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AUTOMATIZĂRI PENTRU CAZANE  VIESSMANN - Germania

Automatizările complexe şi extensiile de automatizare aferente cazanelor Viessmann pot  
satisface solicitările oricărui client şi pot răspunde cerinţelor oricărui proiect, permiţând  
funcţionarea mai multor cazane independent sau în cascadă şi gestionarea atât a circuitelor 
de încălzire, cu sau fără vană cu trei căi, precum şi a celor de preparare apă caldă menajeră, 
cu boiler exterior sau sistem format din schimbător de căldură şi acumulator, cu posibilitatea 
realizării acestora în funcţie de temperatura exterioară.

  Tip automatizare Funcții

VITOTRONIC 100 tip GC3 pentru temperatura constantă a apei 
din cazan

• automatizare cu termostat pentru circuitul cazanului
• pentru arzătoare în două trepte

VITOTRONIC 100 tip GC1 pentru temperatura constantă a apei 
din cazan

• automatizarea digitală a circuitului cazanului
• pentru arzător în două trepte sau cu modulare
• cu reglajul temperaturii apei calde menajere din boiler

VITOTRONIC 200 tip GW1 pentru temperatura reglabilă liniar 
controlat a apei din cazan

• automatizarea digitală a circuitului cazanului, comandată de temperatura exterioară
• cu programator digital pentru program zilnic şi săptămânal
• pentru arzător în două trepte sau cu modulare
• cu posibilitatea de reglaj al intervalelor de timp, al temperaturilor nominale şi al regimu-

rilor de funcţionare
• cu sistem de reglare şi senzor pentru temperatura apei calde menajere din boiler
• cu sistem de diagnosticare integrat şi alte funcţii
• poate comunica prin cablul LON-BUS

VITOTRONIC 300 tip GW2 pentru temperatura apei din cazan 
reglabilă liniar controlat cu extensie posibilă pentru reglajul a până 
la 2 circuite de încălzire cu vană de amestec 

• automatizarea digitală a circuitului cazanului şi a circuitului de încălzire, comandată de 
temperatura exterioară

• cu programator digital pentru program zilnic şi săptămânal
• pentru arzător în două trepte sau cu modulare
• cu intervale de timp, caracteristici de încălzire, valori nominale ale temperaturii şi 

regimuri de funcţionare reglabile separat
• cu sistem de reglare şi senzor pentru temperatura apei calde menajere din boiler
• cu sistem de diagnosticare integrat şi alte funcţii
• poate comunica prin cablul LON-BUS
• pentru fiecare circuit de încălzire cu vană de amestec este necesară o extensie 

VITOTRONIC 300-K tip MW1 ptr. instalaţie cu mai multe 
cazane -  automatizare comandată de temperatura exterioară, cu  
conectare în cascadă a până la 4 cazane cu 
Vitotronic 100 şi reglajul a până la 2 circuite de încălzire cu vană 
de amestec

• cu programator digital pentru program zilnic şi săptămânal
• cu intervale de timp, caracteristici de încălzire, valori nominale ale temperaturii şi 

regimuri de funcţionare reglabile separat
• cu sistem de reglare şi senzor pentru temperatura apei calde menajere din boiler
• poate comunica prin cablul LON-BUS (modulul de comunicare LON este inclus în 

automatizarea Vitotronic 300-K, la  
Vitotronic 100 se comandă separat )

• cu sistem de diagnosticare integrat şi alte funcţii


