
بویلرهای فوالدی ویزمن آلمان
110-2000kw  ظرفیت

شـرکــت تهـویــه نیــا
نماینده انحصاری محصوالت گرمایشی ویزمن آلمان در ایران

تهران، بلوار میرداماد، بعد از خیابان نفت جنوبی، پالک 262، ساختمان نیـا

تلفن:  7000 2222 9821+
 +9821 22 222 490       
فکس: 3313 2222 9821+

خانواده بزرگ ويزمن دوست 3 نسل است كه با توجه 
به رشــد تقاضا به صورت مناسب ، اقتصادي و با حفظ 
محيط زيســت اقدام به گرما سازي مي كند. ويزمن در 
كنار توسعه محصوالت خود و ارائه راه حل هاي جديد ، 
اقدام به ايجاد تغييرات بنيادي و با توجه به نيازهاي فني 

و نوع تقاضاي بازار كرده است.
در حال حاضــر ويزمن محصوالت خود را در محدوده 
ظرفيت وسيعي از 1.5KW تا 20000KW ارائه مي كند . 
بويلرهاي ايستاده و ديواري ) نفت سوز يا گاز سوز( نوع 
عادي يا نوع كندانس كننده به عالوه سيستم هايي كه 
از انرژي هاي تجديد پذير استفاده مي كنند . همچنين 
هيت پمپ ها و سيســتم هاي گرمايش خورشــيدي 

نمونه اي از محصوالت اين شركت هستند.
اين محصــوالت به همراه قطعات كنترلي و ارتباطاتي 
و همچنيــن اجزاي جانبــي همچــون رادياتورها و 

سيستم هاي گرماي از كف عرضه مي شوند .
سياست گذاری ويزمن ، بين المللي بوده به گونه اي كه 
11 كارخانه در آلمان ، اتريش ، فرانسه ، كانادا ، لهستان 
و چين دارد. در آلمان و 35 كشور ديگر سازمان فروش 

داشته و 112 دفتر فروش نيز در سر تا سر دنيا دارد.
احساس مسئوليت صادقانه در حفظ محيط زيست و 
جامعه ، همچنين نحوه تعامل ويزمن با شركاي تجاري 
و كاركنان در كنار تالش براي ارتقاء كيفيت و بازدهي 

محصوالت ، ارزشهاي اصلي ويزمن هستند.

VITOPLEX 100

621781951112113511701از KWمحــدوده ظرفیت / ابعاد 

KW 7809501120135017002000تا

amm167016701900190020002000

bmm159015901815181519151915

cmm555555580580625625

dmm108510851180118012801280

emm128012801375137514801480

fmm146014601550155016551655

gmm147015701820202021602320

hmm775825940104010201180

kmm280280300300320320

lmm169016901920192020202020

mmm129012901480148016001600

nmm154516451875207522002360 )طول ریل های پایه(

omm197020702320252026652825 )بُعد مربوط به حمل و نقل دستگاه(
pmm211522152465266528503010

مراتب محصـوالت:
100:     امتیاز
200: آسایش
300: برتری

منابع انرژی:
نفت، گاز، خورشیدی، چوب و 
گرمای محیطی

محدوده وسیع محصوالت ما، 
استاندارهای جدید

سیستم های مناسب:
محصوالت به خوبی با نیازها منطبقند

محدوده ظرفیت:
20000KW 1.5 تاKW از

AGA    اتصاالت دود
KV      جریان رفت بویلر

E        درین    
R        دریچه جهت تمیز کردن دستگاه

KR      جریان برگشت بویلر
SA      اتصال ایمنی )سوپاپ اطمینان(

KTS    سنسور دمای آب بویلر
SCH    دهانه بازرسی

KTU    درب بویلر

110151201251311401501از KWمحــدوده ظرفیت /  ابعاد 

KW 150200250310400500620تا

amm1460146015301530170017001760

bmm1290129013601360153015301585

cmm1058105811301130130013001356

dmm400400420420465465495

emm650650730730800800865

fmm8008008808809509501015

gmm670810810976105110511152

hmm410480480563611611662

kmm150150150150171171172

lmm1120112011951195136513651420

mmm833833886886101710171058

nmm123123122122124124125

omm110110110110130130130
pmm931107110711251137513751476 )طول ریل های پایه(

qmm203203203203224224224
rmm1245135813851565173017301830 ) بُعد مربوط به حمل و نقل دستگاه(

smm1350149014901670184018401940

VITOPLEX 100
621-2000 kw

VITOPLEX 100
110-620 kw



بويلر استاندارد VITOPLEX 100 با كيفيت به 
اثبات رسيده ويزمن ، عملكرد قابل اطميناني 
داشته و به نسبت قيمت عملكرد بي نظيري 
دارد. طراحي فشرده اين نوع بويلر نصب آن را 
حتي در فضاهاي كوچك ممكن كرده است. 

خاموش و روشن شدن كم 
بويلر VITOPLEX 100 حجم آب زيادي داشته 
كه ايــن امر باعث كاهــش دفعات خاموش ، 
روشن شدن مشــعل و در نتيجه حفاظت از 

محيط زيست می گردد.
حجــم آب باال و مســيرهای آبــی متعدد و 
محفظه آبی پيوســته افت فشار آب را تا حد 
زيادی كاهش داده و در نتيجه انتقال حرارت 
بــه آب داخل بويلر به صــورت ثقلی صورت 
می گيرد.اين امر سيركوالســيون اجباری به 

وسيله پمپ را غير ضروری می سازد.
طراحي و روشــهاي توليد پيشــرفته 

كيفيت باال را تضمين كرده است
فرآيندهاي پيشــرفته و به روزي در توسعه 
بويلرهاي متوسط و بزرگ ويزمن بكار رفته اند. 
تنشــهاي بويلر با كمك روش اِلمان محدود 

تحليل شده اند و بر اين اساس ساخت بويلر به 
صورت بهينه صورت گرفته است. بعنوان مثال 
نحوه شكل بندي و تنظيم لوله ها بر اين اساس 
انجام شده است به همين ترتيب كيفيت باالی 
محصوالت بواسطه تكنولوژي پيشرفته توليد 

تضمين شده است.

مزايا در يك نگاه : 
 بويلر گاز / گازوئيل سوز با كيفيت ويزمن از  

 2000KW ظرفيت 110 تا
 حجم باالي آب، مســيرهاي آبي متعدد و 

به  هم پيوسته سبب ســاده شدن اتصاالت  
هيدروليكي شده است.

 عدم نياز به پمپ در سيستم هاي گرمايشي 
 كنترل ترموستاتي VITOTRONIC 100 براي 

سيستم  تك بويلره.
 VITOTRONIC 300 كنترلــی  سيســتم   
بــا قابليت اتصال بــه سيســتم BMS برای 

سيستم های چند بويلره.

 بازده استاندارد بيش از  %92
  110°C دماي جريان آب تا 

بویلرهاي گاز و گازوئیل سـوز با كیفیت ویزمن
2000kw تا ظرفیت

تکنولوژی پیشرفته صنعتــی

PV11173PV11174PV11175PV11176PV11177PV11178مـدل

621781951112113511701از KWمحدوده ظرفیت

KW 7809501120135017002000تا

6828581045123214851869از KWمحدوده مجاز بار حرارتی

KW 85710441231148418682198تا
دمای مجاز جریان

) دمای مطمئن (
°C

110

bar6فشار مجاز كار
Pa350500300400450600افت فشار گاز داغ

ابعاد بدنه بویلر
)o طول ) بُعـدmm197020702320252026652825

)d عرض )بُعـدmm108510851180118012801280
)I ارتفاع )بُعـدmm169016901920192020202020

ابعــاد كل
)p طول کل ) بُعـدmm211522152465266528503010

)e عرض کل ) بُعـدmm128512851380138014851485
)f عرض کل ) بُعـدmm146014601555155516601660
)I ارتفاع کل ) بُعـدmm169016901920192020202020

فونداسیــون
mm160017001900210022502400طول

mm125012501350135014501450عرض
mm780780840840950950قطر محفظه احتــراق
mm147015701800200021102270طول محفظه احتــراق

kg139014702140239027803020وزن بدنه بویلر
kgوزن كل

149015752260252529203170 بویلر با عایق حرارتی و دستگاه کنترل
litres8669981296132416651767حجـم آب بویلر

اتصاالت بویلر
PN 6 DN100100125125150150جریان رفت و برگشت بویلر
PN 16 DN505065656565  اتصال ایمن )شیر اطمینان(

”¼1”¼1”¼1”¼1”¼1”¼1)رزوه خارج( Rدرین  
پارامترهای دود 1* 

دما )در دمای 75 درجه سانتیگراد آب بویلر(
C215215215215215215°• در بازده مجاز 
C140140140140140140°• در بار جزئی  

میزان جریان جرمی برای سوخت نفت EL و گاز طبیعی
Kg/h120014601720207026103070• در بازده مجاز 
Kg/h7208761032124215661842•  در بار جزئی
Pa/mbar000000مکش مورد نیاز
Ømm300300350350400400قطــر دودكش

92%راندمان استاندارد
در سیستم گرمایشی 75-60 درجه سانتیگراد

1* مقادیر مورد نیازجهت محاسبه سایزسیستم دود براساس استاندارد EN13384 نسبت به13% گاز CO2 برای سوخت نفت EL و10% گاز 
CO2 برای گاز طبیعی. 

دمای دود براساس ارزش حرارتی ناخالص سوخت در 20 درجه سانتیگراد دمای هوای احتراق، اندازه گیری شده است. 
منظور از بار جزئی ، 60% ظرفیت کارکرد می باشد.

PV10605PV10606PV10607PV10608PV10609PV10610PV10611مـدل

110151201251311401501از KWمحدوده ظرفیت

KW 150200250310400500620تا

121166221276342441551از KWمحدوده مجاز بار حرارتی

KW 165220275341440550682تا
دمای مجاز جریان

)دمای مطمئن(
°C110

bar5فشار مجاز كار
Pa60120130230250230310افت فشار گاز داغ

ابعاد بدنه بویلر
)r طول )بُعـدmm1245138513851565173017301830

)e عرض )بُعـدmm650650730730800800865
)I ارتفاع )بُعـدmm1120112011951195136513651420

ابعاد كل
)s طول کل )بُعـدmm1350149014901670184018401940

)f عرض کل )بُعـدmm8008008808809509501015
)b ارتفاع کل )بُعـدmm1290129013601360153015301585

)a ارتفاع جهت نگهداری دستگاه )بُعـدmm1460146015301530170017001760
فونداسیون

mm1000110011001300140014001500طول
mm8008009009009509501050عرض

mm460460500500585585640قطر محفظه احتــراق
mm865100510051185130513051405طول محفظه احتــراق

kg370415475525730785940وزن بدنه بویلر
kg4154605255807908451005وزن كل

بویلر با عایق حرارتی و دستگاه کنترل
litres200230280340490460535حجـم آب بویلر

اتصاالت بویلر
PN 6 DN65656565100100100جریان رفت و برگشت بویلر
"½1"½1"½1"¼1"¼1"¼1"¼1)رزوه خارج(  Rاتصال ایمن )شیر اطمینان(  

"¼1"¼1"¼1”¼1”¼1”¼1”¼1)رزوه خارج(  Rدرین 
پارامترهای دود 1*

دما )در دمای 75 درجه سانتیگراد آب بویلر(
C215215215215215215215°• در بازده مجاز
C140140140140140140140°• در بار جزئی

میزان جریان جرمی برای سوخت نفت EL و گاز طبیعی
Kg/h230307384476614767951• در بازده مجاز
Kg/h138184171286369460571• در بار جزئی

Pa/mbar0000000مکش مورد نیاز
Ømm180180200200250250250قطر دودكش

92(Hi) / (HS)86%راندمان استاندارد
در سیستم گرمایشی 75-60 درجه سانتیگراد

1* مقادیر مورد نیازجهت محاسبه سایزسیستم دود براساس استاندارد EN13384 نسبت به13% گاز CO2 برای سوخت نفت EL و10% گاز 
CO2 برای گاز طبیعی. 

دمای دود براساس ارزش حرارتی ناخالص سوخت در 20 درجه سانتیگراد دمای هوای احتراق، اندازه گیری شده است. 
منظور از بار جزئی ، 60% ظرفیت کارکرد می باشد.

VITOPLEX 100
621-2000 kw

VITOPLEX 100
110-620 kw

دستگاه  كنترلی ترموستاتی
VITOTRONIC 

گازهای خروجی گازهای خروجی

محفظه احتراق محفظه احتراق

عايق حرارتی بسيار موثر
عايق حرارتی بسيار موثر

محل اتصال مشعل محل اتصال مشعل 

مسيرهای آبی 
عريض تر برای حجم 
آب بيشتر

مسيرهای آبی 
عريض تر برای حجم 
آب بيشتر


