
VIESMANN VITOCELL-W
Boiler pentru preparare de apă caldă menajeră pentru aparate murale

Capacitate de la 100 până la 150 litri

VITOCELL 100-W   
Boiler pentru preparare de apă caldă menajeră
din oţel, cu email Ceraprotect
tip CUG/CUGA/CUGA-A
amplasat sub cazan, cu capacitate de 100, 120 şi 150 litri
În imaginea de pe pagina de titlu este reprezentat Vitocell
100-W, tip CUGA/CUGA-A

5457 895 RO 4/2015

Fişa tehnică
Nr. de comandă şi preţuri: vezi lista de preţuri



Vitocell 100-W este un boiler pentru preparare de apă caldă mena-
jeră, cu un preţ avantajos. În cazul modelelor cu un volum de până
la 150 l, acesta poate fi amplasat sub aparatul mural (de exemplu,
cazan în condensaţie pe gaz Vitodens 200-W), economisindu-se
astfel spaţiu. 

Avantajele pe scurt

■ Rezervorul din oţel al boilerului este protejat împotriva coroziunii
prin stratul emailat Ceraprotect. Protecţia catodică suplimentară
este asigurată de anodul de magneziu; anodul pe curent furnizat
de o sursă independentă este livrabil ca accesoriu.

■ Încălzirea întregului volum de apă datorită serpentinei boilerului
care ajunge până la baza acestuia.

■ Pentru pierderi minime de căldură, boilerele Vitocell 100-W,
120/150 litri, tip CUGA-A, sunt disponibile şi cu o termoizolaţie cu
panou vidat integrat „clasa de eficienţă A”.

Vitocell 100-W, tip CUGA, 120 şi 150 l

A Gură de vizitare şi de curăţare
B Termoizolaţie de mare eficienţă aşezată de jur împrejur

C Serpentină
D Rezervor din oţel protejat împotriva coroziunii prin email Cera-

protect

Informaţii privind produsul
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Vitocell 100-W, tip CUGA-A, 120 şi 150 l

A Gură de vizitare şi de curăţare
B Termoizolaţie de mare eficienţă aşezată de jur împrejur

C Serpentină
D Panou vidat „clasa de eficienţă A“
E Rezervor din oţel protejat împotriva coroziunii prin email Cera-

protect

Date tehnice

■ amplasat sub cazan
■ încălzire interioară, din oţel, cu email Ceraprotect

Tip  CUG CUGA CUGA-A CUGA CUGA-A
Capacitate boiler l 100 120 150
Nr. înregistrare DIN  9W245/11-13 MC/E
Racorduri (filet exterior)       
Tur şi retur circuit primar R 1 1 1 1 1
Apă caldă şi apă rece R ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
Recirculare R ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
Presiune de lucru admisă
pe circuitul primar şi secundar bar 10 10 10 10 10
 MPa 1 1 1 1 1
Temperaturi admise       
–  pe circuitul primar °C 160 160 160 160 160
–  pe circuitul secundar °C 95 95 95 95 95
Pierderi de căldură în stand-
by conform EN 12897:2006 QST

la o diferenţă de temperatură
de 45 K 

kWh/24 h 1,49 1,10 0,75 1,21 0,84

Dimensiuni       
Lungime a mm 574 596 596 641 641
Lăţime b 7 mm 553 596 596 641 641
Înălţime c mm 836 914 914 942 942
Greutate kg 51 75 75 88 88
Suprafaţă de schimb de căldură m2 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0
Clasa de eficienţă energetică  C B A B A

Avantajele pe scurt (continuare)
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Vitocell 100-W (tip CUG, 100 l)

HR Retur circuit primar
HV Tur circuit primar

KW Apă rece
WW Apă caldă 
TH Teacă de imersie pentru senzorul de temperatură a apei din

boiler (diametru interior 7 mm)
Z Recirculare
Dimensiuni   
a mm 574
b mm 553
c mm 836
d mm 700
e mm 399
f mm 78
g mm 308
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Vitocell 100-W (Tip CUGA/CUGA-A, 120 şi 150 l)

E Golire
HR Retur circuit primar

HV Tur circuit primar
KW Apă rece
WW Apă caldă 
TH Teacă de imersie pentru senzorul de temperatură a apei din

boiler (diametru interior 7 mm)
Z Recirculare

Date tehnice (continuare)
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Tabel de dimensiuni
Tip CUGA CUGA-A CUGA CUGA-A
Cuprins 120 l 150 l
a mm 596 596 641 641
b mm 596 596 641 641
c mm 914 914 942 942
d mm 144 144 166 166
e mm 165 165 187 187
f mm 236 236 252 252
g mm 361 361 382 382
h mm 452 452 474 474
n mm 148 148 170 170
o mm 205 205 227 227
p mm 298 298 320 320

Rezistenţa la curgere pe circuitul secundar
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Vitocell 100-W (tip CUG, CUGA, CUGA-A)

Parametri de putere pentru prepararea de apă caldă menajeră la putere nominală

Putere nominală a aparatu-
lui mural pentru încălzirea
apei menajere

kW 16 18 19 22 24 25 32 

Putere de regim pentru
prepararea de apă caldă
menajeră la tipul CUG,
100 litri

kW 16 18 19 22 22 22 22

la încălzirea apei menajere
de la 10 la 45 °C şi la o tem-
peratură medie a apei din
cazan de 78 °C

l/h 390 440 465 540 540 540 540

Putere de regim pentru
prepararea de apă caldă
menajeră la tipul CUGA/
CUGA-A, 120 şi 150 litri

kW 16 18 19 22 24 24 24

Date tehnice (continuare)
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Putere nominală a aparatu-
lui mural pentru încălzirea
apei menajere

kW 16 18 19 22 24 25 32 

la încălzirea apei menajere
de la 10 la 45 °C şi la o tem-
peratură medie a apei din
cazan de 78 °C

l/h 390 440 465 540 590 590 590

Indice de putere NL

conform DIN 4708
        

Capacitate
boiler

100 l  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

 120 l  1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
 150 l  1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Capacitate de încălzire în
timp scurt
în 10 minute

        

Capacitate
boiler

100 l l/10 min. 143 143 143 143 143 143 143

 120 l l/10 min. 153 153 153 153 153 153 153
 150 l l/10 min. 173 173 173 173 173 173 173

Stare de livrare

Vitocell 100-W, Tip CUG,CUGA,CUGA-A

Capacitate de 100, 120 şi 150 litri
Boiler pentru preparare de apă caldă menajeră din oţel, cu email
Ceraprotect.
■ Teacă de imersie sudată pentru senzorul de temperatură al apei

calde menajere din boiler
■ Picioare reglabile înşurubate
■ Anod de protecţie din magneziu
■ Termoizolaţie montată

Carcasa tratată pe bază de răşini epoxidice este albă.

Accesorii

Accesorii pentru racordarea la aparate murale
Seturile de racorduri pentru conectarea boilerului pentru preparare
de apă caldă menajeră la aparatele murale se pot livra ca accesorii
şi trebuie comandate.

Pentru descrierea detailată, vezi lista de preţuri.

Grup de siguranţă conform DIN 1988
■ Supapă de siguranţă cu membrană 10 bar (1 MPa): nr. de

comandă 7180 097
■ DN 15 pentru instalare aparentă
■ Putere maximă de încălzire: 75 kW

Instrucţiuni de proiectare

Racordarea circuitului secundar
Racordare conform DIN 1988

Date tehnice (continuare)
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A Apă caldă menajeră
B Conductă de recirculare
C Pompă de recirculare
D Clapetă unisens, cu arc
E Scurgere a conductei de evacuare care poate fi supravegheată
F Supapă de siguranţă
G Robinet de închidere
H Supapă de reglaj al debitului

(se recomandă montajul şi reglarea debitului max. de apă con-
form capacităţii de încălzire în 10 minute a boilerului)

K Racord manometru
L Clapetă unisens
M Golire
N Apă rece
O Filtru de apă menajeră
P Reductor de presiune
R Clapetă unisens/separator de conducte
S Vas de expansiune cu membrană, indicat pentru apa caldă

menajeră

Supapa de siguranţă trebuie instalată.
Recomandare: supapa de siguranţă se montează deasupra muchiei superioare a boilerului. Prin aceasta, supapa este protejată împotriva
murdăririi, depunerii de piatră şi temperaturii ridicate. În cazul intervenţiilor la supapa de siguranţă, nu mai este necesară golirea boilerului
pentru preparare de apă caldă menajeră.

Garanţia
Acordarea garanţiei pentru boilerele de preparare de apă caldă
menajeră presupune că apa care urmează să fie încălzită îndepli-
neşte din punct de vedere calitativ normele în vigoare şi că instala-
ţiile de tratare a apei funcţionează fără deficienţe.

Suprafaţa de transfer de căldură
Suprafaţa de transfer de căldură rezistentă la coroziune (apă mena-
jeră/agent termic) corespunde tipului C conform DIN 1988–200.

Instrucţiuni de proiectare
Pentru alte informaţii referitoare la proiectare şi dimensionare, vezi
instrucţiunile de proiectare „Prepararea centralizată de apă caldă
menajeră cu boilere Vitocell“ şi instrucţiunile de proiectare pentru
Vitodens, Vitopend şi Vitoplus.

Utilizare conform destinaţiei

Aparatul poate fi instalat şi utilizat conform destinaţiei numai în sis-
teme închise conform EN 12828 respectiv în instalaţii solare conform
EN 12977 cu respectarea indicaţiilor de montaj, de service şi de utili-
zare respective. Boilerele sunt prevăzute exclusiv pentru aprovizio-
narea şi încălzirea apei care îndeplineşte condiţiile de apă menajeră,
în vreme de acumulatoarele tampon de agent termic sunt prevăzute
doar pentru apa de umplere care îndeplineşte condiţiile de apă
menajeră. Colectorii solari pot fi utilizaţi numai cu agenţi termici auto-
rizaţi de către producător.

Utilizarea conform destinaţiei presupune o instalare staţionară în
combinaţie cu componente autorizate specifice instalaţiei.

Utilizarea comercială sau industrială în alt scop decât pentru încălzi-
rea clădirii sau prepararea de apă caldă menajeră nu este conform
destinaţiei.

Orice altă utilizare trebuie autorizată de producător după caz.

Utilizarea incorectă a aparatului respectiv utilizarea necores-
punzătoare (de ex. prin deschiderea aparatului de către beneficiarul
instalaţiei) este interzisă şi anulează orice răspundere a pro-
ducătorului.

Utilizare incorectă înseamnă şi modificarea componentelor instalaţiei
în privinţa funcţionării lor conform destinaţiei (de ex. prin încălzirea
apei menajere în colector).

Instrucţiuni de proiectare (continuare)
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Se vor respecta dispoziţiile legale, în speciale cele referitoare la
igiena apei potabile.

Instrucţiuni de proiectare (continuare)
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Firma Viessmann îşi rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice!

Viessmann S.R.L.
RO-507075 Ghimbav
Braşov
E-mail: info-ro@viessmann.com
www.viessmann.com  
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