
Vitodens 242F

Kondensacyjna centrala grzewcza Viessmann Vitodens 242-F jest
inteligentną centralą energetyczną. Stojący, gazowy (kocioł obsługuje
wszystkie rodzaje gazu dzięki układowi regulacji spalania Lambda Pro Control
Plus) - kocioł kondensacyjny ze zintegrowanym zasobnikiem CWU
o pojemności 170 litrów.  Kocioł Vitodens 242-F wraz z wbudowanym
zasobnikiem posiada kompaktowe jak na tego typu rozwiązania wymiary
(szerokość 60cm, głębokość 59,5cm, wysokość 180cm dla wszystkich wersji).
Viessmann serii 242-F jest przystosowany do współpracy z kolektorami
słonecznymi Vitosol do podgrzewania wody c.w.u. Posiada sprawdzony od lat
wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej Inox-Radial. Główną zaletą kotła
Viessmann Vitodens 242-F jest jego szeroka modulacja palnika
oraz minimalna moc pracy 1,9kW (dla wszystkich modeli) – dzięki temu
kocioł pracuje niezwykle płynnie oraz unika nadmiernej ilości „startów
palnika” które wpływają na ekonomiczną eksploatację. Nowy Vitodens 242-F
pozwala na prostą obsługę przez smartfona, tablet lub bezpośrednio poprzez
duży 7 calowy, dotykowy wyświetlacz. Dzięki aplikacji ViCare App możesz
mieć zawsze i wszędzie pod kontrolą funkcję ogrzewania. Kocioł posiada
zintegrowany moduł solarny EM-SM1, czujnik temperatury kolektorów
solarnych, pompę solarną. Vitodens 242-F wyposażony jest w modulowany
palnik cylindryczny typu MatriX.

Podsumowanie zalet:

• Zaawansowana regulacja z nowoczesnym dotykowym wyświetlaczem E3
o przekątnej 7 cali
• System doboru mieszanki gazowo-powietrznej w zależności od jakości gazu
– Lambda Pro Control Plus
• Kompaktowe wymiary wraz z zasobnikiem (60 x 59,5 x 180cm)
• Zintegrowany moduł solarny EM-SM1
• Kocioł w trzech wariantach mocy: 11kW, 19kW, 25kW
• Modulowany palnik cylindryczny typu MatriX
• Możliwość rozszerzenia regulacji o dodatkowe moduły sterujące wieloma
obiegami grzewczymi
• Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej Inox Radial
• Obsługuje wszystkie rodzaje gazu
 

Dostarczymy, zamontujemy oraz uruchomimy Twój system grzewczy
na tym kotle wraz z całym niezbędnym osprzętem hydraulicznym,
gazowym i elektrycznym, prowadzimy również serwis gwarancyjny
jak i pogwarancyjny tego kotła – zapraszamy do składania zapytań
ofertowych w zakładce Zapytanie Ofertowe lub Kontakt. 

Paliwo : Gazowy
Rodzaj : Stojący
Typ : Dwufunkcyjny
Przedział mocy (kW) : 13-16 / 17-22 / 23-30
Zasobnik : Zintegrowany 170 litrów

Regulacja



Zasobnik CWU

Zintegrowany 170 litrów (biwalentny - solarny)


