TopInfo
VITODENS 200-W
Efektīvs un pievilcīgs – arī attiecībā uz cenu

Pie sienas stiprināmie gāzes kondensācijas
katli Vitodens 200-W un Vitodens 222-W
ir ideāli piemēroti uzstādīšanai dzīvokļos vai
privātmājās. Tos var bez problēmām montēt
pie sienas vannas istabas nišā vai arī saimniecības palīgtelpā. Būs vieta gan darba virsmai,
gan veļas mašīnai vai veļas žāvētājam. Ja
runājam par ekonomiskumu un iekārtas ilgu
kalpošanas laiku, tad jāizmanto tikai nerūsējošā tērauda materiāli. Šī iemesla dēļ Vitodens
200-W/Vitodens 222-W ir aprīkoti ar Inox-Radial sildvirsmu no augstvērtīga nerūsējošā
tērauda, kas nodrošina nepieciešamo drošību
un garantē ilgstoši augstu katla kondensācijas
izmantošanu.

Lietderības koeficients Iīdz 98 procentiem
Vitodens 200-W un Vitodens 222-W patērē
mazāk enerģijas, jo papildus tiek izmantots
dūmgāzu siltums. Rezultātā lietderības
koeficients ir Iīdz 98 procentiem. Tādējādi tiek
samazinātas jūsu apkures izmaksas un
atslogota apkārtējā vide.
Vitodens 200-W: kā apkures un kombinētā
iekārta
Vitodens 200-W pēc izvēles ir iespējams kā
apkures iekārta ar atsevišķu karstā ūdens
sagatavošanu un Iīdz jaudai 35 kW kā
kombinētā iekārta ar integrētu caurplūdes
ūdens sildītāju. Tas ekonomē vietu, bet jūs
iegūstat gan apkuri, gan karsto ūdeni.

Inox-Radial siltummainis

Vitodens 200-W
ar Inox/Radial siltummaini un
MatriX cilindrisko degli
legūstiet no šīm priekšrocībām:

Vitodens 200-W

	Inox-Radial siltummainis
no augstvērtīga nerūsējošā tērauda
2
MatriX cilindriskais deglis
3 	Vitotronic automātika
4
Izplešanās trauks
5 	Plākšņu siltummainis no
augstvērtīga nerūsējošā
tērauda
(kombinētai iekārtai)
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 Teicama cenas-kvalitātes attiecība
 Standarta lietderības koeficients Iīdz
98% (Hs)/109% (Hj)
 IIgs kalpošanas laiks un elektivitāte,
pateicoties Inox-Radial siltummainim
 Modulējošais Matrix cilindriskais deglis ar
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ilgu kalpošanas laiku, pateicoties augstvērtīga nerūsējošā tērauda MatriX sietam –
izturīgs pret augstām temperatūrām
Vienkārši apkalpojama jaunā Vitotronic
automātika ar tekstu un grafika norādēm
Automātikas vadība samontējama arī vienā
sienas blokā
Pēc izvēles ar elektroenerģiju taupošo
augsti efektīvo Iīdzstrāvas sūkni (atbilst
enerģijas taupības apzīmējumam A)
Lambda Pro Control automātiski veic
sadegšanas pielāgošanu visiem gāzes
veidiem, kas nodrošina nemainīgi augstu
lietderības koeficientu arī pie gāzes sastāva

svārstībām
 Klusa darbība, pateicoties zemam
ventilatora apgriezienu skaitam
 Pēc izvēles iespējams kā kombinētā vai
apkures ierīce

Kombinētās ierīces pluss
 Augsts karstā ūdens sagatavošanas
komforts, pateicoties gaidīšanas režīma
funkcijai

Gāzes kondensācijas katls Vitodens 200-W ar apakšā novietoja-

Jūsu specializētais apkures tehnikas uzņēmums:
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mu karstā ūdens tvertni Vitocell 100-W

Apkures ierīces pluss
 Zemas izmaksas un vietu taupošs
risinājums lielam siltuma enerģijas
pieprasījumam (līdz 105 kW)
 lespējams kaskādes slēgums līdz četriem
apkures katliem ar jaudu no 45 kW Iīdz
420 kW

Paturam tiesības uz tehniskām izmaiņām

MatriX cilindriskais deglis

