Gāzes kondensācijas kompaktā iekārta
VITODENS 222–F

Gāzes kondensācijas
apkures tehnika

Vitodens 222-F
2,4 līdz 35 kW ar akumulācijas tvertni
2,4 līdz 26 kW ar karstā ūdens tvertni ar apsildes spirāli
Kompakta grīdas gāzes kondensācijas apkures iekārta ar augstu karstā ūdens komfortu
un ērtu vadību

Inox radiālais siltummainis –
izturīgs un efektīvs

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-garantijanerusejosa-terauda-siltummainiem.html

Vitodens 222-F ir piemērots risinājums apkures
modernizācijai un veco gāzes apkures katlu
nomaiņai. Pateicoties iekārtas mūsdienīgajam
dizainam, to viegli var integrēt, piemēram,
virtuves aprīkojumā.
Iekārtai ir zems trokšņu līmenis un augsta
energoefektivitāte darba režīmā, ko nodrošina
nelielais ventilatora apgriezienu skaits. Tā ir
aprīkota 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.
Kondensācijas iekārta Vitodens 222-F papildus
izmanto izplūdes gāzu siltumu. Rezultāts:
Augsta izmantotās enerģijas pārveidošana
siltumā (līdz pat 98 procentiem), zemāks
degvielas patēriņš un energoefektivitātes klase
A. Tas samazina apkures izmaksas un aizsargā
vidi.

Videi draudzīgs MatriX cilindriskais
deglis

Vitoconnect 100 ar USB/Optolink
savienojumu

Alternatīvi risinājumi dažādām ūdens cietībām
Augstu karstā ūdens komfortu nodrošina
emaljētā karstā ūdens akumulācijas tvertne ar
tilpumu 100 vai 130 litri. Šis karstā ūdens
daudzums ir pielīdzināms atsevišķi uzstādītai
350 litru tvertnei. Akumulācijas tvertnē esošais
ūdens tiek pastāvīgi uzturēts vēlamajā temperatūrā un pieejams tūlītējai lietošanai. Vienmērīgu
temperatūru nodrošina tvertnē uzstādītie
sensori.
Reģionos ar lielāku ūdens cietību ir pieejama
iekārtas versija ar emaljētu 130 l karstā ūdens
tvertni ar apsildes spirāli.

*Pieejams no 01.04.2017

Automātiska sadegšanas kontrole
samazina izmaksas
Integrētā degšanas vadības sistēma Lambda
Pro Control Plus automatiski 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.
Vitotrol Plus aplikācija
Vitotrol Plus App dod iespēju visus vienas
apkures iekārtas apkures lokus pārvaldīt
attālināti. To var izmantot, lai iestatītu darba
režīmus, parametrus un laika programmas,
kā arī lai redzētu ekpluatācijas datus. Bez
tam šeit var iegūt informāciju arī par solāras
iekārtas enerģijas bilanci.
ViCare aplikācija
Šī aplikācija piedāvā jaunas iespējas vadīt
apkures sistēmu caur internetu. Savu
apkures iekārtu lietotājs var regulēt,
izmanojot viedtālruni. Jebkurā laikā ir
iespējams iegūt informāciju par iekārtas
darbību un traucējumu gadījumā – nekavējoties sazināties ar aplikācijā iestatīto servisa
meistaru.
Aplikācija bez maksas ir pieejama App Store
vai Google Play Store.
Aplikācijas lietošanai ir nepieciešams
interfeiss Vitoconnect 100. Šis papildaprīkojums ir pieejams arī vecākām Vitodens
sērijas iekārtām (sākot no 2004. izlaiduma
gada).
Ērta iekārtas uzturēšana un apkalpošana
Izvēloties šo katlu, apkures sistēmas
apkalpošanas izmaksas būs nelielas. Visas
iekārtas komplektējošās
detaļas ir pieejamas katla priekšpusē, tāpēc
nav nepieciešams paredzēt piekļuvi
apkalpošanai sānos.

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

Tehniskie dati
Vitodens 222-F

Tips
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Karstā ūdens sagatavošanas jauda
Energoefektivitātes klase
– Apkure
– Karstā ūdens sagatavošanai, standartizēta
salīdzinošā kategorija XL

03/2016 DE
Saturu aizsargā autortiesības.
Kopēšana un cita veida izmantošana ir atļauta tikai ar iepriekšēju saskaņošanu.
Paturētas tiesības veikt izmaiņas.
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Vitodens 222-F ar emaljētu karstā ūdens

Vitodens 222-F (tips B2TB) ar emaljētu karstā

tvertni ar apsildes spirāli (tips B2SB) lielākai

ūdens akumulācijas tvertni

7

Inox radiālais siltummainis
MatriX cilindriskais deglis ar
Lambda Pro Control Plus
sadegšanas kontroli
Katla vadība Vitotronic
Izplešanās trauks
Augstas efektivitātes sūknis
Emaljēta karstā ūdens tvertne
ar apsildes spirāli
Emaljēta karstā ūdens akumulācijas
tvertne

ūdens cietībai

Ar aplikāciju ViCare Jūs ērti varat apkalpot savu apkures
sistēmu, ietaupot laiku. Pārskats par aktuālo iekārtas
statusu jebkurā laikā un vietā.

Gāzes kondensācijas kompaktā iekārta ar emaljētu akumulācijas tvertni (2,4 līdz 35 kW)
vai karstā ūdens tvertni ar apsildes spirāli (2,4 līdz 26 kW)
Lietderības koeficients: līdz 98 % (Hs)/109 % (Hi)
Emaljēta akumulācijas tvertne ar 100 litru tilpumu (35 kW: 130 litri), karstā ūdens tvertne
ar apsildes spirāli ar 130 litru tilpumu
Ilgs kalpošanas laiks un augsta efektivitāte, pateicoties Inox radiālajam siltummainim
Modulējošs MatriX cilindriskais deglis no karstumizturīga nerūsējošā tērauda sieta
Viegli lietojams Vitotronic katla vadības bloks ar teksta un grafisko displeju
Vadības paneli var uzstadīt arī atsevišķi uz sienas
Pievienojams internetam ar Vitoconnect 100 (piederumi) apkalpošanai un apkopei
caur Viessmann lietotnēm
Energoefektīvs augstas veiktspējas cirkulācijas sūknis
Sadegšanas kontrole Lambda Pro Control Plus visiem gāzes veidiem
palīdz samazināt izmaksas
Universāli pieslēgumu komplekti individuālai montāžai pie sienas
Nav nepieciešams paredzēt piekļuvi apkalpošanai sānos
Karstā ūdens izplešanās trauku un cirkulācijas sūkni var ievietot iekārtā
Montāžas komplekts ar maisītāju jauktajiem apkures lokiem ir pieejams
kā piederums iekārtas izmēros un dizainā

