Gazowe, wiszące kotły kondensacyjne
VITODENS 200-W

Systemy grzewcze
Systemy przemysłowe
Systemy chłodnicze

Gazowa technika
kondensacyjna

Vitodens 200-W
1,8 do 35 kW

Wysoko sprawne, gazowe wiszące kotły kondensacyjne z wymiennikiem ciepła
Inox-Radial, palnikiem cylindrycznym MatriX oraz zdalnym sterowaniem za pomocą
aplikacji na urządzenia mobilne

Wymiennik ciepła Inox-Radial –
trwały i efektywny

10 lat gwarancji
na wymiennik ze stali szlachetnej
kotłów kondensacyjnych do 150 kW
Szczegóły dostępne na stronie:
www.viessmann.pl/gwarancja

Vitodens 200-W jest idealnym gazowym
kotłem kondensacyjnym do mieszkania albo
domu jedno- lub dwurodzinnego. Można go
bez problemu zamontować w niszy we wnęce
w łazience lub w zabudowie kuchennej.
Vitodens 200-W wyposażony jest w wymiennik ciepła Inox-Radial z wysokogatunkowej
stali szlachetnej, gwarantujący stale wysokie wykorzystanie ciepła kondensacji.
To samo dotyczy także wykonanego ze stali
szlachetnej promiennikowego, cylindrycznego palnika MatriX.
Kotły Vitodens 200-W zużywają mniej energii,
gdyż dodatkowo wykorzystują utajone ciepło
spalin – ciepło kondensacji. Wynik: wysoki
stopień przekształcenia energii paliwa w
ciepło, sięgający 98%, oraz klasa energetyczna A. Obniża to koszty ogrzewania i odciąża
środowisko. W połączeniu z kolektorami
słonecznymi uzyskuje się wyższą klasę efektywności A+.

Przyjazny środowisku palnik
cylindryczny MatriX

Moduł Vitoconnect 100 (w zakresie
dostawy kotła) umożliwia zdalny
nadzór i sterowanie instalacją
grzewczą przez internet za pomocą
aplikacji mobilnej V iCare.

Automatyczna regulacja spalania
obniża koszty
Zintegrowany układ automatycznej kontroli
i regulacji spalania Lambda Pro Control Plus
dopasowuje parametry palnika do jakości
różnych rodzajów gazu (gaz ziemny E / LL lub
gaz płynny), gwarantują zawsze wysoką efektywność energetyczną.

Aplikacja mobilna Vitotrol Plus App
Vitotrol Plus App umożliwia zdalną obsługę
wszystkich obiegów grzewczych instalacji,
łącznie z ustawianiem programów roboczych, zadanych wartości temperatur i czasów
przełączania, a także prezentację danych
o stanie roboczym i zużyciu energii. Możliwe
jest także wskazywanie uzysku solarnego.
Aplikacje mobilne są dostępne bezpłatnie
w App Store albo Google Play Store.
Vitoconnect 100 umożliwia połączenie
Do stosowania aplikacji mobilnych konieczny
jest interfejs Vitoconnect 100. Można go zainstalować także we wcześniejszych gazowych
kotłach kondensacyjnych serii Vitodens (od
roku produkcji 2004).
Wygoda instalacji i serwisowania
Decydując się na jeden z kotłów Vitodens
użykownik może liczyć na niskie koszty instalacji i serwisu. Wszystkie podzespoły kotła są
dostępne od przodu, zbędne są zatem boczne
odstępy serwisowe. Dostarczane urządzenie
jest w pełni zmontowane i nie wymaga od
instalatora montowania wewnątrz żadnych
dodatkowych elementów. A przez zawieszenie kotła na uchwycie ściennym przyłącza się
równocześnie, szczelnie i pewnie, wszystkie
złącza wodne – bez przykręcania, zaciskania lub lutowania.

Komfortowa regulacja – także przez
aplikację mobilną
Przyjazny w obsłudze w obsłudze regulator
Vitotronic przypadnie do gustu zarówno
użytkownikowi jak i wyspecjalizowanemu instalatorowi: Sterowany z menu układ regulacji
jest zbudowany w sposób logiczny i zrozumiały. W razie wątpliwości funkcja pomocy
poinformuje co należy wpisać.
Aplikacja mobilna ViCare App
Nowe możliwości obsługiwania ogrzewania przez Internet otwiera aplikacja mobilna
ViCare App.
Pozwala ona użytkownikowi sterować swoją
instalacją przy pomocy smartfona. Zapewnia
w każdej chwili podgląd statusu roboczego instalacji a w razie zakłóceń umożliwia szybki
i łatwy kontakt z zapamiętaną w aplikacji
firmą serwisową.

Nowy elektroniczny regulator Vitotronic 200 z kolorowym
wyświetlaczem dotykowym
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Wymiennik ciepła Inox-Radial
Palnik cylindryczny MatriX
z układem regulacji spalania
Lambda Pro Control Plus
Regulator Vitotronic
Naczynie wzbiorcze

Przegląd zalet

Z aplikacją mobilną ViCare App wszystko na oku –
także poza domem.

� Niezwykle korzystny stosunek ceny do jakości – najkorzystniejsze cenowo
i zajmujące mało miejsca rozwiązanie nawet dla najbardziej wymagającego
użytkownika
� Kompaktowe gabaryty, szerokość jedynie 450 mm (1,8 do 35 kW)
� Przekształcanie energii paliwa w ciepło ze sprawnością do 98% (Hs) / 109% (Hi)
� Wysoka trwałość i efektywność z wymiennikiem ciepła Inox-Radial
� Palnik cylindryczny MatriX z modulacją mocy – wysoka trwałość dzięki siatce
promiennikowej MatriX, odpornej na wysokie obciążenia termiczne
� Łatwy w obsłudze regulator Vitotronic z menu tekstowym
i wyświetlaczem graficznym
� Komunikacja z Internetem poprzez moduł Vitoconnect 100
dla zdalnej obsługi przez aplikację mobilne Viessmann
(w zakresie dostawy kotła)
� Oszczędzająca energię, wysokoefektywna pompa obiegowa klasy A
� Układ kontroli spalania Lambda Pro Control Plus automatycznie dopasowuje
prace palnika do wszystkich rodzajów gazu
� Cicha praca dzięki koncepcji obudowy Box Design
� Szybki montaż, dzięki nowej technice złączy

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65
53-015 Wrocław
tel. 71/ 36 07 100
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Dane techniczne
Vitodens 200-W

Vitodens 200-W, typ B2HB
Zakres znamiowej
mocy cieplnej
50/30°C
80/60°C

kW
kW

Wymiary
dług. × szer. × wys.

mm

Ciężar

kg

37

Pojemność wymiennika
ciepła

litry

Moc podgrzewu c.w.u.

kW

Klasa efektywności
energetycznej
(ogrzew. pomieszczeń)

1,9 – 13,0
1,7 – 12,1

1,9 – 19,0
1,7 – 17,6

2,6 – 26,0
2,4 – 24,1

1,8 – 35,0
1,6 – 32,5

37

39

41

1,8

1,8

2,4

2,8

17,2

17,2

23,7

31,7

A

A

A

A

375 × 450 × 800

Twój Fachowy Doradca:

Zeskanuj kod i dowiedz
się więcej na temat
produktu na naszej
stronie internetowej
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