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Apkures komforts ar maksimālu efektivitāti
VITODENS 200-W

Nākamā apkures
sistēmu paaudze
Augstāka efektivitāte
Mazākas emisijas
Vienkāršība lietošanā
Ilgmūžība
Gatavība nākotnei
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Jaunā apkures sistēmu paaudze. Augstāka efektivitāte,
mazākas emisijas, vienkāršība lietošanā. Inovatīvas,
ilgmūžīgas un digitālas tehnoloģijas. Vitodens 200-W
nosaka nākotnes attīstības virzienu.

Vitodens 200-W ir inteliģentā energocentrāle, kas atbilst
augstākajām komfortablas siltumapgādes prasībām.
Ar savu mūsdienīgo, funkcionālo dizainu, kā arī gaišo
un matēto virsmu tā harmoniski iederēsies jebkuras
dzīvojamās telpas interjerā.
Iebūvēta Wi-Fi saskarne:
digitalizēts siltuma komforts
Centrālē iebūvētā Wi-Fi saskarne izveido
pie sienas stiprināmā gāzes kondensācijas katla tiešu
savienojumu ar internetu – un, tādējādi pēc izvēles
nosaka sazarojumus tīklā, kā arī digitālos pakalpojumus.
Lietotne ViCare padara lietošanu vēl ērtāku. Lai visas
apkures sistēmas funkcijas būtu maksimāli vienkāršas.
Bet ārkārtas situācijā ar servisa lietotnes palīdzību
informācija nonāk tieši pie apkures sistēmu speciālista,
nodrošinot ātru palīdzību.

5 gadu garantija
iekārtas savienojamībai /
pieslēguma iespējām
Priekšnoteikeumus skatīt:
www.viessmann.de/garantie

Enerģijas kontrolpults: vienkāršā iestatīšana
un iekārtas vadība ļauj kāpināt efektivitāti
Cik vienkārša ir iestatīšana un lietošana? Tas ir viens no
svarīgākajiem kritērijiem, kad jāpieņem lēmums par
jaunas apkures sistēmas iegādi. Vitodens 200-W
pārsteidz ar savu ārkārtīgi augsto lietošanas komforta
līmeni. To ļoti vienkārši un intuitīvi var vadīt, izmantojot
viedtālruni, planšetdatoru vai tieši – uz lielā, krāsainā
7 collu skārienjutīgā displeja ar augstuma regulēšanas
funkciju. Atklātā teksta displejs un grafiskais displejs ļauj
pārvietoties pa visiem izvēlnes punktiem. Ar enerģijas
kontrolpults palīdzību varēsiet paturēt redzeslokā visus
enerģijas patēriņa veidus.
Internet
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Deglis MatriX-Plus:
Jūsu apkures sistēmas sirds
Jaunais deglis MatriX-Plus galvenokārt izceļas ar savu
ekspluatācijas efektivitāti, kā arī zemajām kaitīgo vielu
emisijām un nelielo trokšņa emisiju. MatriX īpašā
nerūsējošā tērauda virsma ir izturīga pret augstām
temperatūrām un nodrošina uzticamu sniegumu, kā arī
ilgstošu ekspluatācijas laiku.

Lambda Pro Plus
__ Pielāgojas gāzes kvalitātei
__ Nemainīgi augsta
energoefektivitāte
__ Drošība par rītdienu
__ Nelieli apkopes izdevumi
__ Pārbaudes intervāls –
ik pēc trim gadiem

Lambda Pro Plus: automātiskā sadegšanas
regulēšanas sistēma samazina izmaksas
Automātiskā sadegšanas kvalitātes kontrole
attiecīgi pielāgo sistēmu atšķirīgas gāzes kvalitātes
gadījumā un pagarina skursteņslauķa veicamo pārbaužu
intervālu līdz trīs gadiem. Tas ļauj nodrošināt efektivitāti
visa gada garumā un ietaupīt uz apkopes izmaksām.

Inox radiālais siltummainis
no nerūsējošā tērauda:
efektīvs un ilgmūžīgs
Nerūsējošajam tēraudam ir izšķiroša
nozīme. Korozijizturīgais Inox radiālais
siltummainis no nerūsējošā tērauda ir
katla Vitodens 200-W sirds. Izmantoto
enerģiju tas īpaši efektīvi pārveido
siltumā. Darbojas praktiski bez
zudumiem; tā lietderības koeficients –
98 % ir praktiski nepārspējams. Un tam
visam klāt arī drošība, ko sniedz īpaši
ilgizturīgais, augstvērtīgais nerūsējošais
tērauds.

10 gadu garantija
nerūsējošā tērauda
siltummainis šķidrā kurināmā/
gāzes kondensācijas katliem
līdz 150 kW
Priekšnoteikumus skatīt:
www.viessmann.lv/lv/
pakalpojumi/
10-gadu-garantija
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++ Īpaši vienkārša, intuitīva vadība un iebūvēta Wi-Fi
++
++
++
++

saskarne
Augsta ekspluatācijas drošība, ko nodrošina
iebūvētā sadegšanas regulēšanas sistēma
Lambda Pro Plus
Augstāka efektivitāte un mazāk slāpekļa oksīda
izmešu ar jauno degli MatriX-Plus
Visas patēriņa vērtības vienuviet – uz enerģijas
kontrolpults
Par pienācīgu katla darbību nepārtraukti signalizē
informatīvā LED gaismas indikācijas josla
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VITODENS 200-W
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(Tips B2HE)

1 	MatriX-Plus deglis ar Lambda Pro
Plus sadegšanas regulēšanas
sistēmu
2

Inox radiālais siltummainis

3 	Krāsains 7 collu skārienjutīgais

5

displejs
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4 	Informatīvā LED gaismas
indikācijas josla
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Energoefektivs sūknis
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Izplešanās trauks

Viessmann SIA
Āraišu iela 37
Rīga, LV-1039
Tālrunis 67 545292
e-pasts: info@viessmann.lv
www.viessmann.lv

Pie sienas stiprināms gāzes kondensācijas katls
VITODENS 200-W

Vitodens 200-W

Gāzes kondensācijas katls (tips B2HE) un kombinētā iekārta (tips B2KE)

Iekārtas tips

Cirkulācija

Kombinētā

Kombinētā

Kombinētā

Nominālais siltumražīguma diapazons
50/30 °C
80/60 °C

kW
kW

1,9–11,0
1,7–10,1

1,9–19,0
1,7–17,5

1,9–25,0
1,7–23,0

1,9–32,0
1,7–29,3

Izmēri
Garums
Platums
Augstums

mm
mm
mm

360
450
700

360
450
700

360
450
700

360
450
700

Svars

kg

33

33

33

33

Dūmgāzu pieslēgums

Ø mm

60

60

60

60

Ieplūdes gaisa pieslēgums

Ø mm

100

100

100

100

Dzeramā ūdens jauda (kombinētā iekārta)

kW

–

26,2

30,4

33,5

A

A

A

A

Energoefektivitātes klase

Atbilstoši EN 15502 iekārtām ir veikta pārbaude un saņemts sertifikāts izmantošanai ar dabasgāzi
un sašķidrināto naftas gāzi.

P R O D U K TA Ī PA Š Ī B A S

++ Kompaktas, pie sienas stiprināmas iekārtas montāžai virtuves skapī, saimniecības telpā vai
vannas istabā.

++ Standarta lietderības koeficients: 98 % (Hs) /109 % (Hi)
++ Modulācijas diapazons līdz 1:17
++ Liels ūdens tilpums, neliels ciklu biežums, – arī neliela siltuma patēriņa gadījumā
++ Ilgmūžīgumu un efektivitāti nodrošina Inox radiālais siltummainis no nerūsējošā tērauda
++ Deglis MatriX-Plus ar ilgu kalpošanas mūžu, ko nodrošina nerūsējošā tērauda MatriX virsma
++ Sadegšanas regulēšanas sistēma Lambda Pro Plus jebkuram gāzes veidam
++ Klusa darbība, ko nodrošina zemais ventilatora apgriezienu skaits
++ Augstu lietošanas komforta līmeni nodrošina krāsainais, 7 collu skārienjutīgais displejs
ar augstuma regulēšanas funkciju, kā arī lietotne ViCare

++ Iebūvētā Wi-Fi saskarne interneta pieslēgumam
++ Enerģijas kontrolpults saražotās enerģijas un enerģijas patēriņa bilances vizualizācijai
++ Katla automātika piemērota darbam ar solārām sistēmām
++ Energoefektivitātes klase: A
Jūsu specializētais partneris
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Saturs aizsargāts ar autortiesībām.
Pavairošana, kā arī jebkāda citāda izmantošana – tikai pēc iepriekšējas
saskaņošanas. Paturētas tiesības veikt izmaiņas.

Komfortabla vadība acu
augstumā, ko nodrošina uz
augšu paceļamais displejs

