Vitorondens 200-T van 20,2 tot 35,4 kW. Compacte, aantrekkelijk
geprijsde oliecondensatieketel met constante regeling
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De Vitorondens 200-T is een vloerstaande
condenserende stookolieketel met een
aantrekkelijke prijs-prestatieverhouding. Deze
ketel overtuigt door zijn compacte afmetingen
en is bijzonder geschikt voor renovatie.
Technische gegevens
Vitoflame 300
De Vitoflame 300 is een zeer betrouwbare
stookolie blauwe-vlam-brander. Dankzij de
blauwe vlam brandt hij geheel zonder roet
vorming en ligt zijn CO2 gehalte hoger dan bij
een gewone stookoliebrander. Hierdoor ligt
het punt van condensatie hoger.
Gietijzer ketellichaam
De Vitorondens is uitgerust met een giet
ijzeren Eutectoplex ketellichaam. Deze zorgt
voor een langere levensduur en verhoogt ook
de mechanische weerstand voor een hoger
werkingsrendement.
Inox Radial Condensor
Vervaardigd uit de meest kwalitatieve inox,
zorgt de Condensor er voor dat de rook
gassen optimaal condenseren. Deze is
zodanig ontwikkeld dat de mechanische
eigenschappen niet wijzigen naar gelang
de ouderdom. M.a.w. zal het rendement
gegarandeerd blijven.

Constant regeling ‘Vitotronic 100’ KC4B
 Eenvoudig te bedienen regeling voor een
Cv-installatie met één verwarmingskring
en een SWW boiler. Optioneel is ook een
zonneboiler compatibel via de SM1 module.
 Compatibel met domotica systemen via
EA1.
 Bij installaties met lage systeem temperaturen is het ten sterkste aanbevolen te
werken met een thermostatische m
 enger.
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De voordelen op een rij:
 Energie-efficiëntieklasse A.
 Genormaliseerd jaarrendement tot 97 %
(Hs)/103 % (Hi).
 Eutectoplexverwarmingsoppervlak voor
een grote bedrijfszekerheid en lange levensduur.
 Gietijzeren segmenten met elastische pakking voor duurzame afdichting aan rookgaszijde.
 Corrosiebestendige Inox-Radialwarmte
wisselaar van roestvast staal.
 Jetflow-systeem voor optimale warm
waterverdeling.
 Eenvoudig te bedienen Vitotronicregeling.
 Alle courante soorten stookolie EL bruikbaar.
 Stille werking dankzij extern te monteren
geluidsdemper.
 Heel aantrekkelijke totaalprijs wanneer
gecombineerd met een rookgasbuis van
polypropyleen.
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10 jaar garantie*
op alle roestvast stalen warmtewisselaars voor olie-/gascondensatieketels
tot 150 kW

* Voor de voorwaarden en het
productoverzicht, ga naar
www.viessmann.be
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