
Testa uzvarētājs VITOLIGNO 300-P
Jaunas paaudzes granulu katls

TopInfo

„Viesmann” ievieš jaunu efektivitātes 
standartu ar pilnībā automātisko granulu katlu 
Vitoligno 300-P jaudas diapazonā no 4 līdz 
48 kW, kas ar novatorisku tehnoloģiju 
sasniedz 95% lietderības koeficientu un 
tādējādi nodrošina visaugstāko energoefekti-
vitātes līmeni. Turklāt neatkarība no šķidrā 
kurināmā un gāzes padara šo izvēli ilgtspējīgu, 
jo vietējais kurināmais, koksnes granulas, ir 
atjaunojama izejviela un tāpēc pieejama katrā 
laikā. Vitoligno 300-P pārliecina ar teicamu 
izpildījumu un augstu ekspluatācijas drošības 
līmeni, ko apliecina arī „Stiftung Warentest”.

Teicama kvalitāte, uz kuru varat 

paļauties. „Stiftung Warentest” 

speciālajā izdevumā „Enerģija 

2009” ir atzinis Vitoligno 300-P  

par testa uzvarētāju. Vairāk par to  

varat uzzināt interneta vietnē  

www.test.de



  Vitoligno 300-P, 4 bis 48 kW
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Paturam tiesības uz izmaiņām.

Īsumā par priekšrocībām:

 � Plašs pielietošanas diapazons – gan 
energoefektīvās mājās, gan objektos ar 
lielu siltuma patēriņu 

 � Automātiskā sildvirsmu tīrīšana ilgstoši 
nodrošina augstu efektivitāti 

 � Automātiskā degkameras atbrīvošana no 
pelniem caur nerūsējošā tērauda lameļu 
restēm garantē augstu ekspluatācijas 
drošības līmeni un garus tīrīšanas 
intervālus 

 � Transportieris, kas sastāv no rotējošas 
padeves ierīces un transportiera gliemež-
pārvada, garantē precīzu, ekonomisku 
kurināmā dozēšanu un simtprocentīgu 
ugunsdrošību 

 � Labāks enerģijas izmantojums, jo trīs eju 
sildvirsmas pastāvīgi pielāgojas siltuma 
patēriņa prasībām pēc patentētā Variopass 
principa 

 � Automātiska un energotaupīga aizdedzinā-
šana ar keramisku sildelementu 

 � Digitālā vadības sistēma ar teksta izvēlnēm 
un automātisku funkciju kontroli, kā arī ar 
saules un siltuma akumulatora uzlādes 
vadību 

 � Plašs granulu piegādes un glabāšanas 
piederumu klāsts

Tehniskie dati:

 � Pilnīgi automātisks koksnes granulu 
apkures katls jaudas diapazonam no 4 līdz 
48 kW

 � Lietderības koeficients līdz 95%

1	 Sicherheitsgruppe 
(Lieferumfang)

2	 Abgas- und 
Zuluft führung nach 
oben

3	 Vitotronic Regelung
4	 Integrierter 

Inox-Radial-
Wärmetauscher

5	 Zweistufiger 
Compact- 
Blaubrenner

6	 Biferrale 
Verbundheizfläche 
aus Guss und Stahl

7	 Hochwirksame 
Wärmedämmung

Jūsu specializētais sadarbības partneris:

Vitoligno 300-P
Koksnes granulu apkures katls

Vitotronic vadības sistēma: vienkārši apkalpojama ar intuitīvi 

saprotamu izvēlni
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1	 Vitotronic vadības 
sistēma

2	 Automātiska sildvirsmu 
tīrīšana

3	 Variopass – sildvirsmu 
piemērošana apkures 
vajadzībām

4	 Iebūvēta atpakaļgaitas
temperatūras paaugsti-
nāšana

5	 Augsti efektīva 
siltumizolācija

6	 Transportiera uzstādīša-
nas atloks

7	 Degkamera no kar-
stumizturīgas keramikas

8	 Lameļu restes no 
nerūsējoša tērauda

9	 Integrēta pelnu lāde




