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Kondenzačné plynové kotly
Viadrus K4 H
Nástenné plynové kondenzačné kotly

VIADRUS K4 H

je rada dizajnových nástenných kondenzačných kotlov určených
pre vykurovanie a prípadne aj ohrev teplej vody. Kotol je osadený
kvalitným nerezovým výmenníkom. Kotol je dávaný v dvoch výkonových variantoch (24 a 33 kW) a v troch prevádzkových variantoch:
K4G1 , K4G2, K4G3.
Prednosti:

účinnosť 105 %
jednoduchá obsluha
široký rozsah modulácie
možnosť pripojenia ekvitermického čidla
ľahká montáž aj servis
protimrazová ochrana
moderná elektronika Honeywell
integrovaná 10 l expanzná nádoba
podporuje Opentherm reguláciu
nízkoenergetické čerpadlo (PWM)
nízka hmotnosť
tichá prevádzka (len 42 dB)
ekvitermná regulácia
za mimoriadne vlastnosti ocenený na medzinárodných výstavách
vyrába sa v troch variantoch: K4G1 (bez prípravy teplej vody / len vykurovanie), K4G2 (prietokový ohrev teplej vody) a K4G3 (predaj iba v sete
s externým ohrievačom vody alebo len pre vykurovanie s trojcestným
ventilom)

Skratka 1

Názov

ZDB19961

Kotol NAOS typ K4G1H24ZW, 5-24 kW, nástenný plynový kondenzačný, bez ohrevu TV, biely

1 021 €

ZDB22884

Kotol NAOS typ K4G1H33ZW, 6,5-33 kW, nástenný plynový kondenzačný, bez ohrevu TV, biely

1 218 €

ZDB19971

Kotol NAOS typ K4G2H24ZW, 5-24 kW, nástenný plynový kondenzačný, prietokový ohrev TV, biely

1 098 €

ZDB22892

Kotol NAOS typ K4G2H33ZW, 6,5-33 kW, nástenný plynový kondenzačný, prietokový ohrev TV, biely

1 286 €

ZDB19981

Kotol NAOS typ K4G3H24ZW, 5-24 kW, nástenný plynový kondenzačný, možnosť prípravy TV
v externom zásobníku, biely

1 055 €

ZDB22900

Kotol NAOS typ K4 G3H33ZW, 6,5-33 kW, plynový nástenný kondenzačný, možnosť prípravy TV
v externom zásobníku, biely

1 244 €

ZDB19981

Kotol NAOS typ K4G3H24ZW, 5-24 kW, nástenný plynový kondenzačný, možnosť prípravy TV
v externom zásobníku, biely

1 055 €

CZHV120

Ohrievač vody COSMO E 120 stacionárny, s nepriamym ohrevom , s hornými vývodmi, 22kW, 117l,
vr. izolácie

Platí pre zmluvných obchodných partnerov GC SKUPINY. Ceny sú uvedené bez DPH. Obrázky sú ilustračné.

DPC

389 €
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Palivo: Zemný plyn, propán

