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Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan
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Gaz yakıtlı 
yoğuşmalı kazan

Vitocrossal 200
800 ve 1000 kW

Vitocrossal 200, yeni MatriX-disk brülör ve Inox-crossal ısıtma yüzeyi ile gaz yakıtlı 
yoğuşmalı kazanlarda standartları belirlemeye devam ediyor.

Çıkartılabilir yan ve ön kapaklar sayesinde servis ve bakım kolaylığı

Kompakt MatriX-disk brülör 

Renkli dokunmatik ekranlı kontrol paneli 
ile sezgisel kullanım
Yeni gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan, entegre 
renkli ve dokunmatik ekranlı Vitotronic kontrol 
paneli ile sezgisel kullanım ve kolay devreye 
alma imkanı sunar. Ayrıca 8 adet kazana 
kadar kaskad kontrol imkanı ile toplam sistem 
kapasitesi 8000 kW‘a kadar çıkmaktadır.

Enerji kokpiti özelliği ile enerji tüketimi ekran 
üzerinden izlenip kontrol altında tutulabilir.

Kolay servis imkanı
Vitocrossal 200, çıkartılabilir yan ve ön 
kapakları ile tüm komponentlere kolay ve hızlı 
bir şekilde ulaşabilme imkanı sunar. Bu sayede 
yüksek servis ve bakım konforu elde edilir.

Modülasyon aralığı 1:6 olan Vitocrossal 200 
gaz yakıtlı yoğuşmalı kazanlar (Tip CRU) 
800 ve 1000 kW kapasite seçeneklerinde 
sunulmaktadırlar. Kompakt ölçüleri sayesinde 
daha kolay yerleştirme ve kurulum imkanı 
sağlamaktadırlar.

Kompakt boyutlarıyla MatriX-disk brülör
Yeni entegre MatriX-disk brülör ve kendini 
kanıtlamış paslanmaz çelik Inox-crossal ısıtma 
yüzeyi sayesinde sürekli yüksek performans 
garanti edilmektedir. Daha kompakt boyutlara 
sahip MatriX-disk brülör hem doğal gaz hem 
de LPG (Propan) ile çalışmaya uygundur.

Vitotronic kontrol paneli - geniş

renkli dokunmatik ekran ile sezgisel  

kullanım



     Avantajlar

 � Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan: 800 ve 1000 kW
 � % 98‘e varan verim
 � Gaz tipi: Doğal gaz ve LPG (Propan)
 � Paslanmaz çelik Inox-crossal eşanjör sayesinde son derece etkili ısı transferi ve 

yüksek çalışma güvenilirliği sunar
 � Pürüzsüz paslanmaz çelik ısıtma yüzeyi tasarımı sayesinde kendiliğinden 

temizleme etkisi sağlar
 � Sessiz ve çevre dostu MatriX-disk brülör ile 1:6‘ya kadar modülasyon aralığı
 � Geniş modülasyon aralığı sayesinde uzun brülör işletme süreleri ve çalışma ömrü
 � Kompakt boyutları sayesinde küçük kazan dairelerine kolay entegre edilebilir
 � Minimum debi, kazan devir daim pompası ve minimum delta T gerektirmeyen 

yüksek su hacmi ile düşük ilk yatırım ve işletme maliyetleri
 � Renkli dokunmatik ekrana ve enerji kokpiti özelliğine sahip Vitotronic            

kontrol paneli
 � 8 adet kazana kadar kaskad imkanı
 � Vitocom 100 LAN modülü ile Internet üzerinden kolayca kontrol edilebilir
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Vitocrossal 200

1  MatriX-disk brülör
2  Paslanmaz çelik 
 yanma odası
3  Inox-crossal 
 ısıtma yüzeyi
4  Yüksek etkili ısı 

izolasyonu
5  Çift dönüş bağlantısı
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Sessiz ve çevre dostu MatriX-disk brülör ile 1:6‘ya kadar 

modülasyon aralığı ile çalışma



Teknik bilgiler 
Vitocrossal 200 (Tip CRU) 

Viessmann Isı Teknikleri Ticaret A.Ş.
Şerifali Mah. Söyleşi Sk. No.39
34775 Ümraniye - İstanbul
Tel: (0216) 528 46 00
Fax: (0216) 528 46 50
www.viessmann.com.tr
E-mail: info@viessmann.com.tr
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Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Anma ısı gücü 50/30 °C kW 133 – 800 167 – 1000

Anma ısı gücü 80/60 °C kW 121 – 727 152 – 909

Boyutlar
Uzunluk 
Genişlik 
Yükseklik

mm 
mm 
mm

3187
1060
1676

3389
1060
1676

Ağırlık kg 1435 1492

Baca çıkışı Ø mm 300 300

Kazan su hacmi Litre 1150 1180

Yetkili satış firmanız:


