ГАЗОВІ КОНДЕНСАЦІЙНІ КОТЛИ

Енергоефективність та комфорт:
VITODENS 200-W

Наступне покоління
опалювальних систем:
Більш ефективні
Менше викидів
Прості в користуванні
Довговічні
Готові для майбутнього
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ГАЗОВІ КОНДЕНСАЦІЙНІ КОТЛИ

Нове покоління опалювальних систем. Більш
ефективні, менше викидів, прості в користуванні.
Готові до майбутнього, довговічні і цифрові.
Vitodens 200-W встановлює курс на майбутнє.

Vitodens 200-W це інтелектуальний конденсаційний
котел, що відповідає найвищим вимогам для
комфортного теплопостачання. З його сучасним,
функціональним дизайном і матовою поверхнею, він
гармонійно вписується в будь-яке помешкання.
Інтегрований WLAN-модуль:
Опалювальна система стає цифровою
Інтегрований WLAN-модуль підключає газовий
конденсаційний котел безпосередньо до Інтернету таким чином, створюється можливість для надання
мережевих і цифрових послуг. Додаток ViCare робить

Енергетична панель Energy Cockpit: просте
налаштування і керування для підвищення
ефективності роботи
Vitodens 200-W вражає своєю винятковою простотою
у користуванні. Ним можна легко і інтуїтивно
керувати за допомогою смартфону, планшету або
безпосередньо на великому 7-дюймовому
кольоровому сенсорному дисплеї, який можна
розташовувати в нижній або верхній частині корпусу
задля підвищеної зручності. Зрозумілий текст і
графіка допомагають керувати системою опалення
та енергетичними витратами.

роботу ще більш комфортною: за допомогою цього
додатку можна легко керувати всіма функціями
системи опалення.

Internet
всередині

5 Jahre Garantie

VIT O DEN S 2 0 0 -W
від 1,9 до 32 кВт

Пальник Matrix-Plus:
Серце Вашої опалювальної системи

Lambda Pro Plus
+ Адаптація до якості газу

Новий пальник MatriX-Plus відрізняється, перш за все,

+ Постійно висока
енергоефективність

енергоефективністю та низьким рівнем викидів
забруднюючих речовин та шумів. Спеціальна поверхня

+ Низькі витрати на
технічне
обслуговування

з нержавіючої сталі MatriX нечутлива до високих
температур, таким чином забезпечує надійну роботу
та тривалий термін служби.
Lambda Pro Plus: Автоматичне регулювання
горіння знижує витрати
Автоматичний моніторинг якості згорання компенсує
змінні властивості газу і підлаштовується під
конкретну систему димовидалення. Це забезпечує
ефективність протягом всього року і економить
витрати на технічне обслуговування.

Inox-Radial з нержавіючої сталі:
ефективний і довговічний
Нержавіюча сталь і є нашою
відмінністю.
Антикорозійний теплообмінник з

10 років гарантії
на
теплообмінник
з
нержавіючої
сталі
для
рідкопаливних та газових
конденсаційних
котлів
потужністю до 150 кВт

нержавіючої сталі Inox-Radial - серце
Vitodens 200-W. Він дуже ефективно
перетворює енергію, що
використовується, в тепло. Практично
без втрат, з майже неперевершеною
ефективністю 109%. І це все завдяки
витривалій, високоякісній нержавіючій
сталі.

VI T ODENS 200-W пе р е к о н у є

+
+
+
+
+

Особливо просте, інтуїтивне керування і
інтегрований WLAN-модуль
Висока експлуатаційна безпека завдяки
інтегрованому регулятору горіння Lambda Pro
Plus
Більша ефективність та менше викидів оксидів
азоту завдяки новому пальнику MatriX-Plus
Огляд основних показників роботи завдяки
Energy Cockpit
Постійне сповіщення про стан роботи
установки
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VITODENS 200-W
(Тип B2HE)
1 Пальник MatriX-Plus з регулятором
горіння Lambda Pro Plus
2 Теплообмінник Inox-Radial

5
4

3 7-дюймовий сенсорний
кольоровий дисплей 4
4 Регулятор

3

5 Високоефективний насос
6 Розширювальний бак

ТОВ «ВІССМАНН»
08135 Київська обл.КиєвоСвятошинський р-н с. Чайки,
вул. Валентини Чайки, 16
Цілодобова інфолінія
0 800 50 99 88
www.viessmann.ua

Газовий конденсаційний настінний котел
VITODENS 200-W

Vitodens 200-W

Газовий конденсаційний котел ( Тип B2HE)

Тип котла
Номінальна потужність
50/30 °C
80/60 °C

кВт
кВт

Габарати
Довжина
Ширина
Висота

мм
мм
мм

одноконтурний

одноконтурний

одноконтурний

1,9 – 19,0
1,7 – 17,4

1,9 – 25,0
1,7 – 22,9

1,9 – 32,0
1,7 – 29,3

360
450
700

360
450
700

360
450
700

Вага

кг

37

37

37

Отвір для газовідводу

Ø мм

60

60

60

Отвір для приточного повітря

Ø мм

100

100

100

Потужність ГВП

кВт

17,4

22,9

29,3

A

A

A

Клас енергоефективності

Прилади перевірені та схвалені для використання з природним та зрідженим газом згідно EN 15502.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

+

Компактні настінні котли для встановлення в кухонній шафі, підсобному
приміщенні або ванній кімнаті

+
+
+
+
+
+
+
+

Нормативний ККД: 109 % (Hі)
Діапазон модуляції 1:17
Велике водонаповнення

+
+
+
+

Витривалий та ефективний завдяки теплообміннику Іnox-Radial
Пальник MatriX-Plus з довгим терміном служби завдяки нержавіючій поверхні
Контроль горіння Lambda Pro Plus для всіх видів газу
Тиха робота завдяки низькій швидкості обертання вентилятора
Підвищений комфорт у користуванні завдяки 7-дюймовому кольоровому
дисплею та за допомогою програми ViCare
Інтегрований WLAN-модуль для підключення до Інтернету
Енергетична панель Energy Cockpit для візуалізації роботи та використання
палива
Можливе підключення сонячної установки
Клас енергоефективності: A
Ваш Партнер
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Комфортне використання
завдяки рухомому дисплею
(розташування у верхній
або в нижній частині
корпусу)

