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VITOPEND 100-W
Dujinis sieninis vienos funkcijos arba
kombinuotas šildymo katilas su moduliuojančiu
atmosferiniu degikliu bei su atvira arba uždara degimo kamera.
Nominalus šiluminis galingumas: nuo 10,5 iki 30 kW.
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Ieškote modernaus dujinio ant sienos
kabinamo katilo, pasižyminčio ypač
palankiu kainos ir naudingumo santykiu, tačiau neketinate nuolaidžiauti
dėl kokybės? Mes žinome teisingą
atsakymą ir sprendimą – tai Vitopend
100-W. Skirtingi katilo galingumai ir
konstrukcija leis Jums pasirinkti Jums
tinkamą katilą.

Kompleksinis Viessmann sieninių
dujinių katilų pasiūlymas
Dujinis vienos funkcijos šildymo
katilas
■ Atvira arba uždara degimo
kamera:
nuo 10,5 iki 24 kW

Dujinis kombinuotas šildymo katilas
■ Atvira arba uždara degimo
kamera:
nuo 10,5 iki 24 kW ir
nuo 13 iki 30 kW
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VITOPEND 100-W

Efektyvus, ilgaamžiškas,
už patrauklią kainą
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340 (24 kW)
360 (30 kW)

-žvaigždutės
pagal EN 13203

14 litrų /min
(30 kW)

400 (24 kW)
450 (30 kW)

Vienas kompaktiškiausių ir tyliausiai
veikiančių dujinių šildymo katilų šiame gaminių segmente
Kompaktiška konstrukcija ir minimalus keliamas triukšmas šildymo katilą
leidžia laikyti gyvenamojoje patalpoje.

Paprastas montavimas
Dėl nedidelio svorio ir kištukinių
jungčių Multi-Steck sistemos montavimas ypač paprastas: nereikia palikti
tarpų šonuose.

Ekonomiškas ir aplinką tausojantis

Komfortiška karšto vandens gamyba

Priskiriamas žematemperatūriams
šildymo katilams pagal ES naudingo
veikimo koeficiento direktyvą 92/42.

Ilgalaikis našumas (14 litrų per minutę (30 kW katilui) bei automatiškai
reguliuojamas paduodamo vandens
temperatūros pastovumas.

Ypatingai paprastas aptarnavimas
ir techninė priežiūra

Patikima ir ilgaamžiška – pagaminta
Vokietijoje

Hidraulinė sistema “AquaBloc” su
kištukinių jungčių Multi-Steck sistema: visos techniniam aptarnavimui
svarbios dalys lengvai pasiekiamos
iš priekio ir lengvai pakeičiamos.

Kaip masinio produkto gamintojas,
turintis ilgametę patirtį sieninių šildymo katilų srityje, mes žinome, ko reikia. Net itin patraukli šildymo katilo
Vitopend 100-W kaina garantuoja reikalavimus, atitinkančius kokybę bei
našumą.
Todėl Viessmann sieniniai šildymo
katilai - ne tik inovacinė bei naši, bet
ypatingai patikima bei ilgaamžiška
technika.
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Valdymo automatika/Priedai

Tiesiog patogu: valdymo
automatikos aptarnavimas
Paprastas aptarnavimas
Sukamaisiais reguliatoriais paprastai
ir greitai nustatoma karšto ir geriamo
vandens temperatūra. Sistemos
slėgio ir paduodamo vandens
temperatūrą rodo kombinuotas
termo-manometras.

kombinuotas
termo-manometras

geriamo vandens
temperatūros
reguliatorius

karšto vandens
temperatūros
reguliatorius

Vitopend 100-W įdiegta integruota
diagnozės sistema, LED-signalais
informuojanti apie katilo darbo
režimus ir techninę būklę.

tinklo jungiklis

Valdymo automatikos funkcijos
LED duomenys:

Vitopend 100-W įmontuotas paduodamo vandens elektroninis reguliatorius su padidinta katilo vandens temperatūra. Taip pat integruota apsauga
nuo užšalimo ir diagnozės sistema.

– degiklio būsena
– tinklo būsena
– klaidos lemputė

Valdymo automatika su integruota
diagnozės sistema.
Darbo režimai

•
• •
•
•
•
•
•
•
•

šildymo katilas budėjimo režime

Katilams Vitopend 100-W pritaikytos
trijų tipų nuotolinio valdymo
sistemos:

degiklis veikia
šildymas įjungtas
karštas vanduo ruošiamas

■ Vitotrol 100, tipas RT
patalpose esančių sistemų
temperatūros reguliavimui skirtas
patalpų termostatas

Techninė būklė

dega

mirksi

viršutinė galingumo riba
apatinė galingumo riba
mirksi pakaitomis

Nuotolinio valdymo
blokas
Vitotrol 100,
Tipas UTA

Nuotolinio valdymo
blokas
Vitotrol 100,
Tipas RT
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Šildymo sistemų nuotolinis
valdymas iš gyvenamųjų patalpų

Nuotolinio valdymo
blokas
Vitotrol 100,
Tipas UTD

■ Vitotrol 100, tipas UTA
laikrodinis termostatas su darbo
režimo pasirinkimu bei integruota
laiko rėle (analogiškas)
■ Vitotrol 100, tipas UTD
skaitmeninis termostatas su
dideliu LCD displėjumi.
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Hidrauliniai priedai

Puikiai suderinti
tarpusavyje
Komplektuojamos dalys
Katilo vandens ir dujų tiekimo
pajungimams naudojami įvairūs
pajungimo komplektai su komplektuojančiomis dalimis:
– su vamzdinėmis alkūnėmis
(vietos poreikis instaliavimui yra
minimalus);
– su atskiromis armatūromis
(patogesnis atliekant techninę
priežiūrą bei aptarnavimą).

sieninis laikiklis

Siekiant estetinio užbaigtumo
tiekimo programoje yra įtrauktas
komplektuojančių pajungimo detalių
uždengimo dangtelis.

vamzdinė alkūnė
(dujinis kombinuotas katilas)

Paruošimo montavimui šablonai

armatūros uždengimo
dangtelis

Potinkiniam montavimui ir vamzdžių
pajungimui naudojami daugkartinio
naudojimo metaliniai šablonai su
tinko kamščiais arba be jų. Esant
dideliems statybos projektams katilai
gali būti ruošiami paeiliui.

Vitopend 100-W
priedai – vamzdinės
alkūnės

sieninis laikiklis

atskira armatūra
(dujinis kombinuotas katilas)

apsauginis armatūros
dangtelis

Vitopend 100-W
priedai – atskira
armatūra
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Hidrauliniai priedai

Paprastas montavimas ir
techninė priežiūra
Montavimas ir paleidimas
1. Pasiruošimas montavimui su
montavimo šablonu
2. Katilo montavimas
3. Elektros pajungimas
4. Katilo paleidimas

Vitopend 100-W montavimas ir
paleidimas susideda iš kelių etapų.

1 Pasiruošimas montavimui
su montavimo šablonu

2 Katilo montavimas

Dujinių sieninių katilų Vitopend
100-W paprastas montavimas bei
daug laiko nereikalaujanti techninė
priežiūra.
Įsitikinkite tuo patys!

3 Elektros
pajungimas

4 Katilo paleidimas

Dujinių katilų priedai
Po katilu statomiems 120-150 litrų
talpos Viessmann vandens šildytuvams prijungti naudojamas prijungimo komplektas.
Šalia katilo statomiems vandens
šildytuvams prijungti taipogi tiekiami
prijungimo komplektai.

Prijungimo komplektas
po katilu statomam
vandens šildytuvui
Vitocell 100-W su
pajungimo vamzdžiais.
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Katilo skerspjūviai

Vitopend 100-W
nuo 10,5 iki 30 kW

tyliai veikiantis
ventiliatorius

efektyviai veikiantis
šilumokaitis
membraninis plėtimosi indas
degimo kamera
moduliuojantis
atmosferinis degiklis

plokštelinis šilumokaitis
hidraulinė sistema AquaBloc su
kištukinių Multi-Steck jungčių sistema
reguliatorius, veikiantis pagal
patalpos temperatūrą

Kombinuotas šildymo katilas su uždara
degimo kamera.

efektyviai veikiantis
šilumokaitis
membraninis plėtimosi indas
degimo kamera
moduliuojantis atmosferinis
degiklis

plokštelinis šilumokaitis
hidraulinė sistema AquaBloc su
kištukinių Multi-Steck jungčių sistema
reguliatorius, veikiantis
pagal patalpos temperatūrą

Kombinuotas šildymo katilas
su atvira degimo kamera.
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Techniniai duomenys
,ãPHWDPǐMǐGXMǐMXQJW\V

0DWPHQ\V


(OHNWURVPDLWLQLPROLQLMǐVULWLV
.DUWXVXDSDþLRMHVXPRQWXRWXWǌULQLXYDQGHQVãLOG\WXYXSULYDORPD
NLWDLVDWYHMDLVUHNRPHQGXRMDPD

SDUXRãWǐJULQGǐYLUãXWLQơEULDXQD
$UPDWǌUǐGDQJWLV


&LUNXOLDFLQLVVLXUEO\V
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:
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Techniniai duomenys
,ãPHWDPǐMǐGXMǐSDGXRGDPRRURVLVWHPRV $= GDUEXLQXRSDWDOSǐRURQHSULNODXVRPXUHåLPX DOLXPLQLV
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Ŷ ,ãPDNVLãWLHVWRYDP]GåLRLOJLRDWLPDPǐGHWDOLǐLOJLDL
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ãDOLHVGLUHNW\YDV
3UDNLãWLVWRJRLãYDGąLãYLUãDXVLUXåGơWLDQWSORNãþLRMRVWRJRDSYDGR
Ŷ 3ULMXQJLPDVSHUODXNRVLHQą
Ʋ$=VLVWHPRVOLQLMąWXULEǌWLƳPRQWXRWDUHYL]LQơDQJDVNLUWDDSåLǌUDL
LUYDO\PXL
-XQJLDPRMLGDOLVWXULEǌWLVXPRQWXRWDQHPDåHVQLXNDLSNLOLPX

3ULMXQJLPDVSHUODXNRVLHQą

9HUWLNDOXVLãYDGDVSHUãODLWLQƳLUSORNãþLąMƳVWRJą
1XRURGD
.LWDV$=VLVWHPDV WDLSSDWLUPP åUDWVNLUDPHWHFKQLQLDPH
SDVHÄ,ãPHWDPǐMǐGXMǐVLVWHPRV³

.LWRV$=VLVWHPRVGHWDOơV
8åVDN1U
6LVWHPRVG\GLVPP
$=VLVWHPRVYDP]GLVP WUXPSLQDPDV
$=VLVWHPRVYDP]GLVP WUXPSLQDPDV
$=VLVWHPRVDONǌQơ
$=VLVWHPRVDONǌQơ
$=VLVWHPRVUHYL]LQơGDOLVWLHVL
$=VLVWHPRVNRQGHQVDWRULQNWXYDV
NRQGHQVDWRQXYHGLPRNRPSOHNWDV
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$=VLVWHPRVDONǌQơ
$=VLVWHPRVNRQGHQVDWRULQNWXYDVYHUWLNDOXV
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NRQGHQVDWRQXYHGLPRNRPSOHNWDV
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Techniniai duomenys
7HFKQLQLDLGXRPHQ\V
'XMLQLVFLUNXOLDFLQLVLUGXMLQLVNRPELQXRWDVYDQGHQVãLOG\WXYDV
9DUGLQơVãLOXPLQơVJDOLRVGLDSD]RQDVSDWDOSǐãLOG\PXLJHULDPRMR
YDQGHQVãLOG\PXL
9DUGLQơãLOXPLQơDSNURYD
*DPLQLR,'QXPHULV
1DXGLQJXPRNRHILFLHQWDV
SULHSLOQRVDSNURYRV 
SULHGDOLQơVDSNURYRV 
(QHUJHWLQLVHIHNW\YXPDVSDJDO((%
12[NODVơ
&2LãPHWLPDVHVDQWSLOQDLDSNURYDL
'XMǐSULMXQJLPRVOơJLV
*DPWLQơVGXMRV
6XVN\VWLQWRVGXMRV
0DNVOHLVWGXMǐSULMXQJLPRVOơJLV
*DPWLQơVGXMRV(//
6XVN\VWLQWRVGXMRV
0DNVHOHNWULPDPRMLJDOLD ƳVNFLUNXOLDFLQƳVLXUEOƳ
QXRSDWDOSǐRURSULNODXVRPXUHåLPX
QXRSDWDOSǐRURQHSULNODXVRPXUHåLPX
'DUELQơƳWDPSD
(OHNWURVVDXJRVNODVơ
0DNVQXVWDWRPDNDWLORWHPSHUDWǌUD
/HLVWGDUELQLVVOơJLV
0HPEUDQLQLVSOơWLPRVLLQGDV
7ǌULV
3LUPLQLVVOơJLV
0RPHQWLQLVYDQGHQVãLOG\WXYDV WLNGXMLQLDPNRPELQXRWDPYDQGHQV
ãLOG\WXYXL
0DNVGDUELQLVVOơJLV
1XRODWLQơJDOLDJHULDPDMDPYDQGHQLXL
9DUWRMDPRYDQGHQVNLHNLV ǻ7 .
,ãOHLGåLDPRMLWHPSHUDWǌUDQXVWDWRPD
3ULMXQJLPRYHUWơVVNDLþLXRMDQWSDJDOPDNVDSNURYą
*DPWLQơVGXMRV(
*DPWLQơVGXMRV//
6XVN\VWLQWRVGXMRV
5HLNDOLQJDWUDXNDQXRSDWDOSǐRURSULNODXVRPXUHåLPX
/LNXWLQơLãPHWDPǐMǐGXMǐYHQWLOLDWRULDXVWUDXNDQXRSDWDOSǐRURQHSULN
ODXVRPXUHåLPX
,ãPHWDPǐMǐGXMǐMXQJWLVQXRSDWDOSǐRURSULNODXVRPXUHåLPX
,ãPHWDPǐMǐGXMǐSDGXRGDPRRURMXQJWLVQXRSDWDOSǐRURQHSULNODX
VRPXUHåLPX
NRDNVLDOLQơ
O\JLDJUHþLRML
0DWPHQ\V
,OJLV
3ORWLV
$XNãWLV
$XNãWLVVXDUPDWǌUǐGDQJþLX
'XMLQLRFLUNXOLDFLQLRNRPELQXRWRYDQGHQVãLOG\WXYRVYRULV
QXRSDWDOSǐRURSULNODXVRPXUHåLPX
QXRSDWDOSǐRURQHSULNODXVRPXUHåLPX
3DNXRWơVYLHQHWDL ãLOG\PRNDWLODVLUKLGUDXOLQơVPRQWDåLQơVGDO\V
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Techniniai duomenys
3URMHNWDYLPRQXRURGRV
ƲUHQJLPDVQXRSDWDOSǐRURSULNODXVRPDPUHåLPXL
(NVSORDWXRMDQWQXRSDWDOSǐRURSULNODXVRPXUHåLPXƳUHQJLPRSDWDOSD
WXULDWLWLNWLWRNLXVUHLNDODYLPXV
Ŷ 2UDVQHWXULEǌWLXåWHUãWDVKDORJHQLQLDLVDQJOLDYDQGHQLOLDLV HVDQ
þLDLVSY]DHUR]ROLXRVHGDåXRVHWLUSLNOLXRVHLUYDOLNOLXRVH NLWDLS
QXRSDWDOSǐRURQHSULNODXVRPDVUHåLPDV
Ŷ 1HWXULEǌWLGDXJGXONLǐ
Ŷ 1HWXULEǌWLGLGHOLVRURGUơJQXPDV
Ŷ $SVDXJRWRVQXRãDOþLRLUJHUDLYơGLQDPRV
Ŷ ƲUHQJLPRSDWDOSRMHWXULEǌWLQXPDW\WDVQXRWDNDVVDXJRVYRåWXYR
LãSǌWLPROLQLMDL
Ŷ 0DNVVLVWHPRVDSOLQNRVWHPSHUDWǌUDWXULQHYLUã\WL&
Ŷ 9LWRSHQGWXULEǌWLVXPRQWXRWDVQHWROLNDPLQRDUEDNDQDOR
-HLJXãLǐQXRURGǐQHVLODLNRPDNDWLORJDUDQWLMDQHWHQNDJDOLRVMHLJX
åDORVSULHåDVWLV\UDYLHQDLããLǐ
/DLVYDYLHWDWHFKQLQLRDSWDUQDYLPRGDUEDPV
Ŷ PPYLUããLOG\PRNDWLORWHFKQLQLDPLQWHJUXRWRSOơWLPRVLLQGR
DSWDUQDYLPXL
Ŷ PPSULHãDLVãLOG\PRNDWLOąDUEDWǌULQƳYDQGHQVãLOG\WXYą
(OHNWURVMXQJW\V
Ŷ (OWLQNOą 9+] EǌWLQDSULMXQJWLSHUQXRODWLQĊMXQJWƳ
Ŷ ƲYDGDVWXULEǌWLDSVDXJRWDVQHVWLSUHVQLXNDLS$VDXJLNOLX
Ŷ 5HLNLDPDVRURLãPHVWXYǐXåVNOHQGLPDVQXRSDWDOSǐRURSULNODXVRPX
UHåLPXWLNVXLãRULQLXSUDSOơWLPX+ SULHGDV 
/DLGDLWXULN\ãRWLLãVLHQRVHOHNWURVPDLWLQLPROLQLMRPVVNLUWRMH]RQRMH
SHUPP
/DLGDL
1<0-îPP 'YLJ\VOLVODLGDV
PLQPP
± (OWLQNORODLGDL
± 9LWRWURO
WDLSSDWLUSULHGǐ
WLSDV87'

1<02[PP
± 9LWRWURO57
± 9LWRWURO
WLSDV87$

&KHPLQơVDQWLNRUR]LQơVSULHPRQơV
7LQNDPDLLQVWDOLXRWRVHLUHNVSORDWXRMDPRVHXåGDURVHãLOG\PRVLVWH
PRVHSDSUDVWDLNRUR]LMRVQHEǌQD
&KHPLQLǐDQWLNRUR]LQLǐSULHPRQLǐQDXGRWLQHUHLNLD
.DLNXULHSODVWLNLQLǐYDP]GåLǐJDPLQWRMDLUHNRPHQGXRMDQDXGRWLFKH
PLQLXVSULHGXV7RNLXDWYHMXJDOLEǌWLQDXGRMDPRVWLNWRNLRVVSHFLDOL
]XRWRMHãLOG\PRWHFKQLNRVSUHN\ERMHVLǌORPRVDQWLNRUR]LQơVSULHPR
QơVNXULRV\UDOHLVWRVQDXGRWLãLOG\PRNDWLOXRVHVXJHULDPRMRYDQGHQV
ãLOG\PXYLHQDVLHQLDLVãLOXPRNDLþLDLV SORNãWLQLDLVãLOXPRNDLþLDLVDUED
ãLOG\WXYDLV  ',1ಢ ýLDUHLNLDODLN\WLV9',GLUHNW\YRV

GåLDLVQDXGRWLVDQGDULXVGLIX]LMDLYDP]GåLXVâLOG\PRVLVWHPRVHVX
QHVDQGDULDLVGHJXRQLXLSODVWLNLQLDLVYDP]GåLDLV ',1 VLVWHPDV
UHLNLDDWVNLUWL7DPPHVWLHNLDPHDWVNLUXVãLOXPRNDLþLXV
*ULQGǐãLOG\PRDS\WDNRVUDWDV
*ULQGǐãLOG\PRSDGXRGDPRYDQGHQVOLQLMRMHPDNVLPDOLRVWHPSHUDWǌ
URVULERMLPXLUHLNLDƳPRQWXRWLãLOXPLQĊUHOĊ/DLN\WLV',1
*ULQGǐãLOG\PRDS\WDNRVUDWąUHLNLDSULMXQJWLSHUPDLã\WXYą
+LGUDXOLQLVLQGDV
6LVWHPRVHVXGLGHVQLXNDLSOLWUǐN:YDQGHQVNLHNLXPHVUHNRPHQ
GXRMDPHQDXGRWLKLGUDXOLQƳLQGą
6DXJRVYRåWXYDVSHUWHNơMLPRYRåWXYDV ãLOG\PRYDQGHQVSXVơ
Ʋ9LWRSHQG:KLGUDXOLNRVEORNą\UDLQWHJUXRWDVVDXJRVYRåWXYDVLU
SHUWHNơMLPRYRåWXYDV
$WLGDU\PRVOơJLV
6DXJRVYRåWXYDV
EDU
3HUWHNơMLPRYRåWXYDV§PEDU
9DQGHQVVDY\EơVDSVDXJDQXRXåãDOLPR
1HWLQNDPDVSLOG\PRLUSDSLOG\PRYDQGXRVNDWLQDQXRVơGǐVXVLGDU\Pą
EHLNRUR]LMąLUJDOLDSJDGLQWLãLOG\PRNDWLOą
Ŷ 3ULHãSLOGDQWNUXRSãþLDLLãVNDODXWLãLOG\PRVLVWHPą
Ŷ 3RWRSULSLOWLJHULDPRMRYDQGHQVNRN\EơVYDQGHQV
Ŷ .LHWHVQƳQHLPROP G+ SLOG\PRYDQGHQƳUHLNLDVXPLQNã
WLQWLSY]QHGLGHOLRQDãXPRãLOG\PRYDQGHQVQXNLHWLQLPRƳUHQJLQLX
åU9LHVVPDQQNDLQRUDãWƳ9LWRVHW 
Ŷ ƲSLOG\PRYDQGHQƳJDOLPDSULSLOWLVSHFLDODXVãLOG\PRVLVWHPRPVVNLUWR
DQWLIUL]R7LQNDPXPDVWXULEǌWLSDWYLUWLQWDVDQWLIUL]RJDPLQWRMR
.LWLGXRPHQ\VQXURG\WL9G7h9DWPLQWLQơMH
*HULDPRMRYDQGHQVVDY\EơV
.DLYDQGXRNLHWHVQLVQHJXPROP G+ PHVUHNRPHQGXR
MDPHJHULDPąMƳYDQGHQƳãLOG\WLWǌULQLXYDQGHQVãLOG\WXYXDUEDãDOWR
YDQGHQVƳYDGHƳPRQWXRWLYDQGHQVQXNLHWLQLPRƳUHQJLQƳ
*HULDPRMRYDQGHQVOLQLMRVSULMXQJLPDVSULHGXMLQLRNRPELQXRWR
YDQGHQVãLOG\WXYR
9LWRSHQG\UDQHWLQNDPDVQDXGRWLNDUWXVXFLQNXRWDLVYDP]GåLDLV
3OơWLPRVLLQGRG\GåLRSDULQNLPDV
-HLJXLQWHJUXRWRSOơWLPRVLLQGRQHSDNDQNDXåVDNRYRMơJRPLVUHLNLD
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Jau trečios Viessmann šeimos kartos
atstovai yra įsipareigoję teikti kiekvieno poreikius atitinkančią šildymo
techniką, kuri ne tik gamintų šilumą,
bet būtų ekonomiška ir ekologiška.
Tobulindama savo produkciją bei
toliau spręsdama šildymo problemas
firma Viessmann nuolat kuria gaires,
kurios bendrovei užtikrina visos
pramonės šakos technologinio idėjų
generatoriaus ir iniciatoriaus vardą.
Dabartinė kompleksinė Viessmann
programa klientams siūlo kelių lygių
produktus: nuo 1,5 kW iki 20.000 kW
galios pastatomus ir pakabinamus
šildymo katilus, kūrenamus skystuoju kuru bei dujomis, žematemperatūrinius ir kondensacinius, o taip
pat atsinaujinančią energiją naudojančius įrenginius: šilumos siurblius,
saulės energijos panaudojimo sistemas ir kieto kuro katilus. Programoje
yra ir valdymo automatikos, duomenų perdavimo bei visi būtini sisteminiai komponentai, įskaitant radiatorius ir grindų šildymo sistemas.
Viessmann tarptautinė kompanija,
turinti 10 gamyklų Vokietijoje, Prancūzijoje, Kanadoje, Lenkijoje, Kinijoje.
Viessmann pardavimo tinklas su 112
atstovybių apima Vokietiją ir 34 kitas
šalis visame pasaulyje.
Pagrindinės Viessmann vertybės - atsakomybė už aplinką ir visuomenę,
teisingas bendradarbiavimas su verslo partneriais bei įmonės darbuotojais, tobulybės bei efektyvumo siekimas visuose verslo procesuose. Tai
kiekvieno darbuotojo ir tuo pačiu visos įmonės tikslas – klientams tiekti
produkciją kartu su pridėtine jų verte,
kurią suteikia Viessmann prekinis
ženklas.
Mūsų kompleksinė programa nustato
ateities gaires. Dabar ir simbolius.
Energijos šaltiniai:
Skystas kuras, dujos,
saulės energija, kietas
kuras ir šiluma iš gamtos

Galingumai:
Nuo 1,5 iki 20.000 kW

Programos lygiai:
100: Plus
200: Comfort
300: Excellent

Sisteminiai sprendimai:
Puikiai tarpusavyje
suderinti produktai

Techniniai pakeitimai galimi.
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