
Mugav kütmine kõige tõhusamal viisil:

Which? Parim ost 
juba 3. aastat järjest.

Töökindluse poolest 
oma klassi parim
Inseneride soovituste 
poolest oma klassi
parim
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Vitodens 200-W ist die intelligente Energiezentrale,  
die höchste Ansprüche an eine komfortable Wärme-
versorgung erfüllt. Mit seinem modernen, funktionalen 
Design sowie seiner klar gestalteten, matten Oberfläche 
fügt er sich harmonisch in jedes Wohnambiente ein.

Integrierte WLAN-Schnittstelle:
Wärmekomfort wird digital

Seine integrierte WLAN-Schnittstelle verbindet das 
Gas-Brennwert-Wandgerät direkt mit dem Internet –  
und stellt damit auf Wunsch die Weichen für Vernetzung 
und digitale Services. Die ViCare App macht die Bedie-
nung noch komfortabler: Damit hat man alle Funktionen 

wird der Heizungsfachmann über die Service-App  
direkt informiert und kann schnell für Abhilfe sorgen.
Noch ein Plus: Durch die Konnektivierung bietet  
Viessmann fünf Jahre Garantie auf das komplette 
System.

bei Anlagenaufschaltung/
Konnektivierung

Voraussetzung unter
www.viessmann.de/garantie

5 Jahre Garantie

 

weniger Emissionen, einfache Bedienung. Zukunftssicher,  
langlebig und digital. Vitodens 200-W stellt die Weichen  
für die Zukunft.

G A S - B R E N N W E R T- H E I Z-  U N D K O M B I G E R ÄT E

Energie-Cockpit: Einfache Einstellung

Wie einfach ist die Einstellung und Bedienung? Das  
ist eines der wichtigsten Kriterien bei der Entscheidung 
für eine neue Heizung. Vitodens 200-W begeistert 
durch seinen außergewöhnlich hohen Bedienkomfort. 
Er lässt sich über Smartphone, Tablet oder direkt am  
großen,  höhenverstellbaren 7-Zoll-Farb-Touch-Display 
oder alternativ mit 3,5-Zoll-Display ganz einfach und  
intuitiv bedienen. Klartext- und Grafikanzeige führen  
durch alle Menü-Punkte. Und mit dem Energie-Cockpit 
hat man alle Energieverbräuche im Blick.
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Integreeritud WiFi-liides:
kütmismugavus muutub digitaalseks

Küttesüsteemide uus põlvkond. Suurem tõhusus, 
vähem heitmeid, lihtne kasutada. Tulevikku suunatud, 
vastupidav ja digitaalne. Vitodens 200-W paneb aluse 
tulevikutehnoloogiatele. 

GAASIKÜTTEL KONDENSATSIOONIKOMBIKATLAD JA -SÜSTEEMIKATLAD

Energiahalduspaneel: lihtne reguleerida
ja kasutada – tagab suurema tõhususe

Vitodens 200-W on nutikas energiakeskus, mis 
vastab kõrgeimatele mugava energiavarustuse 
nõuetele. Seadme moodne ja funktsionaalne disain 
ning lihtne matjas pind sulanduvad harmooniliselt 
igasuguse elukeskkonnaga.

Integreeritud WiFi-liides ühendab seinale paigalda- 
tava gaasiküttel kondensatsioonikatla soovi korral 
internetiga, võimaldades kasutada võrgu- ja 
digitaalteenuseid. Rakendus ViCare teeb kasutamise 
veelgi lihtsamaks: kõik küttesüsteemi juhtimiseks 
vajalikud funktsioonid on kohe käeulatuses. 
Probleemi korral teavitatakse küttespetsialisti otse 
rakenduse kaudu ning ta saab olukorra kiiresti 
lahendada.

Kui lihtne on seadistamine ja kasutamine? See on 
uue küttesüsteemi valimisel üks kõige olulisemaid 
kriteeriume. Vitodens 200-W avaldab muljet oma 
erakordse kasutusmugavusega. Seda saab juhtida 
nutitelefoni ja tahvelarvuti kaudu või otse suurelt 
7-tolliselt värviliselt puuteekraanilt, mille kasutamine 
on väga lihtne ja intuitiivne. Lihtne tekst ja graafilised 
kuvad juhivad teid sujuvalt läbi menüüelementide. 
Tänu energiahalduspaneelile on teie energia- 
tarbimine hetkega nähtav.



Roostevabast terasest Inox-Radial: 
tõhus ja vastupidav

Põleti MatriX-Plus: 
teie küttesüsteemi süda:

Lambda Pro Plus: 
põletusautomaatika vähendab kulusid

+

+

+

+
+

roostevabast terasest soojus-
vahetitele õli- või gaasiküttel 
kondensatsioonikateldes
võimsusega kuni 150 kW

10-aastane garantii 
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Lambda Pro Plus

_ Kohandumine 
gaasikvaliteediga 

_ Pidevalt kõrge 
energiatõhusus

_ Turvalisus tulevikus
_ Madalad hoolduskulud  

3-aastane ülevaatus-
intervall 

4

VIT ODENS 2 0 0 -W
1 , 9  k u n i  3 5  k W

VITODENS 200-W

(tüüp B2HE)

1 Põleti MatriX-Plus koos 

Lambda Pro Plusi põletus-

automaatikaga

2 Inox-Radiali soojusvaheti

3 7-tolline värviline puuteekraan

4 Valgusjuht

5 Suure efektiivsusega pump

6 Paisupaak

Uus põleti MatriX-Plus ületab oma tõhususelt kõiki 
teisi põleteid ja paistab silma madalate kasutus- 
kulude ning vähese saasteainete emissiooni ja müra 
poolest. MatriXi spetsiaalne roostevabast terasest 
pind ei ole kõrge temperatuuri suhtes tundlik, mis 
tagab usaldusväärse toimimise ja pika kasutusea.

Põlemiskvaliteedi automaatne jälgimine kompen- 
seerib kõikuvaid gaaside omadusi ning annab 
seadmele eluiga juurde, pikendades lõõri ülevaatus- 
intervalli kolme aasta peale. See tagab aastaringse 
tõhususe ja aitab hoolduskuludelt kokku hoida.

Roostevaba teras annab olulise eelise.
Korrosioonikindel roostevabast terasest 
Inox-Radiali soojusvaheti on seadme 
Vitodens 200-W südameks. See muundab 
kasutatava energia soojuseks erakordse 
efektiivsusega. Soojusvaheti peaaegu 
kadudeta 98-protsendilist tõhusust on raske 
ületada. Lisaks väärib märkimist ka 
erakordselt vastupidava ja kvaliteetse 
roostevaba terase turvalisus materjalina.

Väga lihtne, intuitiivne kasutamine ja integreeritud 
WiFi-liides

Suur töökindlus tänu integreeritud Lambda Pro Plusi 
põletusautomaatikale

Suurem tõhusus ja vähem lämmastikoksiide tänu 
uuele põletile MatriX-Plus

Kogu tarbimine on tänu energiahalduspaneelile nähtav 
Nõuetekohane toimimine on alati nähtav tänu 
fluorestseerivale valgusjuhile

V I T O D E N S  2 0 0 - W  A V A L D A B  M U L J E T  
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Teie kaubanduspartner

Seinale paigaldatav gaasiküttel kondensatsioonikatel

T O O T E  O M A D U S E D

 + Kompaktne seinale paigaldatav seade, mille saab paigutada köögikappi, 
majapidamisruumi või vannituppa

 + Nimikasutegur: 98% (Hs) 
 + Modulatsioonivahemik kuni 1 : 17
 + Suur veesisaldus, madal tsüklisagedus ka madala soojuseralduse korral
 + Vastupidav ja tõhus tänu Inox-Radiali soojusvahetile

 + Põleti MatriX-Plus, millel on tänu MatriXi roostevabast terasest pinnale 
pikk kasutusiga

 + Lambda Pro Plusi põletusautomaatika igat tüüpi gaasidele
 + Vaikne töö tänu madalale ventilaatori kiirusele
 + 7-tolline värviline puuteekraan tagab suurema kasutusmugavuse, samuti 

saadaval ViCare’i rakenduse kaudu
 + Integreeritud WiFi-liides internetiühenduse jaoks

 + Energiahalduspaneel energiatootmise ja energiatarbimise visualiseerimiseks
 + Sobib päikeseküttesüsteemiga integreerimiseks

Mugav kasutada silmade 
kõrgusel tänu ülespoole 
liigutatavale kuvale

Autoriõigus: Viessmann.
Paljundamine ja muu kasutamine ainult eelneval kirjalikul nõusolekul. 
Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi.

Vitodens 200-W Gaasiküttel kondensatsioonisüsteemikatel (tüüp B2HE) ja  
kombikatel (tüüp B2KE)

Katla tüüp Süsteemi Süsteemi Süsteemi
Kombi

Nimisoojusvõimsus
50/30 °C
80/60 °C

kW
kW

1,9–19,0
1,7–17,5

1,9–25,0
1,7–23,0

1,9–32,0
1,7–29,3

Mõõtmed
Sügavus
Laius
Kõrgus

mm
mm
mm

360
450
700

360
450
700

360
450
700

Kuivkaal kg 33 33 33
34,5

Heitgaaside ühendus Ø mm 60 60 60

Ventilatsiooniõhu ühendus Ø mm 100 100 100

Nimivõimsus 
tarbevee 
soojendamisel

Tooted on testitud ja heaks kiidetud maa- ja vedelgaasi jaoks vastavalt standardile EN 15502.

Süsteemi
Kombi

1,9–32,0
1,7–29,3

360
450
700

33
34,5

60

100

B2HE
B2KE

B2HE
B2KE

17,4 17,4 22,9
31,1

29,3
34,2

kW

Energiatõhususe klass

+ Energiatõhususe klass: A
+ Standardina 3-aastane garantii
+ 5-aastane garantii, kui seadme paigaldab Viessmanni koolitatud 

paigaldaja
+ 10-aastase garantii võimalus (tasuline, kui registreerite Viessmanni 

paigaldajate portaali kaudu)

Viessmann Limited 
Hortonwood 30, Telford 
Shropshire, TF1 7YP 
Tel: 01952 675000
Faks: 01952 675040
www.viessmann.co.uk


