Газовий конденсаційний котел

Особливо вигідне поєднання якості та ціни
VITODENS 050-W (Тип B0HA/B0KA)
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Газовий конденсаційний котел

Компактні та ефективні настінні газові конденсаційні котли
з особливо привабливим співвідношенням ціна / якість

Vitodens 050-W

Як масштабний виробник з багаторічним досвідом у
виробництві настінних котлів, ми знаємо, що важливо.
Ви також можете покластися на якість продукції
Viessmann завдяки особливо привабливим
поєднанням ціни та якості Vitodens 050-W. Настінні
прилади Viessmann не тільки відрізняються
інноваційними технологіями та характеристиками, але
особливою надійністю та довговічністю.
Vitodens 050-W ідеально підходить для модернізації
квартир або окремих будинків. Він представлений
двома типорозмірами (від 3,2 до 19 і від 3,2 до 25
кВт) одноконтурного та комбінованого виконання.
Пальник MatriX-Plus:
Серце Вашої системи опалення
Пальник MatriX-Plus вирізняється своєю ефективною
роботою, а також низьким рівнем викидів та шуму.
Спеціальна поверхня MatriX з нержавіючої сталі
нечутлива до високих температур, що забезпечує
надійну роботу та тривалий термін служби.Ще одним
технічним нововведенням від Viessmann є повністю
автоматична система регулювання горіння Lambda
Pro.

Пальник MatriX-Plus

Теплообмінник Inox-Radial з нержавіючої сталі:
ефективний та довговічний
Теплообмінник з нержавіючої сталі є нашою
перевагою. Антикорозійний теплообмінник з
нержавіючої сталі Inox-Radial - серце Vitodens
050-W. Він дуже ефективно перетворює енергію,
що використовується, в тепло. Практично без
втрат, з майже неперевершеною ефективністю. І
це все завдяки витривалій,високоякісній
нержавіючій сталі.
10 років гарантії
на теплообмінник з
нержавіючої сталі

Теплообмінник Inox-Radial

V IT O DE NS 05 0 - W
3, 2 до 2 5 к Вт

Просте та чітке управління
Зручні кнопки дозволяють швидко встановлювати
температуру нагріву та води. Робочий стан і температура
відображаються на цифровому дисплеї котла.

РК-дисплей

Енергозбереження, комфорт та безпека
завдяки

ViCare

Vitodens з новою електронною платформою має
вбудований інтерфейс WLAN. При бажанні це підключає
Вашу систему опалення безпосередньо до Інтернету. За
допомогою програми ViCare управління опаленням дуже
просте та інтуїтивно зрозуміле. Нова система бере курс на
цифрові послуги і безпосередньо у Вашого сервісного
інженера є доступ до системи опалення.

За допомогою застосунку ViCare ви
можете управляти опаленням дуже
комфортно та економити енергію - у
будь-який час із будь-якого місця.

ПЕРЕВАГИ VITODENS 050-W

+
+
+
+
+
+
+

Особливо привабливе співвідношення ціна /якість
Пальник MatriX-Plus з регулюванням горіння
Lambda Pro для постійно високої ефективності та
низьких значень викидів
Ефективний завдяки теплообміннику Inox-Radial з
нержавіючої сталі
Просте та інтуїтивно зрозуміле управління за
допомогою рідкокристалічного дисплея та
сенсорних кнопок
Доступ до Інтернету завдяки вбудованому
інтерфейсу WLAN для більшої зручності,
економії енергії та безпеки завдяки ViCare
Iдеально підходить для установки у житлових
приміщеннях завдяки низькому рівню шуму та
компактним розмірам
Висота даного котла дозволяє з легкістю
монтувати його замість більш старої моделі даних
котлів.

Термостат ViCare для
більшого комфорту та
ефективності
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VITODENS 050-W
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(Typ B0HA)
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1 Пальник MatriX-Plus
з Lambda Pro
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Теплообмінник InoxRadial з нержавіючої
сталі

3 РК-регулятор
4 Вбудований інтернет
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5 Високоефективний насос

4
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6 Розширювальний бак
8 літрів
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Газовий конденсаційний котел
VITODENS 050-W

Одноконтурний (Тип B0HA)
Тип

Однок
Тип B0HA)

та

Комбінований (Tип B0KA)

Однок
(Тип B0HA)

Комбін
(Тип B0KA)

Комбін
(Тип B0KA)

Номінальна теплова потужність
50/30 °C
80/60 °C

кВт

3,2 – 19,0

3,2 – 25,0

3,2 – 19,0

3,2 – 25,0

кВт

2,9 – 17,1

2,9 – 22,4

2,9 – 17,1

2,9 – 22,4

Розміри
Довжина

мм

300

300

300

300

Ширина

мм

400

400

400

400

Висота

мм

700

700

700

700

Вага

кг

33

33

33

33

Відв димових газів

Ø мм

60

60

60

60

Підведення повітря

Ø мм

100

100

100

100

Потужність ГВП

кВт

–

–

25,4

29,6

Продуктивність ГВП

л/хв

Клас енергоефективності

h

–

–

12,0

14,0

A

A

A

A

Vitodens 050-W були випробувані та схвалені для використання природного газу відповідно до EN
15502.Заміна в межах газових груп E / LL / Lw / K не потрібна.
Комбінований пристрій Vitodens 050-W містить вбудований проточний водонагрівач для приготування
гарячої води. Вихідна потужність гарячої води при нагріванні води від 10 до 45 ° C.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

+

Газовий котел одноконтурного та
комібнованого виконання
+ Номінальна теплова потужність від 3,2 до 25 кВт
+ ККД: до 108 % (Hі)
+ Діапазон модуляції 1:8
+ Енергозберігаючий високоефективний насос

+

Клас енергоефективності: A

Додатково для Vitodens 050-W (Тип B0KA):

+

Висока зручність ГВП завдяки комфортній
функції
Ваш Партнер
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Вміст, захищений авторським
правом. Копії та інше
використання тільки за
попередньою згодою. Можливе
внесення змін.

Vitodens 050-W
(Тип B0HA та B0KA)

