08/2016

a r t y k u ł

HOME

s tr. 36

t e c h n i c z n y

dalej

Kondensacyjne nowości w rodzinie kotłów
Vitodens 200-W/222-W/222-F/242-F
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Viessmann stawia na maksymalnie oszczędne ogrzewanie gazem
Vitodens 200-W
1 Wymiennik ciepła InoxRadial
2 Cylindryczny palnik MatriX

z systemem regulacji spalania
Lambda Control Pro Plus

Regulator Vitotronic
Wraz z wiosną firma Viessmann
Naczynie przeponowe
wprowadziła na polski rynek nowe kotły
kondensacyjne z rodziny Vitodens
o mocy od 1,8 do 35 kW: wiszące
Vitodens 200-W, wiszące z zabudowanym
zasobnikiem c.w.u. Vitodens 222-W oraz
stojące kotły kompaktowe: Vitodens 222-F
ze zbiornikiem warstwowym c.w.u. lub
wyposażonym w wężownicę grzewczą
i Vitodens 242-F z możliwością podłączenia
instalacji kolektorów słonecznych.
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Kilka miesięcy sprzedaży pokazało, że to był właMenadżer energii

ściwy kierunek, bowiem nowe urządzenia – w porównaniu do swoich poprzedników
cechują się przede
Cechy produktu
 Sprawność znormalizowana:
wszystkim łatwiejszą obsługą
i większym zakresem
98% (H )/109% (H )
 Zakres modulacji
mocy: też
1:10, maksymalnie
opcji oferowanych użytkownikom.
Warto
wspo1:19
mnieć, że Vitodens 200-Wzdobył
uznanie
jury iciepła
zdoPalnik cylindryczny
i wymiennik
InoxRadial z wysokiej jakości stali szla
był Złoty Medal Targów Instalacje
2016.
chetnej
5calowy,
dotykowy
To co od razu rzuca się w oczy,
tokolorowy
nowewyświetlacz
regulatory
funkcją pomocy i systemem kontroli energii
kotłów. A przyglądając się im
zauważyCichadokładniej,
praca dzięki dodatkowej
izolacji aku
stycznej i cieplnej obudowy
my, że ich obsługa jest jeszcze łatwiejsza i daje nowe
możliwości użytkownikom.
Kotły wiszące i kompaktowe wyposażone są w regulator z dużym kolorowym wyświetlaczem dotykowym, o przekątnej niemal 13 cm. Dodatkowa
funkcja – Menadżer energii – pozwala w pełni kons
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wymiennik ciepła Inox-Radial
cylindryczny palnik MatriX z systemem regulacji
spalania Lambda Control Pro Plus
3 kolorowy, dotykowy regulator Vitotronic
4 naczynie przeponowe

Zalety dla partnerów handlowych
 Łatwa konfiguracja instalacji z wykorzystaniem grafiki
 Szybkie, wspomagane przez asystenta uruchomienie instalacji
 Nowy system szybkozłączek hydraulicznych, do montażu kotła na konsoli
– bez użycia narzędzi
 Prostsza modernizacja kotłowni dzięki zwiększonemu odstępowi przyłączy
wodnych od ściany
 Automatyczne dopasowanie ilości powietrza do spalania w zależności od zmie
niających sie warunków otoczenia, np. przy silnym wietrze


Budowa przykładowego kotła z rodziny Vitodens
– Vitodens 200. Cechy produktu: • sprawność
znormalizowana
98% (Hs)/109% (Hi) • zakres
Zalety dla użytkowników
 Atrakcyjnymocy:
wygląd i wysoki
obsługi za pomocą1:19
kolorowego
wyświetla
modulacji
1:10,komfort
maksymalnie
• palnik
cza dotykowego z wyświetlaniem tekstu i obsługą grafiki
cylindryczny
i wymiennik
ciepła Inox-Radial
 Możliwość tworzenia
ulubionych programów
 Cicha praca dzięki dodatkowej izolacji akustycznej obudowy kotła.
z wysokiej
jakości stali szlachetnej • 5-calowy,
 Najniższe z możliwych koszty ogrzewanie gazem: optymalizacja czasu pracy
kotła, kontrola
jakości spalania, dotykowy
planik promiennikowy
MatriX, szeroki
zakres
kolorowy
wyświetlacz
z funkcją
pomocy
modulacji mocy grzewczej.
i systemem
kontroli
energii
•
Cicha
praca
dzięki
 Menadżer energii: zużycie gazu i energii elektrycznej; aktualna moc z jaką
pracuje kocioł;izolacji
rozkład temperatury
w zbiorniku c.w.u.;
uzyski energii
z instalacji
dodatkowej
akustycznej
i cieplnej
obudowy
kolektorów słonecznych
 Niezawodną i długowieczną pracę gwarantuje zastosowanie wysokiej jakości
stali szlachetnej.
 10 lat gwarancji na wymiennik ciepła InoxRadial.
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Kotły Vitodens mają zabudowany
wymiennik InoXRadial. wykonany
ze stali antykorozyjnej o oznaczeniu 1.4571, która charakteryzuje się najwyższą odpornością na
szkodliwe działanie kondensatu.
Wymiennik ten ma także gładkie
powierzchnie, dzięki czemu spływający kondensat oczyszcza je z zabrudzeń, które dostają się do komory spalania wraz z powietrzem.
Technologia ta sprawia, że producent udziela na wymiennik 10-letniej gwarancji.

trolować pracę instalacji, np: zużycie gazu, zużycie
energii elektrycznej; aktualną moc, z jaką pracuje
kocioł; rozkład temperatury w zbiorniku c.w.u.; uzyski energii z instalacji kolektorów słonecznych. Również poza domem użytkownik, jak i serwisant może
w pełni kontrolować pracę kotła i instalacji za pomocą urządzeń mobilnych.
Wyjątkowo oszczędne ogrzewanie
Nowe kotły jeszcze lepiej dopasowują się do zapotrzebowania na ciepło budynku - w jeszcze
większym stopniu oszczędzając paliwo. System kontroli i optymalizacji dostarczania ciepła, system kontroli jakości gazu i bardzo szeroki zakres modulacji
mocy grzewczej, maksymalnie 1:19, pozwalają na
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Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław
tel. 71 36 07 100, faks 71 36 07 101
www.viessmann.pl, infolinia serwisowa: 801 0 801 24

wyjątkowo oszczędne ogrzewanie nowych budynków i modernizowanych.
Możliwość podłączenia w domu do sieci i Internetu
Za pośrednictwem Internetu istnieje możliwość zdalnego sterowania/zarządzania kotłem oraz instalacją grzewczą. Korzystając z domowej sieci LAN lub

WLAN oraz dedykowanej na smartfony i tablety aplikacji, można sterować kotłem z dowolnego miejsca.
W zależności od standardu komunikacji internetowej dla urządzenia oferowane są odpowiednie wyposażenie dodatkowe: dla łącza przewodowego
(LAN) Vitocom 100 LAN1 oraz łącza bezprzewodowego (WLAN) Vitoconnect 100.

Viessmann uczestnikom Programu Instalator aktualnie proponuje:
1. Akcja Lato 2016 – to już ostatni
moment, by zdobyć PODWÓJNĄ
premię
Akcja Lato 2016 powoli zbliża się do końca.
Tylko do 31 sierpnia 2016 roku możesz zdobyć
PODWÓJNĄ premię za montaż:
• kotłów Vitodens 2xx,
• pomp ciepła z oferty Viessmann.

Uwaga! W Akcji bierzemy pod uwagę datę montażu i zgłoszenia urządzenia w Programie! Masz pytania? Skontaktuj się z nami: tel. 782 756 666 (czynny pon-pt w godzinach 9-17).

2. Program Spokojna Głowa –
podwójna premia za pompę ciepła
dla Ciebie + pakiet korzyści dla
Twojego klienta!
Akcja Lato nie jest jedyną szansą na dodatkowe zyski dla Twojej firmy w sezonie letnim.
Viessmann organizuje równolegle Program Spokojna Głowa. Ma on zachęcić klientów końcowych do
montażu pomp ciepła.
Program Spokojna Głowa to także szansa dla Twojej firmy na dodatkowe zlecenia:
• na montaż i uruchomienie pompy ciepła,
• na konserwację pompy w późniejszym czasie.
Jakie są zasady Programu Spokojna Głowa?
• Program Spokojna Głowa obejmuje wszystkie pompy ciepła (powietrzne i gruntowe) zakupione przez
klientów końcowych od 01.06 do 30.09.2016 roku.

• Do każdej zakupionej pompy ciepła klient końcowy otrzymuje usługę uruchomienia oraz konserwacji pompy ciepła (to mogą być zlecenia właśnie dla Ciebie).
Program obejmuje także dodatkowe korzyści,
świadczone przez Viessmann (m.in. zdalny monitoring i wsparcie techniczne przez telefon).
Co możesz zrobić, by zdobyć zlecenia w ramach
Programu?
→ Jeśli masz klientów, którzy wahali się nad zakupem
pompy ciepła – powiedz im o Programie Spokojna
Głowa. Być może właśnie teraz podejmą decyzję.
→ Dla każdej pompy zamontowanej i zarejestrowanej przed 31.08.2016 roku otrzymujesz oczywiście
podwójną premię (w ramach Akcji Lato).
Szczegółowe informacje o Programie Spokojna Głowa znajdziesz w serwisie Viessmann- Pakiet Spokojna Głowa.
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