C A Z A N M U R A L Î N C O N D E N S AȚ I E P E C O M B U S T I B I L G A Z O S

Confort termic în modul cel mai eficient:
VITODENS 200-W

Următoarea generație a
sistemelor de încălzire
Mai multă eficiență
Emisii reduse
Utilizare simplă
Durabil
Digital și fiabil
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C A Z A N M U R A L Î N C O N D E N S AȚ I E P E C O M B U S T I B I L G A Z O S


Noua generație a sistemelor de încălzire. Mai eficiente,
emisii reduse, utilizare simplă. Fiabil, durabil și digital.
Vitodens 200-W stabilește direcția viitorului.

Vitodens 200-W este o centrală temică inteligentă, care
îndeplinește cele mai înalte pretenții pentru o sursă
de căldură confortabilă. Datorită designului modern și
funcțional, dar și a suprafețelor sale mate, aparatul se
îmbină armonios cu orice ambianță.
Interfață WLAN integrată:
confortul termic devine digital
Interfața WLAN conectează cazanul mural în condensație pe combustibil gazos la internet, deschizând
astfel calea către conectivitate și servicii digitale.
Aplicația ViCare App face utilizarea și mai confortabilă:
astfel aveți cu ușurință sub control toate funcțiile pentru
încălzire. Pentru orice eventualitate, tehnicianul de service va fi informat direct prin aplicația de service, astfel
încât să poată remedia problema cât mai repede.

Cockpit-ul energetic: simplitatea setării și a
utilizării duce la creșterea eficienței
Cât de simplă este setarea și utilizarea? Acesta este
unul dintre cele mai importante criterii în alegerea unui
nou sistem de încălzire. Vitodens 200-W surprinde prin
confortul de utilizare deosebit. Acesta poate fi controlat
simplu și intuitiv cu un telefon mobil, o tabletă, sau direct de pe ecranul său tactil color de 3,5” sau de 7”.
Textul și afișajul grafic parcurg tot meniul, iar prin cockpit-ul energetic se evidențiază toate consumurile de
energie dintr-o privire.

Internet
Inside

VIT O DEN S 2 0 0 -W
d e l a 1, 9 p â n ă l a 3 2 k W

Arzătorul MatriX-Plus: piesa centrală a
sistemului dumneavoastră de încălzire
Noul arzător MatriX-Plus se diferențiază mai ales prin
funcționarea eficientă, dar și prin reducerea poluării și a
zgomotului. Suprafața specială din oțel inoxidabil a
arzătorului MatriX este rezistentă la temperaturi înalte,
asigurând astfel aparatului fiabilitate și performanță ridicată un timp îndelungat.

Lambda Pro Plus
__ Adaptarea la calitatea gazului
__ Eficiență energetică constant
ridicată
__ Fiabil
__ Costuri de întreținere reduse

Lambda Pro Plus: regulatorul automat al
arderii reduce costurile
Sistemul de supravegherea a arderii cu sondă Lambda
egalizează fluctuațiile de calitate ale gazului.
Lambda Pro Plus asigură eficiența pe tot parcursul
anului și reduce costurile de întreținere.

Schimbătorul Inox-Radial
din oțel inoxdabil: eficient și
fiabil
Oțelul inoxidabil face diferența. Schimbătorul de căldură Inox-Radial al cazanului
mural Vitodens 200-W transformă
eficient energia consumată în căldură.
Practic fără pierderi, cu un randament
imbatabil de 98% (Hs) / 109% (Hi).
Aceasta datorită siguranței date de oțelul inoxidabil durabil de înalta calitate.

VITODENS 2 0 0 -W SURPRINDE

++ Utilizare deosebit de ușoară și intuitivă și interfață
++
++
++
++

WLAN integrată.
Siguranță înaltă în funcționare datorită regulatorului
de combustie integrat Lambda Pro Plus
Noul arzător MatriX-Plus, eficient și cu emisii reduse
de noxe
Bilanțul energetic al instalației evidențiat în Cockpit-ul
energetic
Starea funcțională a instalației afișată permanent de
linia iluminată fluorescent
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VITODENS 200-W
(Tip B2HE)

A rzător MatriX-Plus cu
1 	
regulator de combustie
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Lambda Pro Plus
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Schimbător de căldură Inox-Radial
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Display de 7”touchscreen color
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Iluminare de fundal
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Pompă de înaltă eficiență
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Vas de expansiune

Viessmann SRL
Sediul central
507075 Ghimbav, Braşov
ROMÂNIA
Tel. (0268) 407800
Fax (0268) 407840
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www.viessmann.ro

Cazan mural în condensație pe combustibil gazos
VITODENS 200-W

Vitodens 200-W

Cazan încălzire (tip B2HE)

Tip aparat

Încălzire

Încălzire

Încălzire

Încălzire

Puterea nominală
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

Dimensiuni
Lungime
Lățime
Înălțime

mm
mm
mm

360
450
700

360
450
700

360
450
700

360
450
700

Greutate

kg

33

33

33

33

Racord de evacuare

Ø mm

60

60

60

60

Racord de admisie

Ø mm

Clasa energetică

h

100

100

100

100

A

A

A

A

Aparatele pentru gaz metan și gaz lichefiat sunt verificate și aprobate după EN 15502.

CAR ACTERISTICI ALE PRODUSULUI

++ Cazane murale cu dimensiuni compacte pentru montajul în dulapul pentru bucătărie,
în debara sau baie

++ Randament normat: 98% (Hs) / 109% (Hi)
++ Domeniu de modulare până la 1:17
++ Volum mare de apă, cicluri de funcționare prelungite chiar și la un necesar termic redus
++ Durabil și eficient datorită schimbătorului de căldură Inox-Radial
++ Arzătorul MatriX-Plus deosebit de fiabil datorită structurii din oțel inoxidabil MatriX
++ Sistemul de control al arderii Lambda Pro Plus pentru toate tipurile de gaz
++ Funcționare silențioasă datorită ventilatorului cu turație variabilă
++ Confort de operare crescut prin ecranul său tactil color de 3,5” sau de 7”, cât și prin
aplicația mobilă ViCare

++ Interfață mobilă WLAN integrată
++ Cockpit energetic pentru vizualizarea bilanțului și a consumului de energie
++ Adaptat pentru integrarea unei instalații solare
++ Clasă de eficiență energetică: A
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Utilizare comodă prin posibilitatea
de amplasare a panoului de
comandă la nivelul ochilor

