
VIESMANN VITOPLEX 200
Нискотемпературен котел на нафта/газ

90 до 560 kW

VITOPLEX 200   

Тип SX2A

Нискотемпературен котел на нафта/газ
■ Триходов котел
■ За работа с плавно понижаваща се температура на

котелната вода.
■ С Vitotrans 300 за кондензен режим на работа

Тип SX2A 90 до 350 kW

Съгласно Директивата за екодизайн на отоплителни и
водонагревателни уреди (Директива 2009/125/EС) и
Регламентите за изпълнение (ЕС) № 813/2013 и №
814/2013 този котел не може да се продава и използва в
рамките на ЕС с цел производство на топлина за отопле-
ние и топла вода. Продажба се извършва при условие, че
употребата е единствено за цели, които не са обхванати
от горепосочените разпоредби.

5517 801 BG 5/2016

Технически паспорт
Арт. № и цени: виж ценовата листа



■ Икономичен и щадящ околната среда, благодарение на
плавно понижаваща се температура на котелната вода.

■ Коефициент на ефективност за работа на нафта: 89 % (Hs)/
95 % (Hi).

■ Топлообменник отработени газове/вода от неръждаема сто-
мана като опция за по-висок коефициент на ефективност, бла-
годарение на кондензен режим на работа.

■ Триходов котел с ниско натоварване на горивната камера за
безвредно изгаряне с ниски емисии

■ Водни стени с голяма площ и голямо водно съдържание осигу-
ряват добра собствена циркулация и надеждно топлоотда-
ване.

■ Интегрирана система за включване Therm-Control за опро-
стено хидравлично свързване – не са необходими смесителна
помпа и сет за повишаване температурата на водата от връ-
щащата линия.

■ При котли с мощност до 300 kW не е необходимо предпазно
устройство, сработващо при недостиг на вода.

■ Компактни размери за лесно внасяне в котелни помещения и
пестене на място – важно при модернизиране.

■ Система Fastfix за монтаж на управлението и топлоизола-
цията.

A Водни стени с голяма площ и голямо водно съдържание
осигуряват добра собствена циркулация и просто хидра-
влично свързване

B Трети ход за горещите газове
C Високоефективна топлоизолация
D Vitotronic – новото поколение управления: интелигентно, с

лесен монтаж и удобно обслужване
E Горелка
F Топлоизолация на вратата на котела
G Втори ход за горещите газове
H Горивна камера

Кратък преглед на предимствата
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Технически данни

Номинална отоплителна мощ-
ност 

kW 90 120 150 200 270 350 440 560

Номинална топлопроизводи-
телност 

kW 98 130 163 217 293 380 478 609

СЕ маркировка     
– съгласно Директивата за енер-
гийна ефективност

 CE-0085BQ0020 — — 

– съгласно Директивата относно
газовите уреди

 CE-0085BQ0020   

Доп. температура на подаваща-
та линия 
(= защитна температура)

°C 110 (до 120 °C по запитване)

Доп. работна температура °C 95
Доп. работно налягане bar 4
 kPa 400
Съпротивление от страна на го-
рещите газове 

Pa 60 80 100 200 180 310 280 400
mbar 0,6 0,8 1,0 2,0 1,8 3,1 2,8 4,0

Размери на корпуса на котела          
Дължина (размер q)*1 mm 1195 1400 1385 1580 1600 1800 1825 1970
Ширина (размер d) mm 575 575 650 650 730 730 865 865
Височина (вкл. щуцери) (размер t) mm 1145 1145 1180 1180 1285 1285 1455 1455
Общи размери          
Обща дължина (размер r) mm 1260 1460 1445 1640 1660 1860 1885 2030
Обща дължина с горелка и капак,
в зависимост от модела на горел-
ката (размер s)

mm 1660 1860 1865 2060 2085 – – – 

Обща ширина (размер e) mm 755 755 825 825 905 905 1040 1040
Обща височина (размер b) mm 1315 1315 1350 1350 1460 1460 1625 1625
Височина, необходима за извър-
шване на техническо обслужване
(управление) (размер а)

mm 1485 1485 1520 1520 1630 1630 1795 1795

Височина          
–  звукопоглъщащи регулиращи се
крака

mm 28 28 28 28 28 28 28 28

–  звукопоглъщащи подложки на
котела (натоварени)

mm – – – – – 37 37 37

Фундамент          
Дължина mm 1000 1200 1200 1400 1400 1650 1650 1800
Ширина mm 760 760 830 830 900 900 1040 1040
Диаметър на горивната камера mm 380 380 400 400 480 480 570 570
Дължина на горивната камера mm 800 1000 1000 1200 1200 1400 1400 1550
Тегло на тялото на котела kg 315 365 415 460 585 700 895 1100
Общо тегло kg 360 410 465 510 635 760 960 1170
Котел с топлоизолация и управле-
ние на котелния кръг

         

Общо тегло kg 390 440 495 540 665 – – – 
Котел с топлоизолация, горелка и
управление на котелния кръг

         

Обем котелна вода Литри 180 210 255 300 400 445 600 635
Връзки на котела          
Подаваща и връщаща линия на
котела

PN 6 DN 65 65 65 65 65 80 100 100

Муфа за предпазно устройство
(предпазен вентил)

R 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1½ 1½ 

Източване R 1¼ 
Характеристики на отработени-
те газове *2 

         

Температура (при температура на
котелната вода 60 °C)

         

–  при номинална отоплителна
мощност

°C 180

*1 Врата на котела демонтирана.
*2 Стойности за изчисляване на параметрите на димоходната система съгласно EN 13384 при 13,2 % CO2 при нафта EL и 10 %

CO2 при природен газ.
Температури на отработените газове като измерени брутни стойности при 20 °C температура на горивния въздух.
Данните за частичното натоварване се отнасят за мощност 60 % от номиналната отоплителна мощност. При различава-
що се от посоченото частично натоварване (в зависимост от начина на работа) трябва съответно да се изчисли масовият
поток на отработените газове.

Технически данни за котела
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Номинална отоплителна мощ-
ност 

kW 90 120 150 200 270 350 440 560

–  при частично натоварване °C 125
Температура (при температура на
водата в котела от 80 °C)

°C 195

Масов поток на отработените га-
зове

         

–  при природен газ kg/h 1,5225 x топлопроизводителност в kW
–  при нафта EL kg/h 1,5 x топлопроизводителност в kW
Необходимо работно налягане Pa/mbar 0
Връзка за отработените газове Ø mm 180 180 200 200 200 200 250 250
Стандартен коефициент на
ефективност 
(за работа на нафта)
при температура на отоплителна-
та система 75/60 °C 

% 89 (Hs)/95 (Hi)

Загуба при готовност qB,70 % 0,40 0,35 0,30 0,30 0,25 0,25 0,22 0,20
Ниво на звуково налягане*3    
1 m пред котела (1-ва/2-ра степен) dB(A) <68/<69 – 
В димоходната тръба (1-ва/2-ра
степен)

dB(A) <96/<103 – 

Подходящ Vitotrans 300      
– Работа на газ Арт. № Z010 326 Z010 327 Z010 328 Z010 329
– Работа на нафта Арт. № Z010 330 Z010 331 Z010 332 Z010 333
Номинална отоплителна мощ-
ност 
Котел с Vitotrans 300 

         

– Работа на газ kW 98,7 131,4 164,3 219,0 295,6 383,3 478,7 608,9
– Работа на нафта kW 95,8 127,8 159,8 213,0 287,5 372,7 466,4 593,5
СЕ маркировка  CE-0085BS0287
Vitotrans 300 в комбинация с котел
за кондензен режим на работа

  

Съпротивление от страна на го-
рещите газове 
Котел с Vitotrans 300 

Pa 125 145 185 285 280 410 385 505
mbar 1,25 1,45 1,85 2,85 2,80 4,10 3,85 5,05

Обща дължина 
Котел с Vitotrans 300 
без горелка

mm 1990 2290 2570 2950

*3 Ориентировъчните стойности от измерванията на нивото на звуково налягане не са гарантирани, тъй като измерванията
на нивото на звуково налягане винаги зависят от съответната инсталация. Тези данни се отнасят за нафтови/газови вен-
тилаторни горелки Vitoflame 100 на Viessmann.

Технически данни за котела (продължение)
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Размери

a

e
d

c
b

E

RAGA

t

n

KR

k

m

s

f

KTÜ

SCH

q

r

TSA

MA

KV

SA KTS

h
g

l

o 87p

90 до 270 kW

AGA Ход за отработените газове
E Източване
KR Връщаща линия на котела
KTS Температурен сензор на котела
KTÜ Врата на котела
KV Подаваща линия на котела

MA Муфа R ½ за манометър
R Отвор за почистване
SA Муфа за предпазно устройство (предпазен вентил)
SCH Отвор за наблюдение
TSA Муфа R ½ за температурен сензор Therm-Control

KTS

n

KR

h

m

q

r

a

e
d

c
b

E

RAGA

t

TSA DB KV

SA RG

l

g

KTÜ

f

k

o 87p

SCH

350 до 560 kW

AGA Ход за отработените газове
DB Муфа R ½ за ограничител на максималното налягане

E Източване
KR Връщаща линия на котела

Технически данни за котела (продължение)
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KTS Температурен сензор на котела
KTÜ Врата на котела
KV Подаваща линия на котела
R Отвор за почистване

RG Муфа R ½ за допълнително регулиращо устройство
SA Муфа за предпазно устройство (предпазен вентил)
SCH Отвор за наблюдение
TSA Муфа R ½ за температурен сензор Therm-Control

Таблица с размери
Номинална отоплителна мощ-
ност 

kW 90 120 150 200 270 350 440 560

а mm 1485 1485 1520 1520 1630 1630 1795 1795
b mm 1315 1315 1350 1350 1460 1460 1625 1625
c mm 1085 1085 1115 1115 1225 1225 1395 1395
d mm 575 575 650 650 730 730 865 865
e mm 755 755 825 825 905 905 1040 1040
f mm 440 440 440 440 420 420 470 470
g mm 622 825 811 1009 979 1179 1146 1292
h mm 307 395 324 423 409 609 710 783
k mm 203 203 203 203 203 203 224 224
l mm 165 165 151 151 153 153 166 166
m mm 860 860 885 885 960 960 1110 1110
n mm 200 200 190 190 135 135 135 135
o mm 110 110 110 110 130 130 130 130
p (дължина на долните релси) mm 882 1085 1071 1268 1269 1469 1471 1617
q (размер, който трябва да се
вземе под внимание при внася-
не)

mm 1195 1400 1385 1580 1600 1800 1825 1970

r mm 1260 1460 1445 1640 1660 1860 1885 2030
s (в зависимост от модела на го-
релката)

mm 1670 1875 1880 2075 2095 – – – 

t mm 1145 1145 1180 1180 1285 1285 1455 1455

Ако има трудности при внасянето, е възможно демонтиране на вратата на котела. 

Разме
р f:

Да се вземе под внимание конструктивната височина
на горелката.

Разме
р q:

Врата на котела демонтирана.

Технически данни за котела (продължение)
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Инсталиране

Минимални отстояния

200 (100)

500 (50)
400 a

b

500 (50)

(300)

A Отоплителен котел
B Горелка
C Звукопоглъщащи регулиращи се крака (90 до 560 kW) или

звукопоглъщащи подложки за котела (350 до 560 kW)

За лесен монтаж и техническо обслужване трябва да се спазват
посочените размери. При липса на достатъчно място трябва да
се спазват само минималните отстояния (размерите в скобите).
В състоянието при доставката вратата на котела е монтирана за
отваряне наляво. Шарнирните оси могат да се преместят така,
че вратата да се отваря надясно.

Номинална отоплителна мощ-
ност 

kW 90 120 150 200 270 350 440 560

а mm 1100 1400 1600

Раз-
мер а:

Това разстояние трябва да е налично пред котела за
демонтаж на вирбулаторите и почистване на ходовете
за горещите газове.

Разме
р b:

Вземете под внимание конструктивната дължина на го-
релката.

Условия за монтаж
■ Да няма замърсяване на въздуха с халогенирани въглеводо-

роди
(съдържащи се напр. в спрейове, бои, разтворители и почи-
стващи препарати).

■ Да няма силно запрашаване.
■ Да няма висока влажност на въздуха.
■ Да няма опасност от замръзване и да има добра вентилация.

В противен случай са възможни аварии и повреди на инстала-
цията.
Котелът може да се инсталира в помещения, в които може да се
очаква замърсяване на въздуха с халогенирани въглеводо-
роди само ако се вземат достатъчно мерки, които осигуряват
подаване на незамърсен въздух за горене.

Монтаж на горелката
Котел до 120 kW:
Кръгът с отвори за закрепване на горелката, отворите за закреп-
ване на горелката и отворът на пламъчната тръба съответстват
на EN 226.
Котли над 150 kW:
Кръгът с отвори за закрепване на горелката, отворите за закреп-
ване на горелката и отворът на пламъчната тръба съответстват
на следващата таблица.
Горелката може да бъде монтирана директно към завъртащата
се врата на котела. Ако монтажните размери на горелката се
различават от размерите в следващата таблица, трябва да се
монтира съдържащата се в окомплектовката на доставката
плоча на горелката.

По желание (срещу допълнително заплащане) плочите на горел-
ката могат да се подготвят фабрично. За тази цел при поръчката
посочете производителя и типа на горелката. Пламъчната тръба
трябва да излиза извън топлоизолацията на вратата на котела.

Технически данни за котела (продължение)
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45°
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Номинална отоплителна
мощност 

kW 90 120 150 200 270 350 440 560

а Ø mm 135 135 240 240 240 240 290 290
b Ø mm 170 170 270 270 270 270 330 330
c брой/резба 4/M 8 4/M 8 4/M 10 4/M 10 4/M 10 4/M 10 4/M 12 4/M 12
d mm 440 440 440 440 420 420 470 470
e mm 650 650 650 650 670 670 780 780

Хидродинамично съпротивление от страна на водата за отопление

A

0,01kP
a

1 10010

0,1

1

10

100

B

C

Дебит в m³/h
0,1

1

10

100

1000

Хи
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од
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ъп
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вл

ен
ие

m
ba

r

A Номинална отоплителна мощност 90 до 270 kW 
B Номинална отоплителна мощност 350 kW 
C Номинална отоплителна мощност 440 и 560 kW 

Vitoplex 200 е подходящ само за помпени отоплителни системи
със загрята вода.

Технически данни за котела (продължение)
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Технически данни

Vitotrans 300      
– Работа на газ Арт. № Z010 326 Z010 327 Z010 328 Z010 329
– Работа на нафта Арт. № Z010 330 Z010 331 Z010 332 Z010 333
Номинална отоплителна мощ-
ност на котела 

kW 90-125 140-200 230-350 380-560

Диапазон на номинална отопли-
телна мощност на Vitotrans 300
за 

     

– Работа на газ от kW 8,7 12,7 21,8 33,3
 до kW 11,9 19,0 33,3 48,9
– Работа на нафта от kW 5,8 8,8 14,9 22,9
 до kW 8,1 13,0 22,7 33,5
Доп. работно налягане bar 4 4 4 6

MPa 0,4 0,4 0,4 0,6
Доп. температура на подаващата
линия 
(= защитна температура)

°C 110 110 110 110

Съпротивление от страна на го-
рещите газове 

mbar 0,65 0,85 1,00 1,05

 Pa 65 85 100 105
Температура на отработените га-
зове 

     

– Работа на газ °C 65 65 65 65
– Работа на нафта °C 70 70 70 70
Масов поток на отработените га-
зове 

от kg/h 136 213 383 546

 до kg/h 213 341 596 954
Общи размери     
Обща дължина (размер h) с кон-
трафланец

mm 666 777 856 967

Обща ширина (размер b) mm 714 760 837 928
Обща височина (размер c) mm 1037 1152 1167 1350
Размер, който трябва да се взема под внимание
при внасяне 

    

Дължина без контрафланци mm 648 760 837 928
Ширина (размер а) mm 618 636 706 839
Височина (размер d) mm 1081 1098 1172 1296
Тегло на топлообменника kg 94 119 144 234
Общо тегло kg 125 150 188 284
Топлообменник с топлоизолация     
Обем     
Гореща вода литри 70 97 134 181
Отработени газове m3 0,055 0,096 0,133 0,223
Връзки     
Подаваща и връщаща линия на го-
рещата вода

DN 40 50 50 65

Изход за кондензата R ½ ½ ½ ½ 
Връзка за отработените газове      
– към котела NW 180 200 200 250
– към димоходната система NW 150 200 200 250

Диапазон на номинална отоплителна мощност на
Vitotrans 300 и температура на отработените газове
Отоплителната мощност на Vitotrans 300 при охлаждане на
отработените газове при работа на газ от 200/65 °C, при
работа на нафта от 200/70 °C и покачване на температу-
рата на горещата вода във Vitotrans 300 от 40 °C на 42,5 °C.
Преизчисляване за други температури, виж глава „Работни
характеристики“.

Съпротивление от страна на горещите газове
Съпротивление от страна на горещите газове при номинална
отоплителна мощност. Горелката трябва да преодолее
съпротивлението от страна на горещите газове на котела,
на Vitotrans 300 и на тръбата за отработените газове.

Проверено качество
Маркировка CE в съответствие със съществуващите
Европейски директиви при доп. температура на подава-
щата линия (защитна температура) до 110 °C съгласно
EN 12828.

Технически данни на Vitotrans 300
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Размери

g
e

d

f

h

i
k l

m

a

b 18
-4

0
c

AGA

HR

KOA

E

HV

RA

A Допълнителна муфа R ½
AGA Изход за отработените газове
E Източване R ½
HR Връщаща линия на горещата вода (вход)

HV Подаваща линия за горещата вода (изход)
KOA Изход за кондензата 7 32
R Отвор за почистване

Таблица с размери
Арт. № Z010 326 Z010 327 Z010 328 Z010 329
 Z010 330 Z010 331 Z010 332 Z010 333
a mm 628 656 726 839
b mm 714 746 818 912
c mm 1022 1098 1151 1308
d mm 965 1043 1096 1245
e mm 851 907 960 1080
f mm 73 53 51 88
g (вътре-
шен)

7 mm 181 201 201 251

h mm 707 818 896 1015
i (вътрешен) 7 mm 151 201 201 251
k mm 165 170 168 230
l mm 170 172 181 232
m mm 851 899 946 1075

Състояние при доставката
Основно тяло на топлообменника с вградена събирателна кутия
за отработените газове. Контрафланците са завинтени към
щуцерите.

1 кашон с топлоизолация

Свързване от страната на отработените газове
Щуцерът за отработените газове на котела и преходът за отра-
ботените газове на топлообменника отработени газове/вода
трябва да бъдат свързан чрез свързващ маншет (принадлеж-
ност) (да не се заварява).

Компенсиране на височината:
■ Котел Vitoplex чрез регулиращи винтове
■ Котел Vitorond чрез изготвен на място преходен елемент

Технически данни на Vitotrans 300 (продължение)
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Хидродинамично съпротивление от страна на горещата вода

Арт. № Z010 326 до Z010 333
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Експлоатационни характеристики

Vitotrans 300 за работа на газ

70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 2075
0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

Ко
еф

иц
ие

нт
 з

а 
пр

еи
зч

ис
ля

ва
не

Входна температура на котелната вода в °C

B

A

A Входна температура на отработените газове 200 °C
B Входна температура на отработените газове 180 °C

Преизчисляване на експлоатационните характеристики
Данните за отоплителната мощност на Vitotrans 300 топлооб-
менник за отработени газове/вода се отнасят за входна темпе-
ратура на отработените газове от 200 °C и входна температура
на горещата вода в топлообменника от 40 °C.

При различни условия отоплителната мощност може да се
изчисли с умножаване на посочената номинална отоплителна
мощност с коефициента, определен от диаграмата.

Състояние при доставката на котела

Корпус на котела с монтирана врата на котела и завинтен реви-
зионен капак.
Контрафланците са завинтени към щуцерите.
Регулиращите винтове се намират в горивната камера.

Почистващият уред се намира отгоре върху котела.

Технически данни на Vitotrans 300 (продължение)
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2 кашона с топлоизолация
1 кашон с управление на котелния кръг и плик с техническа

документация
1 Therm-Control
1 приложение към продукта (кодиращ щекер и техническа

документация Vitoplex 200)
1 плоча на горелката (от 150 kW)

■ Vitoplex 200, 270 до 560 kW:
Подходящи нафтови/газови вентилаторни горелки по запи-
тване.

Варианти на управлението

За еднокотелна инсталация:
■ Vitotronic 100 (тип GC1B)

Управление на котелния кръг за константна температура на
котелната вода

■ Vitotronic 200 (тип GW1B)
Управление на котелния кръг по външна температура

■ Vitotronic 300 (тип GW2B)
Управление на котелния и отоплителния кръг за макс. 2 ото-
плителни кръга със смесител

■ Vitotronic 200-H (тип HK1B или HK3B)
Управление на отоплителния кръг по външна температура за
1, респ., до 3 отоплителни кръга със смесител

■ Табло за управление Vitocontrol

За каскадна инсталация (до 4 отоплителни кръга):
■ Vitotronic 100 (тип GC1B) и LON-Modul с Vitotronic 300-K (тип

MW1B)
За каскадно управление по външна температура на до 4
котела и управление на до 2 отоплителни кръга със смесител
(Първият котел се доставя с управляемо основно оборудване
за многокотелни системи)

■ Vitotronic 100 (тип GC1B) и LON-Modul за всеки допълните-
лен котел на многокотелната система

■ Vitotronic 200-H и LON-модул (тип HK1B или HK3B) за 1,
респ., до 3 отоплителни кръга със смесител

■ Табло за управление Vitocontrol

Принадлежности към котела

Виж ценовата листа.

Условия за експлоатация с управления на котелния кръг Vitotronic

Изисквания към качеството на водата, виж ръководството за
проектиране за този котел.

 Изисквания 
Работа с натоварване на горелката ≥ 60 % <  60 % 
1. Обемен поток на горещата вода Няма  
2. Температура на връщащата линия

на котела (минимална стойност)*4 
Няма*5  
  

3. Минимална температура на котелна-
та вода

–  Работа на нафта 50 °C –  Работа на нафта 60 °C 
–  Работа на газ 60 °C –  Работа на газ 65 °C 

4. Двустепенен режим на работа на го-
релката

1-ва степен 60 % от номиналната отоплителна
мощност

Не е необходимо минимално нато-
варване

5. Модулиращ режим на работа на го-
релката

Между 60 и 100 % от номиналната отоплителна
мощност

Не е необходимо минимално нато-
варване

6. Понижен режим на работа Еднокотелни инсталации и водещи котли на каскадни инсталации
–  Работа с минимална температура на котелната вода

  Следващи котли на каскадни инсталации
–  могат да бъдат изключени

 

7. Понижение в края на седмицата като понижен режим на работа  

*4 Подходящ пример за инсталация за приложение на схемата за включване Therm-Control се съдържа в проектната документа-
ция на примерите за инсталация.

*5 Няма изискване само в комбинация с Therm-Control.

Състояние при доставката на котела (продължение)
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Монтаж на подходяща горелка
Горелката трябва да е подходяща за съответната номинална
отоплителна мощност и съпротивлението на котела от страната
на изгорелите газове (виж Техническите данни от производителя
на горелката).
Материалът на главата на горелката трябва да е подходящ за
работни температури до най-малко 500 °C.

Нафтова вентилаторна горелка
Горелката трябва да е изпитана и маркирана съгласно EN 267.

Газова вентилаторна горелка
Горелката трябва да е изпитана съгласно EN 676 и да е марки-
рана със знака СЕ съгласно Директивата 2009/142/ЕО.

Настройка на горелката
Дебитът на нафта или газ на горелката трябва да се настрои
спрямо посочената номинална отоплителна мощност на котела.

Устройство, сработващо при недостиг на вода
Предпазно устройство, сработващо при недостиг на вода
съгласно EN 12828 е необходимо за котли Vitoplex 200 до
300 kW (с изключение при покривни отоплителни централи), в
случай че серийното управление на котелния кръг е свързано
съгласно ръководството за монтаж.

При поява на недостиг на вода вследствие теч на отоплителната
инсталация и същевременна работа на горелката управлението
изключва горелката, преди котелът и/или димоходната система
да се загреят недопустимо.

Допустими температури на подаващата линия

Водогреен котел за доп. температура на подаващата линия
(= защитна температура)

До 110 °C
■ СЕ маркировка:

CE-0085 (90 до 350 kW) съгласно Директивата за енергийна
ефективност
и
CE-0085 съгласно Директивата за газови уреди

над 110 °C (до 120 °C при отделно запитване)
■ СЕ маркировка:

CE-0035 съгласно Директивата за оборудване под налягане
За работа със защитна температура над 110 °C са необходими
допълнителни предпазни устройства.
Котли със защитна температура над 110 °C трябва да са под
надзор съгласно Разпоредбата за експлоатационна безопас-
ност. Съгласно диаграмата за оценка на съответствието № 5
на Директивата на ЕС за оборудване под налягане, те се кла-
сифицират в категория III.
Инсталацията трябва да бъде проверена преди първото
пускане в експлоатация.
– Ежегодно: Външна проверка, проверка на оборудването,

осигуряващо техническата безопасност и качеството на
водата

– На всеки 3 години: Вътрешна проверка (може да се замести
с проверка на водното налягане),

– На всеки 9 години: Проверка на водното налягане (макс.
изпитвателно налягане съгласно типовата табелка).

Проверката трябва да извърши лицензиран контролен орган
(напр. TÜV).

Други указания за проектирането
Виж проектната документация за този котел.

Изпитано качество

СЕ маркировка в съответствие със съществуващите
Европейски директиви.

Указания за проектиране
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Запазваме си правото на технически промени!

Висман ЕООД
1680 София, бул. България 90
Телефон:02 958 93 53
Факс:02 958 93 43
www.viessmann.com  
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