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Elektriciteit en warmte met één toestel:
VITOVALOR PT2

Efficiënt, zuinig en klaar
voor de toekomst
Een betrouwbare en beproefde techniek: stroom
zelf verbruiken in de eigen
woning en niet langer
afhangen van stroomprijsstijgingen
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Zelf stroom produceren en zo uw energiekosten doen dalen
dankzij de brandstofcel

10 jaar garantie
op alle roestvaststalen warmtewisselaars voor olie-/gascondensatieketels tot 150 kW
Alle voorwaarden vindt u op
www.viessmann.be
Brandstofcel-verwarmingstoestel met piekbelastingsketel en warmwaterboiler

Toekomstgerichte techniek voor productie
van elektriciteit en warmte
Het brandstofcel-verwarmingstoestel Vitovalor PT2 is
een toekomstgerichte en milieuvriendelijke energiecentrale. Ze produceert zowel elektriciteit als warmte
en is geschikt voor installatie in een nieuw gebouwde
eengezinswoning, maar ook bij volledige renovatie van
een gebouw. De installatieoppervlakte van het compacte verwarmingssysteem bedraagt nauwelijks 0,72 m².
Het basistoestel omvat de brandstofcelmodule, alsook
een gascondensatieketel om piekbelastingen mee op te
vangen. De ernaast geplaatste sanitair-waterboiler heeft
een inhoud van 220 liter.
Ideaal voor stroom- en warmtevoorziening
in een eengezinswoning
De Vitovalor PT2 biedt een eengezinswoning voldoende
power voor een warmtebehoefte tot 32.000 kWh per
jaar en een jaarlijkse stroombehoefte van max. 6200
kWh. De overdag maximaal geproduceerde hoeveelheid
elektrische energie van 18 kWh volstaat voor de basisbehoefte van een huishouden.
De geïntegreerde gascondensatieketel met een verwarmingsvermogen tot 30,8 kW schakelt automatisch
aan als het vermogen van de brandstofcelmodule niet
volstaat.

Het nieuwe elektronicaplatform:
voor een zuinige en milieuvriendelijke werking
De Vitovalor PT2 is met het nieuwe elektronicaplatform
uitgerust. Op die manier wordt een veilige, zuinige
en milieuvriendelijke werking gegarandeerd, waarbij
de resources maximaal worden ontzien. De modulaire
structuur van het elektronicaplatform zorgt dat hiervoor
duidelijk minder componenten nodig zijn dan bij voorgaande regelingen. Wat het ontwerp, de montage en
het onderhoud vereenvoudigt. Met als resultaat: heel
wat minder reserveonderdelen en een minder complex
productaanbod.
Nog een voordeel: wanneer zich een storing voordoet,
wordt u over de oorzaak niet langer geïnformeerd aan
de hand van foutcodes, maar via een duidelijke tekst.
De zelflerende energiemanager
De energiemanager kan de nodige zaken aanleren en
reageert op de persoonlijke noden in het huishouden.
Met andere woorden: hij schakelt de brandstofcel pas
in wanneer voldoende lange looptijden en dus een
overeenstemmende stroomproductie en aanwending
van zelf opgewekte stroom te verwachten zijn. In de
energie-cockpit kan de gebruiker dan ook het lopende
stroomrendement alsook het verbruik van stroom en
gas opvolgen.
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Betrouwbaar en duurzaam
De brandstofcel heeft een gegarandeerde levensduur van tien
jaar. Dat komt overeen met ca. 80.000 bedrijfsuren. Toch kan de
module tot wel 20 jaar blijven werken, maar dan moet om de 5
jaar een onderhoudsbeurt worden voorzien. Na ieder onderhoud is de werking van de brandstofcel opnieuw voor vijf jaar
verzekerd.
Op voorwaarde dat ze optimaal gekoppeld is aan een energiesysteem, produceert de brandstofcel tot wel 6000 kWh stroom
per jaar. Dit komt overeen met een energiebesparing van max.
800 euro.
De Vitovalor PT2 maakt gebruik van het werkingsprincipe van de warmtekrachtkoppeling en produceert zowel stroom als warmte. Als energiedrager
wordt hiervoor waterstof ingezet, dat eerder uit aardgas werd gewonnen.

Vitocharge VX3 systeem voor stroomopslag
Het Vitocharge VX3-accumulatorsysteem van Viessmann doet
het aandeel eigenverbruik in het huishouden duidelijk toenemen.
Door de Vitovalor PT2 te combineren met het Vitocharge
VX3-accumulatorsysteem, kunt u deze stroom opslaan om hem
vervolgens op een later tijdstip zelf te gebruiken. Hierdoor moet
merkbaar minder dure netstroom aanvullend worden aangekocht.

Stroom opwekken en efficiënt opslaan. Viessmann biedt
hiervoor perfect op elkaar afgestemde systemen. Zodat u
de zelf opgewekte stroom kunt gebruiken op het ogenblik
waarop u die nodig hebt, bijvoorbeeld voor uw elektrische
wagen.
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Parallelle productie van stroom en warmte
om de kosten voor elektriciteit te drukken
Veel minder afhankelijk van stroomafname
van het openbare net
Perfect geschikt voor gebruik in een- en
tweegezinswoningen
Tot 50 % minder CO2-uitstoot tegenover afzonderlijke productie van stroom en warmte
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VITOVALOR PT2
1 	
Gascondensatieketel om piekbelasting op te
vangen
2 	
Regeling voor de weersafhankelijke werking
met groot 7”-kleurentouchscreen
3 Brandstofcelmodule
4 	
Warmwaterboiler van roestvast staal met
een inhoud van 220 liter
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Brandstofcel-verwarmingstoestel
VITOVALOR PT2
Vitovalor PT2

Type

F11T

F19T

F25T

F32T

Nominaal warmtevermogen (60/40 °C)

kW th

0,9 - 11,4

0,9 - 19,0

0,9 - 24,5

0,9 - 30,8

Elektrisch vermogen brandstofcel

Wel*

750

750

750

750

Thermisch vermogen brandstofcel

kW th*

1,1

1,1

1,1

1,1

Geluidsniveau

dB(A)

48

49

50

51

Elektrisch rendement brandstofcel

%

Totaal rendement brandstofcel

%

tot 92 (Hi)

Normrendement piekbelastingsketel

%

tot 98 (Hs)

Warmwaterboiler van roestvast staal

l

38

220

Brandstof

Aardgas E(H) / LL(L)

Afmetingen zonder rookgassysteem
Lengte (diepte) x breedte x hoogte
– Volledige eenheid
– Basistoestel
– Opslagtoren

mm
mm
mm

595 x 1200 x 1800
595 x 600 x 1800
595 x 600 x 1800

Min. vereiste hoogte van de ruimte

mm

2000

Gewicht
– Totaal gewicht
– Basistoestel
– Opslagtoren

kg
kg
kg

326
197
129

Plaatsinname

m2

0,72

Energie-efficiëntieklasse
– Verwarmen
– Sanitair waterverwarming, aftapprofiel XL

A+++
A+

A+++
A+

A+++
A+

Designprijzen voor de Vitovalor PT2

A++
A+

* Vermogensgegevens: nominale waarde conform DIN EN 50465

DE VOORDELEN OP EEN RIJ
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Geringe kosten voor onderhoud en onderdelen dankzij lange onderhoudsintervallen
(5 jaar)
Geïntegreerde bepaling van hoeveelheid stroom, gas en warmte
In de energie-cockpit wordt het stroomrendement alsook het verbruik van stroom en
gas weergegeven
Eenvoudige installatie en snelle montagetijden dankzij volledig geïntegreerde hydraulica (net als bij gascondensatieketels); alleen een rookgassysteem is vereist
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Kopiëren en ander gebruik
enkel met voorafgaande goedkeuring.
Wijzigingen voorbehouden.

Plus X Award voor Vitovalor PT2,
bekroond voor: Innovatie,
High Quality, Design, Bedieningscomfort, Functionaliteit en Ecologie

