
VITOGAS 200‐F Typ GS2

Nízkoteplotní plynový kotel
Plně automatický
Pro provoz s plynule klesající teplotou kotlové vody
S předsměšovacím hořákem na zemní a zkapalněný plyn

VIESMANN

List technických údajů
Obj. č. a ceny: viz ceník

VITOGAS 200‐F
Nízkoteplotní plynový kotel

11 až 60 kW
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& Normovaný stupeň využití: 84 % (Hs) / 93 % (Hi)
& Vysoká provozní spolehlivost a dlouhá životnost díky topným
plochám ze speciální šedé litiny s lamelárním grafitem a
malému zatížení výhřevných ploch

& Spalování s nízkým výskytem škodlivin díky jednostupňovému
atmosférickému předsměšovacímu hořáku

& Podkročuje mezní hodnoty ekologické značky „Modrý anděl“ a
švýcarské vyhlášky o ochraně čistoty ovzduší

& Nízká spotřeba energie díky snižování teploty kotlové vody se
vzrůstající venkovní teplotou

& Vysoká spolehlivost zapalování, jemné a bezhlučné zapalování
díky systému přerušovaného zapalování

& Univerzální použitelnost v kotelně či vedlejší místnosti díky
kompaktním rozměrům

& Lze kombinovat se zásobníkovým ohřívačem vody stejného
designu

& Jednoduchá doprava na místo díky nízké hmotnosti a kom-
paktní konstrukci

Topná plocha ze speciální šedé litiny pro vysokou provozní
bezpečnost a dlouhou životnost

A vysoce účinná tepelná izolace

B topné plochy ze speciální šedé litiny

C atmosférický předsměšovací hořák z ušlechtilé oceli

D digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic

5
8
2
5
3
9
2
C
Z

2 VIESMANN VITOGAS 200‐F

Výhody



Technické údaje

plynový kotel, provedení B11/B11 BS, kategorie II2ELL3 P, a: II2H3 B/P

jmenovitý tepelný výkon kW 11 15 18 22 29 35 42 48 60
jmenovité tepelné zatížení kW 12,1 16,6 19,9 24,3 32,0 38,6 46,4 53,0 66,2
topná plocha m2 1,04 1,04 1,51 1,51 1,99 2,46 2,93 3,40 4,35
U‐koeficient tepelné izolace W/m2 · K 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
identifikační číslo výrobku CE 0085 AS 0297
a: ÖVGW‐registr. č. G 2.614
připojovací tlak plynu (jmenovitý
tlak)
zemní plyn mbar 20 20 20 20 20 20 20 20 20
zkapalněný plyn mbar 50 50 50 50 50 50 50 50 50
max. přípust. připojovací tlak
plynu
zemní plyn mbar 25 25 25 25 25 25 25 25 25
zkapalněný plyn mbar 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5
celkové rozměry (údaje výšky
včetně stavěcích nožek 13 mm)
délka mm 580 580 580 580 580 580 580 580 580
celková délka c mm 760 760 760 760 760 780 780 780 780
šířka a mm 446 446 526 526 596 706 796 886 1076
celková šířka b mm 500 500 580 580 650 760 850 940 1130
výška bez regulace mm 788 788 788 788 788 788 788 788 788
výška s regulací mm 890 890 890 890 890 890 890 890 890
výška s kolenem kouřovodu d mm 950 980 1005 1005 1025 1025 1025 1095 1095
výška podstavce mm 250 250 250 250 250 250 250 250 250
celková hmotnost
kotel s tepelnou izolací, hořákem a
regulací kotlového okruhu

kg 101 101 124 124 148 170 194 218 264

objem kotlové vody l 7,6 7,6 9,7 9,7 11,7 13,8 15,9 17,9 21,9
přípust. provozní tlak bar 3 3 3 3 3 3 3 3 3
přípojky kotle
přívod a zpátečka kotle G 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½
pojistný výstup G 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½
vypouštění R ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
plynová přípojka R ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½
připojovací hodnoty
vztažené k max. zatížení
zemní plyn H m3/h 1,28 1,76 2,11 2,57 3,39 4,09 4,91 5,61 7,01
zemní plyn LL m3/h 1,49 2,04 2,45 2,99 3,94 4,75 5,71 6,52 8,15
zkapalněný plyn kg/h 0,95 1,30 1,56 1,90 2,50 3,02 3,62 4,14 5,17
charakteristiky spalin
(početní hodnoty pro dimenzování
odtahového systému podle
EN 13384)
teploty spalin
(hrubá hodnota, měřená při teplotě
spalovacího vzduchu 20 °C):
50 °C teplota kotlové vody
(naměřené hodnoty směrodatné k
dimenzování odtahového systému)

°C 80 95 90 97 102 101 114 114 109

80 °C teplota kotlové vody
(naměřené hodnoty k určení oblasti
použití kouřovodu s max. přípust-
nými provozními teplotami)

°C 90 104 102 106 118 113 130 130 122

hmotnostní tok
zemní plyn kg/h 32 48 58 73 92 107 105 127 160

při obsahu CO2 % 5,5 5,0 5,0 4,8 5,0 5,2 6,5 6,1 6,0
zkapalněný plyn kg/h 30 48 54 67 84 95 101 126 153

při obsahu CO2 % 6,6 5,6 6,0 5,9 6,2 6,7 7,6 6,9 7,1
potřebný tah Pa 3 3 3 3 3 3 3 3 3

mbar 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
přípojka spalin Ømm 90 110 130 130 150 150 150 180 180
normovaný stupeň využití
TV/TR = 75/60 °C

% 84 (Hs) / 93 (Hi)

pohotovostní ztráty při teplotě
kotlové vody 60 °C

% 1,9 1,5 1,5 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,8
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Technické údaje kotle Vitogas



jmenovitý tepelný výkon kW 11 15 18 22 29 35 42 48 60
další připojovací míry
světlost potrubí k expanzní nádobě DN 15 15 15 20 20 20 20 20 20

R ½ ½ ½ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
pojistný přetlakový ventil DN 15 15 15 15 15 15 15 15 15

R ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ¾
odfukové potrubí DN 20 20 20 20 20 20 20 20 25

R ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 1

Upozornění
Pokud je připojovací tlak plynu větší než max. přípust. připojovací tlak plynu, musí se před kotlové zařízení zapojit separátní regulátor
tlaku plynu.

A podstavec (příslušenství)
E vypouštění a membránová expanzní nádoba
GA plynová přípojka
KR zpátečka kotle

KV přívod kotle
SSI přerušovač tahu
SV pojistný výstup

tabulka rozměrů
jmenovitý tepelný
výkon

kW 11 15 18 22 29 35 42 48 60

a mm 446 446 526 526 596 706 796 886 1076
b mm 500 500 580 580 650 760 850 940 1130
c mm 760 760 760 760 760 780 780 780 780
d mm 937 967 992 992 1012 1012 1012 1082 1082
e mm 266 266 312 312 359 403 449 495 586
f mm 234 234 268 268 291 357 401 445 544
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Technické údaje kotle Vitogas (pokračování)



B Vitocell 100‐H/300‐H, jsou možné jen kombinace uvedené v
ceníku (další technické údaje viz samostatné listy technic-
kých údajů v registru 17).
Vitocell 100‐V, typ CVR, viz strana 6.

E vypouštění a membránová expanzní nádoba
GA plynová přípojka
KR zpátečka kotle
KV přívod kotle
SSI přerušovač tahu
SV pojistný výstup

průtokový odpor na straně topné vody
Vitogas 200‐F je vhodný jen pro topné systémy s nuceným obě-
hem.

A jmenovitý tepelný výkon 11 a 15 kW
B jmenovitý tepelný výkon 18 a 22 kW
C jmenovitý tepelný výkon 29 kW
D jmenovitý tepelný výkon 35 a 42 kW
E jmenovitý tepelný výkon 48 a 60 kW

Instalace

Minimální vzdálenosti
K usnadnění montáže a údržby dodržujte uvedené míry.
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Technické údaje kotle Vitogas (pokračování)



Instalace

& Vzduch nesmí být znečištěn halogenovými uhlovodíky (obsaže-
nými např. ve sprejích, barvách, rozpouštědlech a čisticích pro-
středcích)

& Bez velké prašnosti
& Bez vysoké vlhkosti vzduchu
& Zabezpečeno před mrazem a dostatečně větráno

Jinak může dojít k poruchám a škodám na zařízení.
Kotel je možno instalovat v prostorách, ve kterých je třeba počítat
se znečištěním vzduchu halogenovými uhlovodíky, jen tehdy,
jsou‐li učiněna dostatečná opatření, která zabezpečují přívod
neznečištěného spalovacího vzduchu.

Technické údaje Vitocell

Technické údaje

Vitocell 100‐V (typ CVR) z oceli, se smaltováním Ceraprotect
objem l 125
přípojky
přívod a zpátečka topné vody R 1
teplá a studená voda R ¾
cirkulace R ¾
přípust. provozní tlak na straně topné a pitné vody bar 10
přípust. teploty
na straně topné vody °C 110
na straně pitné vody °C 95
pohotovostní ztráty (K výrobku se vztahující hodnota k výpočtu náklado-
vého čísla zařízení podle EnEV resp. DIN 4701‐10)
qBS při ΔT = 45 K

kWh/24 h 1,78

rozměry
délka mm 656
šířka mm 650
výška mm 788
hmotnost kg 82
DIN‐reg. č. 0246/06‐13MC

Upozornění
Technické údaje k dalším zásobníkovým ohřívačům vody viz samostatné listy technických údajů

trvalý výkon
jmenovitý tepelný výkon kotle Vitogas 200‐F kW 11 15 18 22 29
trvalý výkon pitné vody kW – 15 18 22 22
při ohřevu pitné vody z 10 na 45 °C a při průměrné teplotě kotlové vody 80 °
C

l/h 368 442 540 540

koeficient výkonu NL (při teplotě zásobníku Tzás. = 60 °C) – 1,2 1,3 1,4 1,4
krátkodobý výkon
(během 10 minut)
vztaženo na koeficient výkonu NL ohřev pitné vody z 10 na 45 °C

l/10 min – 153 159 164 164

Upozornění
koeficient výkonu NL se mění s teplotou zásobníku Tzás.
směrné hodnoty:
Tzás. = 60 °C → 1,0 × NL

Tzás. = 55 °C → 0,75 × NL

Tzás. = 50 °C → 0,55 × NL

Tzás. = 45 °C → 0,3 × NL
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Technické údaje kotle Vitogas (pokračování)



Vitocell 100‐V, umístěný vedle (možné vpravo nebo vlevo)

E vypouštění a membránová expanzní nádoba
GA plynová přípojka
KR zpátečka kotle
KV přívod kotle
SSI přerušovač tahu
SV pojistný výstup

HR zpátečka topné vody
HV přívod topné vody
KW studená voda
WW teplá voda
Z cirkulace

Upozornění
Údaje výšky včetně zcela našroubovaných stavěcích nožek.
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Technické údaje Vitocell (pokračování)



Vitocell 100‐V, umístěný vespod

E vypouštění a membránová expanzní nádoba
GA plynová přípojka
KR zpátečka kotle
KV přívod kotle
SSI přerušovač tahu
SV pojistný výstup

HR zpátečka topné vody
HV přívod topné vody
KW studená voda
WW teplá voda
Z cirkulace

stav při dodávce Vitogas 200‐F

& Kotel s vestavěnou tepelnou izolací a atmosférickým předsmě-
šovacím hořákem pro zemní a zkapalněný plyn podle DVGW
pracovní list G 260 resp.podle místních ustanovení

& Kotel je dodáván připravený pro zemní plyn H
& Pro zemní plyn LL a zkapalněný plyn se při objednání dodává
přestavovací sada. Přestavovací sada pro zkapalněný plyn
obsahuje hlídač tlaku plynu

& 1 příloha výrobku (kódovací zástrčka a technické podklady
Vitogas 200‐F)

& 1 karton s regulací kotlového okruhu a 1 sáček s technickými
podklady

& Možné kombinace kotel/zásobníkový ohřívač vody viz ceník
& K usnadnění montáže lze dodat transportní úchyty, viz ceník

Varianty regulace

Vitotronic 100 (typ KC4)
Pro konstantní teplotu kotlové vody.

Vitotronic 150 (typ KB2)
Pro provoz s plynule snižovanou teplotou kotlové vody.

Vitotronic 200 (typ KW4 nebo KW5)
Pro plynule klesající teplotu kotlové vody, s regulací směšovače
nebo bez ní
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Technické údaje Vitocell (pokračování)



& zásobníkový ohřívač vody (125 litrů) z oceli, se smaltováním
Ceraprotect

& namontovaná tepelná izolace z tvrdé polyuretanové pěny, barva
plechového pláště lakovaného epoxidovou pryskyřicí: stříbrná
vitosilber

& ochranná hořčíková anoda
& navařená jímka čidla teploty zásobníku
& našroubované stavěcí nožky

Projekční pokyny

Volba jmenovitého tepelného výkonu

Zvolte kotel podle požadované potřeby tepla včetně ohřevu pitné
vody.
U nízkoteplotních kotlů, kondenzačních kotlů a zařízení s více
kotli může být tepelný výkon větší než vypočítaná potřeba tepla
budovy.

Stupeň využití nízkoteplotních kotlů je v širokém rozsahu vytížení
kotle stabilní.

Dimenzování zařízení
Teplota kotlové vody je omezena na 75 °C.
Přestavením regulátoru teploty lze zvýšit teplotu kotlové vody, a
tím také výstupní teplotu.
Doporučuje se dimenzovat zařízení na rozvod tepla a ohřev pitné
vody na max. 70 °C výstupní teploty, dosáhne se tak co nejmen-
ších ztrát rozvodu tepla.

Odtahový systém

Při dopravním tlaku odtahového systému vyšším než 10 Pa dopo-
ručujeme montáž zařízení na přídavný vzduch Vitoair (k montáži
do komína) v blízkosti stropu (viz separátní list technických údajů
v registru 9).

Bezpečnostně technické vybavení

Kotle je potřeba podle EN 12828 pro teplovodní topná zařízení
zajistit pojistnou teplotou max. 110 °C a podle svého typového
schválení vybavit typově odzkoušeným pojistným ventilem.
Ten musí být podle TRD 721 označen:

& „H“ do 3,0 bar přípustného provozního přetlaku a max. 2700 kW
tepelného výkonu

& „D/G/H“ pro všechny ostatní provozní podmínky

Tepelný bezpečnostní uzavírací ventil
Podle § 4, odstavec 5 vyhlášky FeuVo '96 se musí do plynových
topenišť nebo do plynových potrubí bezprostředně před plynová
topeniště vestavět termická uzavírací zařízení, která uzavírají pří-
vod plynu při vnějším teplotním zatížení nad 100 °C.

Tyto ventily pak musí do teploty 650 °C přívod plynu nejméně na
30 minut přerušit. Tím se má zabránit vznikání explozivní plynové
směsi v případě požáru.

Topné okruhy

Pro topná zařízení s plastovými trubkami doporučujeme použít
trubky těsné proti difúzi, aby se zabránilo difuzi kyslíku stěnami
trubek. V topných zařízeních s plastovými trubkami netěsnými
vůči pronikání kyslíku (DIN 4726) se musí provést oddělení
systému. K tomu dodáváme zvláštní výměníky tepla.

Podlahová vytápění a topné okruhy se značným objemem vody
musí být na kotel připojeny přes 3‐cestný směšovač, viz projekční
návod „Regulace podlahových vytápění“.
Do výstupu topného okruhu podlahového vytápění je třeba zabu-
dovat termostat pro omezení maximální teploty. Respektujte DIN
18560‐2.

Plastové potrubní systémy pro topná tělesa
Také u plastových potrubních systémů pro topné okruhy s topnými
tělesy doporučujeme použití termostatu k omezení maximální
teploty.
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Stav při dodávce Vitocell 100‐V (typ CVR)



Dodatečné požadavky při instalaci kotlů na zkapalněný plyn v místnostech pod úrovní terénu

Podle TRF1‐svazek 2, platného od 1. září 1997 ‐ není při montáži
kotle v místnostech pod úrovní terénu nutný žádný externí bez-
pečnostní magnetický ventil.
Vysoký standard bezpečnosti s externím bezpečnostním magne-
tickým ventilem se však osvědčil. Doporučujeme proto při montáži
kotle v místnostech pod úrovní terénu i nadále montáž externího
bezpečnostního magnetického ventilu.

Pojistka zpětného tahu spalin

Není‐li kotelna neprodyšně oddělena od ostatních místností bytu
nebo obytné jednotky a dostatečně větrána, musí být plynové
kotle s výkonem 11 až 50 kW podle směrnice ES pro plynové spo-
třebiče vybaveny pojistkou zpětného tahu spalin.

To neplatí tehdy, když je kotelna od ostatních místností bytu nebo
užitkové jednotky oddělená těsnými stavebními prvky a těsnými
samozavíracími dveřmi nebo je podle „technického ustanovení o
větrání“ TRGI dostatečně větrána.
Pojistku zpětného tahu spalin je možné instalovat také v jiných
případech, např. na přání investora, při instalaci kotlů v neobyt-
ných prostorách.

Ochrana proti nedostatku vody

Podle EN 12828 lze u kotlů do 300 kW upustit od potřebné
ochrany proti nedostatku vody, je‐li zajištěno, že při nedostatku
vody nemůže dojít k ohřátí na nepřípustnou teplotu.
Kotle Viessmann Vitogas 200‐F jsou vybaveny typově schvále-
nými regulátory teploty a bezpečnostními termostaty. Zkoušky
prokázaly, že při eventuálním výskytu nedostatku vody následkem
netěsnosti topného zařízení a při současném provozu hořáku
dojde k vypnutí hořáku bez dodatečných opatření, a to ještě dříve,
než může dojít k nepřípustně vysokému ohřevu kotle a odtaho-
vého systému.

Jakost vody v zařízení
U kotlů s jmenovitým tepelným výkonem nad 50 kW je podle
VDI 2035‐1 nutné topnou vodu změkčovat v níže uvedených pří-
kladech:
& Celkové množství alkaických zemin převyšuje směrnou hod-
notu 2,0 mol/m³ (celková tvrdost 11,2 °dH).

& Množství plnicí a doplňovací vody překračuje během životnosti
trojnásobek objemu vody topného zařízení.

& Specifický objem zařízení je vyšší než 20 litrů/kW.

Další údaje k požadavkům na jakost vody viz Projekční návod
„Směrné hodnoty pro jakost vody“.

Příklady použití

Montáž zpětné klapky jako samotížné brzdy do výstupu topné
vody má smysl tehdy, když nemá během přednostního zapínání
ohřevu pitné vody nebo při letním provozu nekontrolovaně vlivem
samospádu teplo protékat do topného systému.
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Projekční pokyny (pokračování)



Bez směšovače
např. s regulací Vitotronic 100, 150 nebo 200

A topný okruh
B zpětná klapka (zatížená pružinou)
C oběhové čerpadlo
D malý rozdělovač s odvzdušňovačem, pojistným ventilem a

manometrem
E expanzní nádoba

A topný okruh
B zpětná klapka (zatížená pružinou)
C oběhové čerpadlo
D malý rozdělovač s odvzdušňovačem, pojistným ventilem a

manometrem
E expanzní nádoba
F zásobníkový ohřívač vody (s vnitřním ohřevem)

Se 4‐cestným směšovačem k regulaci topného okruhu

např. s regulací Vitotronic 200 s rozšiřovací sadou pro jeden topný okruh se směšovačem

A topný okruh
B zpětná klapka (zatížená pružinou)
C oběhové čerpadlo
D malý rozdělovač s odvzdušňovačem, pojistným ventilem a

manometrem
E expanzní nádoba
F 4‐cestný směšovač
G obtok

Zapotřebí jen u podlahových vytápění nebo u nízkoteplotních
topných systémů s dimenzováním topného okruhu/teplot top-
ného okruhu na rozdíl teplot < 15 K.

5
8
2
5
3
9
2
C
Z

VITOGAS 200‐F VIESMANN 11

Příklady použití (pokračování)



A topný okruh
B zpětná klapka (zatížená pružinou)
C oběhové čerpadlo
D malý rozdělovač s odvzdušňovačem, pojistným ventilem a

manometrem
E expanzní nádoba
F 4‐cestný směšovač
G obtok

Zapotřebí jen u podlahových vytápění nebo u nízkoteplotních
topných systémů s dimenzováním topného okruhu/teplot top-
ného okruhu na rozdíl teplot < 15 K.

H zásobníkový ohřívač vody (s vnitřním ohřevem)

Podlahové vytápění s oddělením systému

A topný okruh podlahového vytápění
B zpětná klapka (zatížená pružinou)
C oběhové čerpadlo pro topný okruh podlahového vytápění
D malý rozdělovač s odvzdušňovačem, pojistným ventilem a

manometrem
E expanzní nádoba
F 3‐cestný směšovač
G oběhové čerpadlo výměníku tepla
H výměník tepla
K čidlo výstupní teploty
L termostat jako omezení maximální teploty podlahového vytá-

pění

Ověřená kvalita

Označení CE podle stávajících směrnic ES

Rakouská kontrolní značka k prokázání elektrotechnické
bezpečnosti.
Značka kvality ÖVGW podle předpisu o značkách kvality
1942 DRGBl. I pro výrobky plynárenství a vodárenství

Splňuje mezní hodnoty ekologické značky „Modrý anděl“ podle
RAL UZ 39

Technické změny vyhrazeny!

Viessmann spol. s r.o.
Chrášťany 189
25219 Rudná u Prahy
Telefon: 257 09 09 00
Telefax: 257 95 03 06
www.viessmann.com 5
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