
Perfect ijskoud koelen

Koel- en vriescellen
TectoCell Compact
TectoCell Standard Plus



TectoCell koelcellen 
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Oplossingen voor koelen en vriezen op hoog niveau

Met de koel- en vriescellen TectoCell Compact 
rondt Viessmann zijn product-
assortiment af en biedt een brede doel-
groep de kans over te stappen op beproefde 
Viessmann-kwaliteit.

De cellen zijn verkrijgbaar in twee 
wanddiktes (TectoCell Compact 80 en Tecto-
Cell Compact 100), direct voorradig en dus 
bijzonder snel leverbaar. Het grote voordeel 
in de praktijk: door de korte levertijd van twee 
weken kunnen met het TectoCell Compact-
programma projecten op korte termijn 
gerealiseerd worden.

De nieuwe uitvoering TectoCell Standard 
Plus combineert alle voordelen van de drie 
koelcel-varianten (TectoCell Standard, TectoCell 
Standard WL en TectoCell Spezial) in één 
pakket voor de klant, zonder meerprijs. 

De combinatie van producteigenschappen
maakt de keuze van de optimale cel 
afgestemd op de verschillende eisen in handel, 
gastronomie en industrie veel eenvoudiger. 

Viessmann koel- en vriescellen overtuigen met een volwassen techniek, energie-efficiëntie, 
bovengemiddeld goede hygiënische eigenschappen en een hoog gebruikscomfort. 

 � Perfecte isolatie en laag 
energiegebruik door 
pasklare oplossingen

 � Lange levensduur
 � Bedrijfszekerheid
 � Flexibele oplossingen 

voor diverse toe- 
passingen

Profiteer van deze 
voordelen



Type TectoCell 
Compact 
80

TectoCell 
Compact
100

TectoCell 
Standard Plus
80

TectoCell 
Standard Plus 
100

TectoCell 
Standard Plus 
120

TectoCell 
Standard Plus 
150

Standaard afmetingen cel* 

Breedte

Lengte

mm

mm

1800 – 3600

1200 – 12000

1800 – 3600

1200 – 12000

1500 – 6000

1200 – 12000

1500 – 6000

1200 – 12000

1500 – 6000

1200 – 12000

1500 – 6000

1200 – 12000

Uitwendige hoogte met 
bodem
Afmetingen standaard deur
Breedte x hoogte 

mm
mm

2110

900 x 1800

2150

900 x 1800

2110

800 x 1800

2150

800 x 1800

2190

800 x 1800

2250

800 x 1800

mm
mm

2410

900 x 2000

2450

900 x 2000

2410

800 x 2000

2450

800 x 2000

2490

800 x 2000

2550

800 x 2000

mm
mm

2710

900 x 2200

2750

900 x 2200

2710

800 x 2000

2750

800 x 2000

2790

800 x 2000

2850

800 x 2000

* TectoCell Standard Plus-programma: 300 mm- en 100 mm-raster (op maat gemaakte en grotere cellen op aanvraag)

 TectoCell Compact-programma:  300 mm (1800 - 3600 mm breedte) en 100 mm (1200 - 12000 mm lengte) raster

Overzicht

Type TectoCell 
Compact 
80

TectoCell 
Compact
100

TectoCell 
Standard Plus
80

TectoCell 
Standard Plus 
100

TectoCell 
Standard Plus 
120

TectoCell 
Standard Plus 
150

Wanddikte mm 80 100 80 100 120 150

Aanbevolen temperatuur-
verschil overeenkomstig VDI 
2055 (∆T in Kelvin)

K 38 45 38 45 56 70

Aanbevolen

temperatuurbereik
°C +2 tot +60 -25 tot +60 -20 tot +60 -25 tot +60 -30 tot +60 -50 tot +60

K-waarden (W/m2 K) conform 
DIN EN 13165

0,25 0,20 0,25 0,20 0,17 0,14

Technische gegevens

Technische specificaties
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 � Snelle en eenvoudige montage door een 
groef- veersysteem met zelf-centrerende 
excenter-spansloten

 � Eenvoudige uitbreiding en eenvoudig 
verplaatsbaar door voegen zonder lijm of 
siliconen

 � Viessmann RVS-vloeren zijn vrij van voegen 
en hoogteverschillen bij de aansluitingen 

 � Antislip vloeren in diverse uitvoeringen
 �  Volledig hygiënische hoekafronding in het 

TectoCell Standard Plus-programma
 � Hoge hygiënestandaard door antimicrobiële  

SmartProtec® oppervlak in het TectoCell 
Standard Plus-programma

 � Voor een eenvoudige en hygiënisch opti-
male reiniging optioneel verkrijgbaar met 
bodemradius

 � Hygiënische, voegloze overlapping van de 
wanden in het TectoCell Standard Plus-
programma – vastzetting van vuil en water 
wordt voorkomen

 � Uitgebreid accessoires programma
 � Perfect afgestemd systeem met de 

optioneel verkrijgbare koelaggregaten en 
stellingen

 � Zorgvuldig verpakt voor optimale bescherm-
ing tijdens transport

Speciaal afgestemd op de hoogste eisen, 
overtuigen Viessmann koel- en vriescellen 
met name door hun robuustheid, de 
bovengemiddeld goede hygiënische 
eigenschappen en een hoog gebruiksgemak.



TectoCell Compact – Uitvoering

Uiterst efficiënt voldoet de TectoCell Compact-
uitvoering aan alle kwaliteitskenmerken die 
vereist zijn voor de hygiënische, kiemvrije opslag 
van gekoelde producten. Bij TectoCell Compact 
koel- en vriescellen sluiten de celwanden direct 
aan op de geïsoleerde vloer van RVS. Viessmann 
RVS-vloeren zijn vrij van voegen en hoogtever-
schillen bij de aansluitingen. 

Grote flexibiliteit met een variatie aan 
standaardafmetingen in een raster van 300 mm 
(1800 - 3600 mm breedte) en 100 mm (1200 - 
12000 mm lengte)  Hierdoor zijn de 
TectoCell Compact koel- en vriescellen geschikt 
voor uiteenlopende toepassingen.  Reeds de 
kleinste uitvoering met de afmeting 1800 x 1200 
mm (BxL) biedt voldoende ruimte om uw levens-
middelen overzichtelijk en makkelijk vindbaar op 
te slaan.

Voor het gebruik van een combinatiecel 
kunnen flexibel scheidingswanden in een 
raster van 600 mm toegepast worden. Extra 
flexibiliteit wordt verkregen met optioneel 
verkrijgbare ombouwsets voor kolommen. 

De cellen zijn verkrijgbaar met een wanddikte 
van 80 of 100 mm, direct voorradig en dus 
bijzonder snel leverbaar. 

Optioneel kunnen de TectoCell Compact 
cellen bij de montage worden voorzien van 
een drukvereffeningsventiel, led-verlichting, 
een thermometer en een lichtschakelaar met 
controlelamp. 

TectoCell Compact wandverbinding

TectoCell Compact wand-bodem
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Afgestemd op de hoge eisen in  handel en 
industrie overtuigen Viessmann Koel- en 
vriescellen uit het TectoCell Standard Plus-pro-
gramma vooral door bovengemiddeld goede 
hygienische eigenschappen en een hoog 
gebruikscomfort. 

De TectoCell-overlapping zorgt voor een over-
gang zonder voegen van wand tot wand.
Een dergelijke overlapping zonder voegen 
zorgt ervoor dat vuil en vocht zich niet kunnen 
afzetten.

De hoeken van de celwanden zijn in elke wand-
dikte aan de binnenkant van de koelruimte 
voorzien van een grote radius. Zo wordt de 
vorming van kiemen die voornamelijk in voe-
gen en hoeken ontstaat, effectief vermeden.

De hoogwaardige RVS-vloer is extreem belast-
baar waarbij het oppervlak zonder voegen en 
zonder hoogteverschil overlapt. 

Bij de optioneel verkrijgbare uitvoering met 
radius is de warmte-geïsoleerde RVS-vloer 
naar de celwanden toe uitgevoerd met een 
grote radius. Bovendien zijn de bodemhoeken 
afgerond. De rondom lopende radius maakt 
een eenvoudige en hygiënisch optimale reinig-
ing mogelijk.

De TectoCell Standard Plus koel- en vriescellen 
zijn verkrijgbaar met een wanddikte van 80, 
100, 120 en 150 mm.

TectoCell Standard Plus wandover-

lapping

TectoCell Standard Plus hoekverbinding

Optionele uitvoering met bodem-

radius



RVS-vloeren – comfortabele veiligheid

Model G 36 KR 11 KR 12

Uitvoering geen geperste structuur geperst cirkelpatroon geperst cirkelpatroon

Wielbelasting max*

N/wiel
4000

1000*** 

2000 

4000

1000 

2000 

4000

Groep** R 10 R 11 R 12

Oppervlak in de lengte geslepen in de lengte geslepen kruiselings geslepen

*  Belast oppervlak > 4 cm2/ rubber wiel
**  Classificatie van de antislip-werking (Berufsgenossenschaft Duitsland). 
      Andere bodemtypes op aanvraag. Bodemvarianten met 4000 N kunnen optioneel worden gelast.
*** Standaardbodem bij Viessmann vriescellen

RVS-vloer, met geperst cirkelpatroon

RVS-vloer, zonder geperste structuur

Door de vormgeving van de vloeren met 
RVS 1.4301 (optioneel RVS 1.4571) voldoen 
Viessmann-koelcellen aan de hoogste hygiëne-
eisen. Viessmann RVS-vloeren zijn bij de 
aansluitingen vrij van voegen en hoogtever-
schillen.

Antislip geperste vloeren
Met een antislipstructuur in diverse  
richtingen (gecertificeerd) dankzij de specifieke 
Viessmann fabricage, beschikken Viessmann 
RVS-vloeren over een doorslaggevend pluspunt 
qua veiligheid. Voor de meest uiteenlopende 
toepassingen zijn Viessmann RVS-vloeren in 
verschillende uitvoeringen verkrijgbaar, met 
een geperste structuur of indien gewenst ook 
zonder geperste structuur.

Hoge belastbaarheid vloeren
Dankzij de toepassing van hoogwaardig RVS-
staal zijn Viessmann-vloeren voor koelcellen 
extreem belastbaar en ook met kleine wielen 
comfortabel en zonder schokken te berijden.

Koelcellen zonder bodemelementen
Bij koelcellen zonder bodemelementen worden 
de wandelementen op locatie met kunststof 
of RVS U-profielen op de vloer op locatie 
gemonteerd.
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Viessmann poedercoating

De afwerking van de Viessmann TectoCell 
Compact uitvoering bestaat uit gegalvaniseerd 
plaatstaal dat is voorzien van de hoogwaardige 
standaard poedercoating van Viessmann in wit 
(vergelijkbaar met RAL 9016).

De TectoCell Standard Plus uitvoering is 
standaard uitgevoerd met de duurzaam 
effectieve, antimicrobiële poedercoating 
SmartProtec®. Deze poedercoating voorkomt 
het overdragen en verspreiden van potentieel 
gevaarlijke bacteriën. 

Hiernaast zijn diverse varianten in RVS verkri-
jgbaar. Behalve de standaard kwaliteit 1.4301 
levert Viessmann ook de uitvoering 1.4571.

Korrelstructuur

Lederstructuur

Ruitstructuur



Leveringsoverzicht / Accessoires

Model
TectoCell 
Compact 
80

TectoCell 
Compact
100

TectoCell 
Standard Plus
80

TectoCell 
Standard Plus 
100

TectoCell 
Standard Plus 
120

TectoCell 
Standard Plus 
150

TectoCell wandoverlapping - - ■ ■ ■ ■

TectoCell bodemoverlapping ■ ■ ■ ■ ■ ■

TectoCell hoekradius - - ■ ■ ■ ■

TectoCell bodemradius - - � � � �

Lichtschakelaar met controlelampje � � ■ ■ ■ ■

Thermometer � � ■ ■ ■ ■

Drukvereffeningsventiel tot 5 kW 
koelvermogen � � ■ ■ ■ ■

Verwarmd deurkozijn met thermo 
schakelaar en verwarmd drukvereffe-
ningsventiel tot 5 kW koelvermogen

- � � ■ ■ ■

Magnetische afdichting ■ ■ ■ ■ ■ ■

LED-verlichting (deurpost) � � ■ ■ ■ ■

LED-verlichting in koel- en vriesruimte 
voor plafondmontage � � � � � �

Bodem 1000 N (KR11) ■ ■ ■ ■ ■ ■

Andere bodemvarianten vlg.  
productoverzicht - - � � � �

Drempel gelijkvloers ■ ■ ■ ■ ■ ■

Oppervlakte antimicrobieel – 
SmartProtec - - ■ ■ ■ ■

Oppervlakte RVS - - � � � �

Materiaalclassificatie B1 (DIN 4102) - - � � � �

RVS plint voor 
afdekking van roosters vloerventilatie � � � � � �

Vlees- en worstrek � � � � � �
Draaideur met ergonomische hand-
greep ■ ■ ■ ■ ■ ■

Luik - - � � � �

PVC-strokengordijn voor 
plafond- of wandmontage � � � � � �

PVC-pendeldeur - - � � � �

Kijkvenster rond - - � � � �

Autom. temperatuurbewaking  
en -registratie � � � � � �

Overdrukbeveiliging - - � � � �

Roosters bodemventilatie � � � � � �

Noodverlichting � � � � � �

Alarmsysteem � � � � � �

Kolomombouw / ombouwset � � - - - -
■ standaard leveringsomvang � optioneel –  niet inbegrepen

Overige accessoires op aanvraag
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Een recente vergelijking met negen Europese 
aanbieders van koelcellen bevestigt waarom 
Viessmann een van de toonaangevende 
producenten van innovatieve koelcellen is voor 
koel- en vriestoepassing in Duitsland en Eu-
ropa. Het onderbouwt ook zijn kwaliteitsclaim 
en zijn rol als marktleider op het vlak van in-
novatie en technologie in de bedrijfstak.
In de vergelijking met de competitie werden 
diverse parameters nauwlettend beoordeeld: 
levering (verpakking, leveringsomvang, docu-
mentatie), montage, vergelijking constructie, 
deur, bodembelasting, vergelijking energiever-
bruik, bedrijfskosten over tien jaar.

Om een zinvolle en representatieve vergelijking 
tussen de verschillende fabrikanten te garan-
deren, werden de qua grootte, wanddikte en 
uitrusting duidelijk gespecificeerde koelcellen 
voor de test onder identieke en gecontroleerde 
omstandigheden getest op de ATP-testbank 
van de TÜV Süd. Er werden hierbij twee 
proeven gedaan: bepaling van de algehele 
warmtegeleidingscoëfficiënt (K-waarde) van de 
cellen met een warmtebron, en de bepaling 
van de energie-efficiëntie met behulp van een 
koudebron.

De koelcellen van Viessmann overtuigen met 
voortreffelijke isolerende eigenschappen en 
een dientengevolge hoge energie-efficiëntie. 
Dit wordt enerzijds ondersteund door de 
resultaten van de TÜV-keuring van de isolatie-
waarde en anderzijds ook door de opgenomen 
warmtebeelden. De Viessmann cel met de 
verbeterde verschuiming kon het uitmuntende 
resultaat van de voorgaande versie zelfs nog 
overtreffen. 

De geregistreerde warmtebeelden van TÜV 
Süd onderbouwen de uitkomst van de TÜV-
keuring. Op de opnames is duidelijk zichtbaar 
dat de buitentemperatuur van de Viessmann 
cel hoger is dan de gangbare waarden van 
de concurrerende deelnemers in de vergelijk-
ing. Dit wijst erop dat door de isolatie minder 
koude naar buiten treedt. Bovendien zijn 
op de afbeeldingen meerdere significante 
warmtebruggen te zien bij veel cellen van de 
concurrentie.

Bij systemen met hoekstijlen bleek dat 
dergelijke stijlen een zeer zwak punt zijn in de 
thermische isolatie van het systeem. 

100

Gemiddelde competitie Viessmann

81,9
Geringer energiegebruik
met Viessmann van 18,1 %

Isolatie e�ciëncy
(Gemiddelde competitie index = 100)

Gemiddeld energieverbruik van het koelsysteem per m2 celoppervlak
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Onder voorbehoud van wijzigingen.

Nederland
Viessmann Nederland B.V.
Telefoon+31 85 018 7460
info-ref-nl@viessmann.com
koelen.viessmann.nl

Noorwegen
Viessmann Refrigeration Systems AS
Telefoon+47 3336 3500
post@viessmann.no
kjol.viessmann.no

Oostenrijk
Viessmann Kühlsysteme Austria GmbH
Telefoon +43 72 35 66367-0
office_vk_at@viessmann.com
kuehlen.viessmann.at

Polen
Viessmann Systemy Chłodnicze Sp. z o.o.
Telefoon +48 22 882 0020
info.pl@viessmann.com
chlodnicze.viessmann.pl

Rusland
Viessmann Group – Refrigeration Systems
Moskou, St. Petersburg
Telefoon +7 499 277 1260
holod.viessmann.ru

Zwitserland
Viessmann (Schweiz) AG
Telefoon +41 56 418 67 11
info@viessmann.ch
kuehlen.viessmann.ch

Zweden
Viessmann Refrigeration Systems AB
Telefoon +46 8 5941 1200
info.refrigeration@viessmann.se
kyla.viessmann.se

Slowakije
Viessmann, s.r.o.
Telefoon +421 32 23 01 00
viessmann@viessmann.sk
cooling.viessmann.com

Tsjechische Republiek
Viessmann, spol. s r.o.
Telefoon + 420 257 090 900
viessmann@viessmann.cz
cooling.viessmann.com

Verenigde Arabische Emiraten
Viessmann Middle East FZE
Telefoon +971 43724247
refrigeration@viessmann.ae
cooling.viessmann.com

België
Viessmann Nederland B.V.
Telefoon+31 85 018 7460
info-ref-be@viessmann.com
cooling.viessmann.com

Denemarken
Viessmann Refrigeration Systems ApS
Telefoon+45 4120 5420
info.dk@viessmann.com
koele.viessmann.dk

Duitsland
Viessmann Kühlsysteme GmbH, Hof
Telefoon +49 9281 814 -0
Viessmann Kühlsysteme GmbH, Mainz
Telefoon +49 61315 7046 -17
kuehlsysteme@viessmann.de
kuehlen.viessmann.de

Estland
Viessmann Külmasüsteemid OÜ
Telefoon+372 675 5150
info.ee@viessmann.com
kylm.viessmann.ee

Finland
Viessmann Refrigeration Systems Oy
Telefoon +358 19 537 8000
info.fi@viessmann.com
cooling.viessmann.com
Viessmann Kylmäjärjestelmät Oy
Telefoon +358 19 537 8000
info.fi@viessmann.com
kylma.viessmann.fi

Frankrijk
Viessmann Technique du Froid S.à.r.l.
Telefoon +33 3 87 13 08 13
france@viessmann-refrigeration.com
froid.viessmann.fr

Groot-Brittannië
Viessmann Refrigeration Systems Limited
Telefoon+44 1952 457157
sales@viessmann-coldtech.co.uk
cooling.viessmann.co.uk

Ierland
Viessmann Refrigeration Systems Limited
Telefoon +353 1 617 7930
sales@viessmann-coldtech.ie
cooling.viessmann.co.uk

Letland
Viessmann Refrigeration Systems Latvia filiále
Telefoon+371 6782 8449
info.lv@viessmann.com
cooling.viessmann.com

Onze catalogus  
met koelsystemen  
vindt u in de App Store. 


