
Kondenzációs technika

VITODENS 200-W



Kondenzációs technika Vitodens 200-W
2,9 – 150 kW

A Vitodens 200-W kondenzációs kazánok minden teljesítmény-tartományban hatékony 
megoldást nyújtanak

A Vitodens 200-W kondenzációs gázkazánok 
ideálisak lakóépületek fűtésére. Kompakt 
kialakításuknak köszönhetően problémamen-
tesen elhelyezhetők fürdőszobában, háztartási 
helyiségben vagy akár egy lépcsőfeljáró alatt.  
Ha egy fűtési rendszer takarékossága és 
tartóssága is követelmény, akkor anyagként 
csak a saválló nemesacél jöhet szóba. 
Minden Vitodens falikazán saválló nemes-
acélból készített hőcserélővel rendelkezik, 
amely megbízhatóságot és tartósan magas 
hőhasznosítást garantál.

98 %-os hatásfok
A Vitodens 200-W kevesebb energiát fogyaszt, 
mert a füstgázban lévő energiát kompromisz-
szummentesen kihasználja. Az eredmény:  
akár 98 %-os hatásfok. A fűtési számlája 
érezhetően csökken és óvja a környezetét.

Robusztus égő, hosszú élettartammal
A Viessmann által kifejlesztett és gyártott hen-
geres Matrix-égő a saválló MatriX-szövettel és 
hosszú élettartamával tűnik ki. A Lambda Pro 
Control égésvezérléssel ellátott égő automati-
kusan felismeri az elégetendő gáz minőségét 
és beállítja az égőt a maximális hatásfok eléré-
séhez. Jövőbemutató műszaki megoldásként 
biztonságot kínál a liberalizált gázpiacon, sőt 
akár biogázzal kevert földgázzal is működik.

Komfortos Vitotronic szabályozás
Szakember és felhasználó is profitál az 
egyszerűen kezelhető Vitotronic szabályozóval: 
a kezelési menü logikus és érthető, a kezelő-
felület megvilágított, kellően kontrasztos és 
könnyen leolvasható. Kétségek felmerülése 
esetén a Súgó-funkció segíti a lépések elvég-
zésében. A fűtési jelleggörbe grafikusan kerül 
megjelenítésre, így a beállítás egyértelmű. 
Igény esetén a kezelőegységet a kazánból 
kiszerelve, öt méteres távolságon belül a falra 
is el lehet helyezni.

Különösen szervizbarát
A Vitodens falikazánok karbantartása egysze-
rűen elvégezhető. Minden alkatrész elölről 
hozzáférhető, oldalsó szerelési távolságot 
nem kell tartani. A Lambda Pro Control égés-
szabályozásnak köszönhetően a szervizinter-
vallumok kitolódnak, ezzel költséget takaríthat 
meg.

Melegvíz készítés kondenzációs kazánnal
Melegvíz tárolóval kiegészítve a Vitodens 200-W
falikazán több fürdőszoba párhuzamos 
kiszolgálására is alkalmas. A Viessmann széles 
kínálata minden igény számára kínál minőségi 
tárolót, a kisebb méretű lakástól akár nagyobb 
ipari létesítmények ellátására is.

Inox-Radial hőcserélő saválló 

nemesacélból
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1   Inox-Radial hőcserélő
2  MatriX-égő
3    Vitotronic szabályozó
4  Tágulási tartály
5   Alacsony fordulatszámú ventilátor

Szembetűnő előnyök:

    Éves átlagos hatásfok: 98 % (Hf) / 109 % (Ha) 
    Tartós és hatékony a saválló nemesacél hőcserélőnek köszönhetően.
    Nemesacél MatriX-szövettel bevont gázégő – nem kényes a magas 

hőmérsékletre.
    Egyszerűen kezelhető Vitotronic szabályozó, szöveges- és grafikus 

kijelzővel.
    A szabályozó kezelőegysége a falra szerelhető egy rögzítőaljzat  

segítségével.
   Energiatakarékos egyenáramú szivattyúval („A” energiaosztály).
   Lambda Pro Control égésszabályozás – minden gázfajtára alkalmas,  

automatikus kalibrációval.
    Csendes az alacsony fordulatszámú ventilátornak köszönetően.

Vitotronic szabályozó – egyszerű kezelés a menüvezérelt 

kezelőfelületnek és a grafikus kijelzésnek köszönhetően.  

A képen a fűtési jelleggörbe beállítása.



 

Típus

Névleges teljesítmény (50/30 °C) kW 12–45 12–60 20–80 20–100 32–125 32–150

Névleges teljesítmény (80/60 °C) kW 10,9–40,7 10,9–54,4 18,1–72,6 18,1–91 29–114 29–136

Méretek (összesen) 
Mélység
Szélesség
Magasság

mm 
mm 
mm

380
480
850

380
480
850

530
480
850

530
480
850

690
600
900

690
600
900

Tömeg kg 65 65 83 83 130 130

Kazántest űrtartalom Liter 7,0 7,0 12,8 12,8 15,0 15,0

Típus

Névleges teljesítmény (50/30 °C) kW 3,2–13 3,2–19 5,2–26 5,2–35

Névleges teljesítmény (80/60 °C) kW 2,9–11,8 2,9–17,2 4,7–23,7 4,7–31,7

Méretek (összesen) 
Mélység
Szélesség
Magasság

mm 
mm 
mm

360
450
850

360
450
850

360
450
850

360
450
850

Tömeg kg 41 41 43 47

Kazántest űrtartalom Liter 1,8 1,8 2,4 2,8

B2HA

Vitodens 200-W, lakásokhoz, családi házakhoz

Műszaki adatok 
Vitodens 200-W

Viessmann Fűtéstechnika Kft
H-2045 Törökbálint, Süssen u. 3.
Telefon: +36 23 334 334
Telefax: +36 23 334 339
www.viessmann.hu

9443 690 - 1  HU   04/2015
A tartalom szerzői jog által védett.
A tartalom további felhasználása csak a szerző 
előzetes engedélyével lehet.
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Az Ön Viessmann partnere:

B2HA

Vitodens 200-W, nagy teljesítményigényre


