VITODENS 200-W
Gaz yak›tl› duvar tipi yo¤uﬂmal› kazan
Anma ›s› gücü: 15,4 - 150 kW (13 200 - 129 000 kcal/h)
2700 kW’a kadar kaskad sistem imkan›
Maksimum iﬂletme bas›nc› 45 ila 100 kW: 4 bar
Maksimum iﬂletme bas›nc› 125 ve 150 kW: 6 bar
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Vitodens 200-W’nin üstünlükleri:
Modülasyonlu, MatriX- silindirik
brülör sayesinde düﬂük zararl› madde
emisyonu. Modülasyon aral›¤›:
%20 - 100.
Paslanmaz çelik kompakt InoxRadial ›s›tma yüzeyi sayesinde
yüksek iﬂletme emniyeti ve uzun
ömür sa¤lan›r:
- Paslanmaz çelik eﬂanjörün dairesel
yap›s› küçük hacimde büyük güç
aktar›m› sa¤lamaktad›r.
- Serpantinler aras›nda tasarlanm›ﬂ
olan boﬂluklarda yo¤un ›s› transferi
sa¤layan laminar bir ak›ﬂ
oluﬂmaktad›r.
Kazan verimi: %108,1’e kadar
(EN 677’ye göre, %30 yükte ve 30 0C
dönüﬂ suyu s›cakl›¤›nda)

Inox-Radial ›s›tma
yüzeyi

MatriX-silindirik brülör

Yeni dijital Vitotronic kontrol paneli
ile oda s›cakl›¤›na ba¤l› veya d›ﬂ hava
kompanzasyonlu iﬂletme. Yeni grafik
ekran çok sat›rl› aç›k metinlerin,
grafiklerin ve yard›m metinlerinin
gösterimine imkan vermektedir.
‹lk çal›ﬂt›rmada ve ateﬂleme
süresince otomatik baca sistemi
adaptasyonu sayesinde optimum
çal›ﬂma ve yüksek verim elde
edilmektedir.

Dijital Vitotronic
kontrol paneli

Geri tepmeyi önleyen otomatik baca
gaz› klapesi kazan gövdesine entegre
edilmiﬂtir.

Vitodens 200-W
Gaz yak›tl› duvar tipi
yo¤uﬂmal› kazan

Tüm yap› parçalar› ön taraftan
sökülebilir; servis çal›ﬂmalar› için yan
tarafta mesafe b›rakmaya gerek
yoktur.
MatriX-silindirik brülör

Alternatif ak›mla çal›ﬂan devir
kontrollü fan sayesinde düﬂük
elektrik sarfiyat›.

Inox-Radial
›s›tma yüzeyi

Ak›ll› Lambda Pro Control sistemi
sayesinde, gaz tipini kendili¤inden
tan›yarak de¤iﬂken gaz niteliklerine
ve iﬂletme ﬂartlar›na en uygun yanma
koﬂullar›n› otomatik olarak ayarlar.

Dijital Vitotronic
kontrol paneli

Vitodens 200-W - 8’li kaskad sistem (1200 kW)

VITODENS 200-W
15,4 - 45
13 200 - 38 700

15,4 - 60
13 200 - 51 600

27 - 80
23 200 - 68 800

27 - 100
23 200 - 86 000

29 - 125
24 900 - 107 500

29 - 150
24 900 - 129 000

mm 380 x 480 x 850
Toplam boyutlar
Uzunluk x Geniﬂlik x Yükseklik

380 x 480 x 850

530 x 480 x 850

530 x 480 x 850

689 x 600 x 905

689 x 600 x 905
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65
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83

130

130

39
Baca gaz› s›cakl›¤›
C
(K›smi yükte ve 30 C dönüﬂ suyu s›cakl›¤›nda)

39
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37

39

39

Anma ›s› gücü

Toplam a¤›rl›k

kW
kcal/h

kg
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Teknik de¤iﬂiklik hakk› sakl›d›r.

