Sieniniai kondensaciniai dujų katilai
VITODENS 200-W

Šildymo sistemos
Pramoninės sistemos
Šaldymo sistemos

Kondensaciniai dujų
įrenginiai

„Vitodens 200-W“ - 1,8-150 kW

Įvairiai pritaikomi ir našūs kondensaciniai sieniniai dujų katilai su radialiniu šilumokaičiu
„Inox“, spalvotu liečiamuoju ekranu ir papildoma programėle įrenginiui reguliuoti.
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„Vitodens-200“ – tai sieniniai kondensaciniai
dujų katilai, kuriuos galima puikiai pritaikyti
butuose ar nuosavuose ir daugiabučiuose
namuose. Juos paprasta sumontuoti vonios
kambario nišoje ar virtuvės spintelėje.
Radialinis šilumokaitis „Inox“ ilgaamžis ir našus

10 metų garantija*
kondensacinių skysto kuro ir (ar) dujų
katilų, kurių galia siekia iki 150 kW,
nerūdijančiojo plieno šilumokaičiams

Sieniniuose katiluose sumontuotas radialinis
šilumokaitis „Inox“ pagamintas iš aukštos
kokybės nerūdijančiojo plieno, todėl katilai yra
patikimi, o degimo šiluma gerai išnaudojama
labai ilgai. Šiomis savybėmis pasižymi ir
cilindrinis iš nerūdijančiojo plieno pagamintas
degiklis „MatriX“.

* S ąlygas ir produktų apžvalgą rasite
www.viessmann.lt

Aplinką tausojantis
cilindrinis degiklis „MatriX“

Reguliavimo sistema „Vitotronic

„Vitodens 200-W suvartoja mažiau energijos,
nes papildomai naudoja išmetamųjų dujų
šilumą. Rezultatas – katilo naudingumo
koeficientas siekia iki 98 proc., o energinis
efektyvumas yra A klasės. Taip sumažinamos
šildymo išlaidos ir tausojama aplinka. Derinant
su saulės energijos kolektoriais ar nuotolinio
valdymo prietaisais, pasiekiama aukštesnė
efektyvumo klasė A+.
Automatinis degimo reguliavimas mažina
išlaidas
Integruota degimo reguliavimo sistema
„Lambda Pro Control Plus“ automatiškai
prisitaiko prie įvairių rūšių dujų (E / L tipo
gamtinių dujų, suskystintųjų dujų, biodujų)
savybių bei užtikrina tolygų, didelį našumą.
Naudojant „Lambda Pro Control Plus“,
sumažėja techninio aptarnavimo išlaidos.
Suvartojamo kiekio indikatorius energijos
kontrolės pulte
Privatūs naudotojai ir pramonės įmonės gali
naudotis paprastai valdomos „Vitotronic“
reguliavimo sistemos pranašumais: ryškaus
5 colių spalvoto liečiamojo ekrano meniu –
logiškas ir aiškus.

200“ su spalvotu liečiamuoju ekranu
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Patogus reguliavimas naudojant
programėlę
Labai patogu centrinę katilinę reguliuoti
programėle ir WLAN adapteriu „Vitoconnect
100“. Per jį užmezgamas ryšys su vietiniu
maršrutizatoriumi ir internetu suteikiama
prieiga prie „Vitodens 200-W“ iš išmaniojo
telefono ar planšetinio kompiuterio.
Programėle „ViCare“ reguliuojamas šildymo
kontūras, o programėlė „Vitotrol Plus“ puikiai
tiks norint reguliuoti iki trijų šildymo kontūrų.
Itin paprastas techninis aptarnavimas
Naudotojas, pasirinkęs šį katilą, galės
džiaugtis mažomis techninio aptarnavimo
išlaidomis: visi komponentai pasiekiami
iš priekio, nebūtina šone palikti tarpo
aptarnavimo darbams atlikti. Pramonės
įmonėse reguliuojant katilus „Vitodens 200W“ programėle „ViCare“ ar „Vitotrol Plus“,
automatiškai informuojama apie sutrikimus.
„Vitodens 200-W“.
Pritaikomas kaip šildymo įrenginys
„Vitodens 200-W“ galima įsigyti kaip šildymo
įrenginį su atskira karšto vandens tiekimo
sistema, kurio galia siekia iki 35 kW.
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Vitodens 200-W
(šildymo įrenginys)

Pasinaudokite šiais pranašumais

Papildomi šildymo įrenginio nuo 45 kW pranašumai

 Nominalusis naudingumo koeficientas: iki 98 proc. (Hs) / 109

 Nebrangus ir nedidelis įrenginys, kuomet reikia didelio
šilumos kiekio (iki 150 kW)
 Iki šešių šildymo katilų galima sujungti į 594 kW kaskadą








Iš energijos kontrolės pulto tiesiogiai
perduodamas šilumos generatoriaus
suvartojamas dujų ir elektros energijos
kiekis. Derinant su saulės kolektoriais, jis
perduoda duomenis apie sukauptą saulės
energijos kiekį ir leidžia subalansuoti energiją,
nustatyti vandens šildytuvo įkrovimo lygį ir
temperatūros pokytį. Kombinuotame saulės
energijos kaupiklyje taip pat rodomas ir
vandens sluoksniavimasis pagal temperatūrą.
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Radialinis šilumokaitis „Inox“
Cilindrinis degiklis „MatriX“ su degimo reguliavimo sistema
„Lambda Pro Control Plus“
Reguliavimo sistema „Vitotronic“ su spalvotu liečiamuoju
ekranu
Plėtimosi indas






proc. (Hi)
Ilgaamžis ir našus dėl radialinio šilumokaičio „Inox“
Moduliuojamasis cilindrinis degiklis „MatriX“, pagamintas
iš nerūdijančiojo plieno „MatriX“ audinio, pasižymintis
ilgaamžiškumu ir yra atsparus aukštai temperatūrai
Moduliavimo diapazonas - iki 1:19
Paprastai valdoma reguliavimo sistema „Vitotronic“ su 5 colių
spalvotu liečiamuoju ekranu
Reguliuojami internetu, naudojant programėlę (su papildomu
WLAN adapteriu „Vitoconnect 100“)
Elektros energiją taupantis itin našus cirkuliacinis siurblys
Visų rūšių dujų degimo reguliavimo sistema „Lambda Pro
Control Plus“
Automatiniškai prisitaiko prie dūmų šalinimo sistemos ilgio
Itin tyliai veikia

Viessman UAB
Geležinio Vilko 6A
LT-03150 Vilnius
Tel. +370 5 236 4337
Faks. +370 5 236 4340
www.viessmann.lt

Techniniai duomenys
„Vitodens 200-W“
„Vitodens 200-W“

Dujų kondensacinis katilas

Nominaliosios šiluminės galios
diapazonas
50/30 °C
80/60 °C

kW
kW

Matmenys
Ilgis x plotis x aukštis

mm

Svoris

kg

37

37

39

41

Šilumokaičio tūris

l

1,8

1,8

2,4

2,8

Geriamojo vandens šildymas

kW

16,0

17,2

23,7

31,7

A

A

A

A

Energinio efektyvumo klasė
„Vitodens 200-W“

1,9 – 13,0
1,7 – 12,1

1,9 – 19,0
1,7 – 17,6

2,6 – 26,0
2,4 – 24,1

375 x 450 x 800

Dujų kondensacinis katilas

Nominaliosios šiluminės galios
diapazonas
50/30 °C
80/60 °C

kW
kW

Matmenys
Ilgis x plotis x aukštis

mm

380 x 480 x 850

530 x 480 x 850

Svoris

kg

65

65

83

83

130

130

Šilumokaičio tūris

l

7

7

12,8

12,8

15

15

A

A

A

A

A

A

Energinio efektyvumo klasė

12,0 – 49,0
10,9 – 44,5

12,0 – 60,0
10,9 – 54,4

20,0 – 80,0
18,2 – 72,6

Jūsų specializuotasis partneris:

04/2016 LT
Turinys saugomas pagal autorių teisių įstatymą.
Kopijuoti ir kitaip naudoti galima tik iš anksto gavus sutikimą.
Pasiliekame teisę atlikti pakeitimus.

1,8 – 35,0
1,6 – 32,5

20,0 – 99,0 32,0 – 120,0 32,0 – 150,0
18,2 – 90,0 29,1 – 109,1 29,1 – 136,0
690 x 600 x 900

