleet: het 4m²-zonneboilerpakket voor sanitair waterverwarming Vitosol 200-F werd
ontwikkeld met het oog op een snelle montage. Dit is dé aansluittechniek van de nieuwste generatie.
plug & play: eenvoudige montage zonder
gereedschap dankzij het stekkersysteem

alles past: alle componenten zijn perfect op elkaar afgestemd

snel: boiler met geïntegreerde Divicon
kortere montagetijden

voor alle toepassingen:
opbouw of inbouw

Vitosol 200-F SVK of SVKA beschikt over
de aansluittechniek voor een bijzonder
tijdbesparende montage

Het revolutionaire stekkersysteem: de T-aansluitstukken met de voorgemonteerde en voorgeïsoleerde

Het 4m²-zonneboilerpakket voor sanitair waterverwarming

Flex-aansluitleidingen zorgen voor een snelle montage zonder gereedschap

tegen een aantrekkelijke prijs: zo wordt zonne-energie voor uw
klanten interessant

Eerste collector plaatsen en

Beide T-aansluitstukken in het

Tweede collector in de

bevestigen

paneel steken

aansluitingen schuiven

Eenvoudigere installatie en ingebruikneming
	
Vooraf samengesteld zonnepakket met
componenten die perfect op elkaar afgestemd
zijn voor gemakkelijke planning en bestelling
	
Voorgemonteerde onderdelen voor een
snellere montage
	
Eenvoudige montage van de collector door
spanthaken voor verschillende types pannen
	
Snelle en veilige installatie van de collector
hydraulica (stekkersysteem)

Zonnige vooruitzichten voor solaire sanitair waterverwarming
Het allesomvattende 4m²-zonneboilerpakket van Viessmann maakt het efficiënt gebruik
van zonne-energie voor uw klanten bijzonder interessant. En montage en ingebruikneming voor u ongelooflijk eenvoudig. De aansluitingsset bestaat uit twee T-stukken met
voorgemonteerde en voorgeïsoleerde flex-aansluitleidingen. Eenvoudig insteken en klaar.
Ideaal voor renovatie en nieuwbouw van eengezinswoningen.
4m²-zonneboilerpakket (2 Vitosol 200-F
met 1 Vitocell 100-B/-W)

Zonneregelingsmodule SM1

Vitosolic 100
SD1

SVK

opbouw, Vitocell 100-B zilver

SK03488

SK03487

SVK

opbouw, Vitocell 100-W wit

SK03492

SK03491

SVKA inbouw, Vitocell 100-B zilver

SK03696

SK03695

SVKA inbouw, Vitocell 100-W wit

SK03700

SK03699

Let wel: het bevestigingssysteem om de collector op het dak te bevestigen dient
afzonderlijk besteld te worden.
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Met deze argumenten overtuigt u uw klanten
	
Besparing op de energiekosten door eigen
solaire sanitair waterverwarming
	
Efficiënt gebruik van zonne-energie dankzij
een intelligente combinatie met warmtebronnen
	
Beste prijs-kwaliteitverhouding door pakket op
maat
	
Beperkt stroomverbruik door bijzonder
efficiënte pomp
	
Neemt weinig plaats in door geïntegreerde
componenten
Een allesomvattend, doordacht systeem
	
Twee collectoren Vitosol 200-F, type SVK of
SVKA: 2x 2,01m²
	
Bruto collectoroppervlakte: type SVK:
4,36 m², type SVKA: 4,64 m²
	
Apertuuroppervlakte: type SVK of SVKA:
4,04 m²
	
Aansluitingsset voor collectoren, temperatuurmeting en voorgemonteerde, flexibele
aansluitleidingen
Solair expansievat met aansluitleiding
	
Bivalente warmwaterboiler Vitocell 100-B/-W,
type CVBA (250 liter), met zeer efficiënte
solaire pomp, regeling en armaturen
Warmtedragend medium

