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Vitodens 200-W

Typ WB2C, instalacja wielokotłowa

Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny 
z modulowanym, cylindrycznym palnikiem MatriX 
ze stali szlachetnej, pracujący z powietrzem do spalania 
z pomieszczenia lub z zewnątrz

Przystosowany do gazu ziemnego i płynnego

Dopuszczalne nadciśnienie robocze kotła grzewczego 4 bar

Nr identyfikacyjny produktu: CE-0085 BR 0432

VITODENS 200-W
Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 

jako instalacja wielokotłowa o mocy 90 do 840 kW

n  Możliwość współpracy do 8 kotłów w układzie kaskadowym 
od 30 do 840 kW

n  Sprawność znormalizowana: do 109%. 

n Efektywny wymiennik Inox-Radial ze szlachetnej stali 
nierdzewnej o wysokiej odporności na korozję.

n Modulowany palnik cylindryczny MatriX z wysoką żywotno-
ścią dzięki zastosowaniu siatki MatriX ze stali nierdzewnej 
– odporny na wysoką temperaturę pracy. 

n Prosty w obsłudze nowy regulator z czytelnym wyświetlaczem 
graficznym i tekstowym.

n Moduł obsługowy regulatora z możliwością umieszczenia 
w cokole ściennym.

n  System Lambda Pro Control rozpoznający automatycznie 
rodzaj zastosowanego gazu, reguluje w sposób ciągły skład 
mieszanki gazowo–powietrznej.

n Cicha praca dzięki niskim obrotom wentylatora.

Nowość!
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VITODENS 200-W
Wyposażenie dodatkowe
System spalinowy dla ustawienia blokowego

System spalinowy dla kaskady kotłów

Moc znamionowa kotła wchodzącego w skład kaskady 45 60 80 105 Gr.    mat.      10

Dla kaskady 4 kotłów Vitodens 200-W 
w ustawieniu blokowym
n  zabezpieczenie przepływu zwrotnego 

spalin dla każdego kotła
n  zbiorczy przewód spalinowy.
n  zakończenie wraz z króćcem 

i zasyfonowaniem do odplywu 
kondensatu

7454 138 7454 139 nr zam.
PLN

Średnica przyłączeniowa spalin

Maksymalna długość przewodu 
spalinowego

150

15

200

20

∅ mm

m

Dla kaskady 6 kotłów Vitodens 200-W 
w ustawieniu blokowym
n  zabezpieczenie przepływu zwrotnego 

spalin dla każdego kotła
n  zbiorczy przewód spalinowy.
n  zakończenie wraz z króćcem 

i zasyfonowaniem do odplywu 
kondensatu

— — 7452 578 nr zam.
PLN

Średnica przyłączeniowa spalin

Maksymalna długość przewodu 
spalinowego

250

25

∅ mm

m

Dla kaskady 8 kotłów Vitodens 200-W 
w ustawieniu blokowym
n  zabezpieczenie przepływu zwrotnego 

spalin dla każdego kotła
n  zbiorczy przewód spalinowy.
n  zakończenie wraz z króćcem 

i zasyfonowaniem do odplywu 
kondensatu

— — — 7452 579 nr zam.
PLN

Średnica przyłączeniowa spalin

Maksymalna długość przewodu 
spalinowego

250

25

∅ mm

m

Wskazówka!
Do maksymalnej długości przewodu spalinowego zalicza się element przyłączeniowymi spalin
System spalinowy został przebadany zgodnie z normą EN 14471, posiada cerfikat CE.




