KONDENSERENDE GASKEDEL

Varmekomfort på den mest effektive måde:
VITODENS 200-W

Næste generation af
varmesystemer
Mere effektivitet
Færre emissioner
Enkel betjening
Lang levetid
Digital og fremtidssikret
5 års garanti

KONDENSERENDE GASKEDEL

Den nye generation af varmesystemer. Mere effektivitet,
færre emissioner, enkel betjening. Fremtidssikker, lang
levetid og digital. Vitodens 200-W angiver fremtiden.

Vitodens 200-W er den intelligente energicentral, der
opfylder de højeste krav til en komfortabel varmeforsyning. Med sit moderne, funktionelle design samt den
smarte, matte overflade passer den naturligt ind i ethvert
boligmiljø.
Integreret WiFi-modul:
Varmekomfort bliver digitalt
Det integrerede WiFi-modul forbinder den væghængte
kondenserende gaskedel direkte med internettet, og
giver herved adgang til netværksforbindelse og digitale
services. Opvarmningen kan styres med ViCare app’en,
hvilket gør betjeningen endnu lettere, da du med app’en
har hurtig adgang til alle varmesystemets funktioner. Og
skulle det ske, at der opstår fejl på systemet, informeres
installatøren direkte via app’en, og kan hurtigt afhjælpe
problemet.

Energi-cockpit: Nem indstilling
og betjening øger effektiviteten
Nem indstilling og let betjening er vigtige kriterier, når der
skal vælges ny varmeløsning, og her udmærker Vitodens
200-W sig med sin høje brugervenlighed. Både brugere
og VVS-firma drager fordel af den betjeningsvenlige Vitodensregulering, som nemt kan betjenes på smartphone,
tablet eller direkte på det højdejusterbare 7" farve touch
display. Der er tekst og grafikvisning på alle menupunkter, og med energi-cockpittet har man altid overblik over
energiforbruget. Herudover forenkler assistentfunktionen
og ViStart app’en ibrugtagningen af gaskedlen efter montagen.

ViCare App
ViCare app til betjening af
varmeanlægget via internettet
www.viessmann.dk/da/viessmannapps/vicare-app

* Forudsætninger og produktoversigt
www.viessmann.dk/garanti

VITODENS 200-W
1,9 til 32 kW

MatriX-Plus-brænder:
Hjertet i dit varmeanlæg
Den nye MatriX-Plus-brænder udmærker sig frem for alt
ved sin effektive drift samt lave skadestof- og støjemissioner. Den specielle rustfri stål-MatriX-overflade er resistent
for høje temperaturer, og sørger for en driftssikker ydelse
og lang levetid.

Lambda Pro Plus
__ Tilpasning til gaskvalitet
__ Konstant høj energieffektivitet
__ Fremtidssikret
__ Lave vedligeholdelsesomkostninger
__ Serviceintervaller hvert
andet år

Lambda Pro Plus: Automatisk
Forbrændingsstyring sænker omkostningerne
Den automatiske overvågning af forbrændingen udligner
udsving i gaskvaliteten, og forlænger serviceintervallet
fra servicefirmaet med op til 2 år. Dette sikrer effektivitet
hele året, og sparer vedligeholdelsesomkostninger.

Inox-radial af rustfrit stål:
Effektiv og med lang levetid
Rustfrit stål gør forskellen. Den korrosionsbestandige Inox-radial-varmeveksler
i rustfrit stål er hjertet i Vitodens 200-W.
Den omdanner effektivt den tilførte gas
til varme, med minimalt tab. Vitodens
200-W er praktisk taget tabsfri, med en
virkningsgrad på op til 98 procent. Samtidig får man sikkerheden ved det særligt
holdbare, rustfri stål i høj kvalitet.

10 års garanti
på varmevekslere i rustfrit
stål til kondenserende olie-/
gaskedler op til 150 kW
Betingelser på
www.viessmann.dk/da/
services/garanti

VITODENS 200-W OVERBEVISER

++ Særlig enkel, intuitiv betjening og integreret WiFi
++
++
++
++

modul
Høj driftssikkerhed ved integreret forbrændingsstyring Lambda Pro Plus
Mere effektivitet og mindre kvælstof med den nye
MatriX-Plus-brænder
Komplet overblik over forbrug med energi-cockpit
Lightguide indikerer driftstatus
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VITODENS 200-W
(Type B2HE)

1 	MatriX-Plus-brænder med Lampda Pro
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Plus forbrændingsregulering
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Inox-radial-varmeveksler
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7 tommers farve touch display

4

Lightguide

5

Lavenergipumpe
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Ekspansionsbeholder

Viessmann A/S
Guldalderen 2
DK-2640 Hedehusene
Telefon +4546559510
www.viessmann.dk

Væghængt kondenserende gaskedel
VITODENS 200-W

Vitodens 200-W

Kondenserende gaskedel (Type B2HE)

Kedeltype

Gennemstrømning

Gennemstrømning

Gennemstrømning

Gennemstrømning

Nominelt varmeydelsesområde
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

Mål
Længde
Bredde
Højde

mm
mm
mm

360
450
700

360
450
700

360
450
700

360
450
700

Vægt

kg

33

33

33

33

Røggastilslutning

Ø mm

60

60

60

60

Tillufttilslutning

Ø mm

Energiklasse - rumopvarmning

h

100

100

100

100

A

A

A

A

Enhederne er prøvet og godkendt til natur- og F-gas, samt bio naturgas i henhold til EN 15502.

PRODUKTEGENSKABER
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Kompakt vægmonteret gaskedel for montering i køkkenskab, opbevaringsrum eller
badeværelse
Normnyttegrad: 98 % (Hs)
Modulationsområde indtil 1:17
Højt vandindhold, og lav taktfrekvens ved lav varmeafgivelse
Effektiv og lang levetid takket være Inox-radial-varmeveksler
MatriX-Plus-brænder med lang levetid grundet rustfrit stål-MatriX-overflade
Lambda Pro Plus forbrændingsregulering til alle gastyper
Støjsvag drift på grund af lavt blæseromdrejningstal
Høj betjeningskomfort med 7 tommers farve touch display og via ViCare app
Integreret WiFi modul til internetforbindelse
Energi-cockpit til visualisering af energiproduktion og energiforbrug
For integrering af et termisk solvarmeanlæg
Energiklasse: A

Din VVS-partner
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Indholdet er beskyttet af lov om ophavsret.
Kopier og anvendelse til andre formål er kun tilladt med forudgående
samtykke.
Der tages forbehold for ændringer.

Komfortabel betjening i øjenhøjde med det højdejusterbare
display

