Vitoclima 200-S
Modernūs „split“ tipo oro kondicioneriai

Ekologiškas šaldymo agentas R32

Aukštas efektyvumas

„Vitoclima 200-S“ yra modernus įrenginys,

Su nauju šaldymo agentu R32 „Vitoclima 200-

skirtas patalpoms vėsinti arba šildyti.

S“ įrenginių serija dabar pasižymi aukštu

Kondicionieriui naudojamas aplinkai

sezoninio energijos suvartojimo efektyvumo

nekenksmingas šaldymo agentas R32 užtikrina

koeficientu SEER ir SCOP, kondicioneriui

itin efektyvų veikimą (SEER koeficientas: 7,0) ir

pildyti naudojamas mažesnis agento kiekis.

atitinka naujausius reikalavimus.
„Vitoclima 200-S“ susideda iš išorinio bloko su
šaldymo agentu, estetiškos ir modernios
išvaizdos vidinio bloko su apšviečiamu
elektroniniu ekranu bei nuotolinio valdymo
pulto.

Dėl pažangios konstrukcijos ir įdiegtų techninių
sprendimų „Vitoclima 200-S“ vėsinimo režimas
įvertintas A++ energine klase bei šildymo
režimas – A+ energine klase. Veikimo ribos
vėsinimo režimu nuo -15°C iki +43°C, o
šildymo režimu – nuo -15°C iki +24°C (lauko
temperatūrą).

„SPLIT“ TIPO ORO KONDICIONIERIAI
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„Split“ tipo inverteriniai oro kondicioneriai gali būti dviejų
rūšių – su 2,7 kW arba 3,5 kW veikimo galia.
Prietaisas pripildytas ekologišku šaldymo agentu R32.

Vis didėjant oro temperatūrai vasaros sezonu, „Viessmann“ sukūrė
„split“ tipo oro kondicionierių seriją „Vitoclima 200-S“. Nuo 2,7 iki
3,5 kW galios oro kondicionieriai užtikrins pakankamą šiluminį
komfortą patalpose net ir labai karštomis dienomis.
Intuityvus valdymas
Oro kondicionieriaus „Vitaclima 200-S“ vidinio bloko
priekinėje dalyje įrengtas LED ekranas. Jame rodoma
esama oro temperatūra ir įrenginio darbo režimas.
Nuotolinio valdymo pulteliu darbo režimą lengva keisti.
Energijos vartojimo
efektyvumo klasės
(ErP) etiketė

Vidinis blokas

„Split“ tipo oro kondicionerius
VITOCLIMA 200-S
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1 Vidinis blokas, pasižymintis santūriu
dizainu, puikiai derės prie kiekvieno

2
1

interjero.

2 LED ekranas palegvins naudotojo ir
prietaiso komunikavimą.

3 Išorinis blokas su didelio našumo
Išorinis blokas

ventiliatoriumi užtikrins patikimą
veikimą.

4 Ypač efektyvus kompresorius leis
užtikrinti platų moduliacijos

3

diapazoną tiek vėsinimo, tiek

4

šildymo režimu.

5

Nuotolinio valdymo pulte
įmontuotas temperatūros jutiklis
ir ekranas su apšvietimu.

5
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VITOCLIMA 200-S
nuo 2,7 kW iki 3,5 kW

Oro kondicionierius patalpų vėsinimui ir šildymui

Buitinis 2,7 kW vėsinimo galios „split“ tipo oro kondicionierius

Z017533 užsak. nr.

skirtas 12-18 m2 ploto patalpoms
◼
◼

Laikmatis prietaiso įjungimo ir išjungimo laikui programuoti
Wi-Fi

◼

Nuotolinio valdymo pultas su temperatūros jutikliu ir
apšviestu ekranu
Vertikalus ir horizontalus oro valdymas
Temperatūros rodymas nuotolinio valdymo pulte
„I Feel“ režimas
„+8°C režimas
LED ekranas

◼
◼
◼
◼
◼

Buitinis 3,5 kW vėsinimo galios „split“ tipo oro kondicionierius

A++

vėsinimas

A+

šildymas

Z017534 užsak. nr.

skirtas 16-24 m2 ploto patalpoms
◼ Laikmatis prietaiso įjungimo ir išjungimo laikui programuoti
◼ Wi-Fi
◼ Nuotolinio valdymo pultas su temperatūros jutikliu ir
apšviestu ekranu
◼ Vertikalus ir horizontalus oro valdymas
◼ Temperatūros rodymas nuotolinio valdymo pulte
◼ „I Feel” režimas
◼ „+8°C“ režimas
◼ LED ekranas

Privalumai:
◼

A
A+

++

vėsinimas

◼

šildymas

Estetinė prietaiso išvaizda
Šildymo ir vėsinimo funkcija
su aukštais SEER ir SCOP
koeficientais

◼

Energetinė klasė:

A++/A+
◼ Temperatūros ribos:
-15°C iki +43°C vėsinimo režimu
-15°C iki +24°C šildymo režimu
◼
◼

„I Feel” režimas
Galimybė reguliuoti žaliuzių
padėtį tiek vertikaliai, tiek
horizontaliai

◼

Prietaiso valdymas per
mobiliąją programėlę naudojant
Wi-Fi ryšį

Funkcijos:
Pristatomos dalys
◼ Vidinis blokas
◼ Šaldymo agentu užpildytas išorinis blokas
◼ Nuotolinio valdymo pultas su sieniniu laikikliu
◼ Jungiamosios dalys skirtos pritvirtinti vidinį bloką
◼ Nuotolinio valdymo pulto elementai
◼ Antibakterinis filtras
◼ Šaldymo vamzdžių izoliacija

◼ Wi-Fi – prietaiso valdymas per
mobiliąją programėlę
◼ 24h laikmatis – galima
nustatyti kondicionieriaus
įjungimo ir išjungimo laiką
◼ „Turbo“ – greitas patalpų
vėdinimas
◼ „Swing“ – vertikalaus arba
horizontalaus oro pūtimo kampo
nustatymas
◼ „Sleep“ – naktinis režimas
◼ „+8°C“ – ši funkcija leidžia žiemos
metu palaikyti pastovią +8°C
oro temperatūrą patalpoje

PAGRINDINIAI PRODUKTO PRIVALUMAI

++ Estetiška išvaizda
++ Šildymo ir vėsinimo funkcijos su aukštais energijos vartojimo
efektyvumo rodikliais SEER ir SCOP

++ Energetinė klasė: A++/A+
++ Veikimo ribos vėsinimo režimu nuo -15°C iki +43°C ir šildymo režimu
nuo -15°C iki +24°C (aplinkos temperatūra)

++ „I Feel” funkcija, kurią nustačius naudojamas nuotolinio valdymo pulte įmontuotas
temperatūros jutiklis

++ Žaliuzių padėties nustatymas vertikaliai ir horizontaliai
++ Wi-Fi ryšys, kurį naudojant prietaisą galima valdyti per mobiliąją programėlę

Viessmann UAB

Geležinio Vilko g. 6A
LT-03150 Vilnius
tel. +370 5 236 4340
www.viessmann.lt

„Split“ tipo inverterinis oro kondicionierius
VITOCLIMA 200-S
„Vitoclima 200-S“ techniniai duomenys
Užsakymo numeris
Išorinis blokas
Vidinis blokas
Vardinė vėsinimo galia
Vardinė vėsinimo galia
Vėsinimo galios ribos
Vėsinimo galios ribos
Vardinė šildymo galia
Vardinė šildymo galia
Šildymo galios ribos
Šildymo galios ribos
Energijos suvartojimas
– vėsinimas (min. – maks.)
– šildymas (min. – maks.)
Vardinė srovė
– vėsinimas
– šildymas
Vardinė įtampa
Naudingumo koeficientas
– EER / SEER
– COP / SCOP
Apytikslis patalpų plotas
Energetinė klasė
– vėsinimas / šildymas
Išorinis blokas
Išmatavimai (plotis x aukštis x gylis)
Svoris
Triukšmo lygis
Veikimo temperatūros ribos
– vėsinimas
– šildymas
Šaldymo agentas
Agento kiekis
Pradinis užpildymas – vamzdžio ilgis
Reikalingas agento papildymas
Skysčio vamzdis
– jungtis
– skersmuo
Dujų vamzdis
– jungtis
– skersmuo
Maksimalus vamzdžio ilgis
Didžiausias leistinas skirtumas tarp vidinio ir
Išorinio bloko montavimo lygių

Tipas
Tipas
Tipas
kW
Btu/h
kW
Btu/h
kW
Btu/h
kW
Btu/h

WS2026MHE2
Z017533
WS2026MHE2
OSW2026MHE2
2,7
9212
0,45 – 3,5
1 535 – 11 942
2,8
9 554
0,45 – 4,2
1 535 – 14 330

WS2035MHE2
Z017534
WS2035MHE2
OSW2035MHE2
3,5
11 942
0,7 – 4
2 388 – 13 648
3,67
12 522
0,8 – 4,5
2 730 – 15 354

kW
kW

0,82 (0,09 – 1,4)
0,76 (0,16 – 1,5)

1,09 (0,09 – 1,45)
0,99 (0,18 – 1,5)

6,3
6,8
1/N/230 V~/50 Hz

6,6
6,8
1/N/230 V~/50 Hz

3,29 / 6,8
3,71 / 4,0

3,23 / 7,0
3,71 / 4,0

iki 27

iki 35

A++ / A+

A++ / A+

782 × 540 × 320
27,5
59

848 × 596 × 320
31
62

– 15 ~ + 43
– 15 ~ + 24
R32
0,55
5
16

– 15 ~ + 43
– 15 ~ + 24
R32
0,7
5
16

“
mm

¼
6,35

¼
6,35

“
mm
m

⅜
9,52
15

⅜
9,52
20

10

10

790 × 275 × 200

845 × 289 × 209

9
55 iki 35
16 ~ 30

10,5
57 iki 38
16 ~ 30

A
A

–
–
m2

mm
kg
dB (A)
°C
°C
kg
m
g/m

m

Vidinis blokas
Išmatavimai (plotis x aukštis x gylis)

mm

Svoris
Triukšmo lygis
Veikimo temperatūros nustatymas

kg
dB (A)
°C
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Turinys saugomas pagal autorių teisių įstatymą
Kopijuoti ir kitaip naudoti leidžiama tik gavus leidimą
Pasiliekama teisė keisti turinį.

