Pie sienas stiprināms gāzes
kondensācijas katls

Gāzes kondensācijas
apkures tehnika

Vitodens 200-W
2,4 līdz 150 kW

Efektīvs pie sienas stiprināms gāzes kondensācijas katls ar 5” krāsainu skārienjutīgu
displeju, nerūsējošā tērauda siltummaini, MatriX cilindrisko degli un attālināto vadību

Inox radiālais siltummainis ilgs kalpošanas laiks un augsta
efektivitāte

10 gadu garantija*
nerūsējošā tērauda siltummainim, kas
paredzēts šķidrā kurināmā/gāzes
kondensācijas katliem līdz 150 kW

* Vairāk informācijas
http://www.viessmann.lv/lv/pakalpojumi/10-gadu-garantija-nerusejosa-terauda-siltummainiem.html

Videi draudzīgs MatriX cilindriskais
deglis

Vitodens 200-W ir pie sienas stiprināms gāzes
kondensācijas katls, kas ir ideāli piemērots gan
dzīvoklim, gan arī vienas vai daudzģimeņu mājai.
To vienkārši var uzstādīt nišā vannas istabā vai
iebūvēt virtuves skapī.
Vitodens 200-W ir aprīkots ar augstvērtīga
nerūsējošā tērauda Inox radiālo siltummaini, kas
garantē drošību un ilgstoši augstu kondensācijas efekta izmantošanu. Tas ir attiecināms arī uz
MatriX cilindrisko degli no nerūsējošā tērauda
sieta. Vitodens 200-W patērē mazāk enerģijas,
jo papildus tiek izmantots arī kondensācijas
siltums no dūmgāzēm. Ieguvumi: augsts
lietderības koeficients – līdz pat 98% un
enerģijas efektivitātes klase A, kas ļauj
samazināt apkures izmaksas un saudzēt
apkārtējo vidi. Katlu kombinējot ar saules
kolektoru, var iegūt augstāku energoefektivitātes klasi - A+.
Automātiska sadegšanas kontrole samazina
izmaksas
Integrētā degšanas vadības sistēma Lambda
Pro Control Plus automātiski kontrolē iekārtu un
pielāgo degli dažādiem gāzes veidiem (dabasgāzei E/LL, sašķidrinātajai gāzei, biogāzei) un
nodrošina nemainīgi augstu energoefektivitāti.
Bez tam šī sistēma samazina arī katla apkopes
izmaksas, jo katla pārbaudes intervāls var
palielināties līdz trim gadiem.
Ērta vadība - arī ar viedtālruņa palīdzību
Katla vadība Vitotronic nodrošina vienkāršu un
ērtu katla apkalpošanu un vadību gan iekārtas
saimniekam, gan arī servisa meistaram. Tā ir
balstīta uz vienkāršām izvēlnēm, veidota loģiski
un saprotami. Palīdzības funkcija šaubu
gadījumā lietotāju informē par tālākajiem
soļiem.

Vitotrol Plus aplikācija –
vienkārša Vitodens gāzes
kondensācijas iekārtu iestatīšana,
izmantojot viedtālruni

Lietošanas komfortu paaugstina iespēja apkures
ierīci vadīt ar Vitotrol Plus aplikāciju, tam ir
paredzēts komunikāciju interfeiss Vitocom 100.
Šis aksesuārs nodrošina iespēju pieslēgt
apkures katlu pie mājas rūtera, sniedzot
lietotājam iespēju piekļūt Vitodens 200-W
katlam caur internetu, lietojot viedtālruni vai
planšetdatoru.

Viegla, ērta uzstādīšana un uzturēšana
Izvēloties šo katlu, apkures sistēmas
uzstādīšanas un apkalpošanas izmaksas būs
nelielas. Visas iekārtas komplektējošās
detaļas ir pieejamas katla priekšpusē, tāpēc
nav nepieciešams paredzēt piekļuvi
apkalpošanai sānos. No rūpnīcas katls tiek
piegādāts pilnībā gatavs montāžai. Turklāt, tā
kā katls ir stiprināms pie sienas, tad apkures
un dzeramā ūdens caurules var droši un
hermētiski pieslēgt cauruļvadu sistēmai.
Vitodens 200-W:
Pieejams kā apkures un kombinētais katls
Vitodens 200-W ir pieejams gan kā apkures
katls ar atsevišķu karstā ūdens tvertni, gan
arī līdz 35 kW kā kombinētā ierīce ar
integrētu caurplūdes ūdens sildītāju.
Tvertnē esošais ūdens tiek pastāvīgi
uzturēts vēlamajā temperatūrā un ir
pieejams tūlītējai izmantošanai. Tvertnē
uzstādītie sensori nodrošina vienmērīgu
temperatūru. Gadījumos, kad nepieciešams
lielāks karstā ūdens daudzums, piemēram,
vannas piepildīšanai, automātiski ieslēdzas
MatriX cilindriskais deglis, uzturot vēlamo
temperatūru.

1
2
4

5

1
2

3

3
4
5

Priekšrocības
Lietderības koeficients: līdz 98 % (Hs)/109 % (Hi)
Inox radiālais siltummainis nodrošina ilgu kalpošanas
laiku un augstu efektivitāti
Modulējošais MatriX cilindriskais deglis no
karstumizturīga nerūsējošā tērauda sieta
Viegli lietojams Vitotronic katla vadības bloks ar teksta
un grafisko displeju
Katla vadība ar Vitotrol Plus aplikāciju caur internetu (ar
opcionālu Vitocom 100 komunikāciju interfeisu)
Vadības paneli var uzstādīt arī atsevišķi uz sienas
Energoefektīvs augstas veiktspējas cirkulācijas sūknis
Sadegšanas kontrole Lambda Pro Control Plus visiem
gāzes veidiem palīdz samazināt izmaksas
Zems trokšņu līmenis darba režīmā, pateicoties nelielam
ventilatora apgriezienu skaitam

Inox radiālais siltummainis
MatriX cilindriskais deglis ar
Lambda Pro Control Plus
sadegšanas kontroli
Katla vadība Vitotronic
Izplešanās trauks
Nerūsējošā tērauda plākšņu
siltummainis (kombinētajam katla)

Vitodens 200-W priekšrocības
Priekšzīmīga cenas – veiktspējas attiecība
Kompakti izmēri – platums tikai 450 mm (līdz 35 kW jaudai)
Pieejams gan kā kombinētais (tips BK2B), gan arī kā tikai apkures
katls (tips B2HB)
Ātra montāža, pateicoties jaunam savienojumu tipam
Kombinētās iekārtas priekšrocības
Augsts karstā ūdens komforts, pateicoties integrētajam caurplūdes
ūdens sildītājam
Atsevišķa apkures katla priekšrocības
Ekonomisks un kompakts risinājums augstām apkures jaudas
prasībām (līdz 150 kW)
Iespējams kaskādes saslēgums līdz pat sešiem apkures katliem
ar jaudu līdz 594 kW

Viessmann SIA
Araišu iela 37, Riga
Tālr.: 67545292
E-pasts: info@viessmann.lv
lv

Tehniskie dati
Vitodens 200-W

V i t o d e n s 2 0 0 -W

Kombinētais gāzes katls

Gāzes apkures katls

Nominālā jauda
50/30 °C
80/60 °C

kW
kW

Izmēri
Garums x platums x augstums

mm

Svars

kg

40

45

37

37

39

41

Siltummaiņa tilpums

l

2,4

2,8

1,8

1,8

2,4

2,8

Karstā ūdens sagatavošanas jauda

kW

29,3

33,5

16,0

17,2

23,7

31,7
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A

A
A

A
–

A
–

A
–

A
–

12,0 – 49,0
10,9 – 44,5

12,0 – 60,0
10,9 – 54,4

20,0 – 80,0
18,2 – 72,6

65

65

83

83

130

130

7

7

12,8

12,8

15
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A

A
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–

–
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Energoefektivitātes klase
– Tikai apkures sistēmai
– Karstā ūdens sagatavošanai, standartizētā
salīdzinošā kategorija XL

4,5 – 35,0
4,1 – 32,5

2,4 – 13,0
2,2 – 12,1

375 x 4 5 0 x 8 0 0

2,4 – 19,0
2,2 – 17,6

4,5 – 26,0
4,1 – 24,1

4,5 – 35,0
4,1 – 32,5

375 x 4 5 0 x 8 0 0

Gāzes apkures katls

V i t o d e n s 2 0 0 -W
Nominālā jauda
50/30 °C
80/60 °C

4,5 – 26,0
4,1 – 24,1

kW
kW

20,0 – 99,0 32,0 – 120,0 32,0 – 150,0
18,2 – 90,0 29,1 – 109,1 29,1 – 136,0

Izmēri
Garums x platums x augstums
Svars

kg

Siltummaiņa tilpums

l

Energoefektivitātes klase
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Saturu aizsargā autortiesības.
Kopēšana un cita veida izmantošana ir atļauta tikai ar iepriekšēju saskaņošanu.
Paturētas tiesības veikt izmaiņas.

