Væghængt kondenserende gaskedel

Opvarmningssystemer
Industrisystemer
Kølesystemer

Gas-kondensationsteknik

Vitodens 100-W
6,5 til 35 kW

Vitodens 100-W kan let integreres i beboelsesrum på grund af sine kompakte mål,
lave vægt og minimale driftsstøj.

Inox-Radial-varmeveksler –
effektiv og med lang levetid

10 års garanti*
på varmevekslere i rustfrit stål til kondenserende olie-/gaskedler op til 150 kW

* Forudsætninger:
– Indgåelse af en servicekontrakt
og dokumentation for den 2. årlige
vedligeholdelse
– G as-, vand- og forbrændingsluftbeskaffenhed i overensstemmelse
med Viessmanns forskrifter

5 års garanti*
på vores produktprogram
* Forudsætninger og produktoversigt
www.viessmann.dk/garanti

Som producent med mange års erfaring
inden for produktion af væghængte kedler
ved vi, hvad der er vigtigt. Også i forhold til
Vitodens 100-W til den særligt fordelagtige
pris kan man have fuld tiltro til V iessmanns
produktkvalitet. I den forbindelse står
Viessmanns væghængte kedler ikke bare for
innovativ teknik og ydelse, men i særdeleshed
for pålidelighed og lang levetid. Takket være
de moderne komponenter er den væghængte
kondenserende gaskedel yderst pladsbesparende og kan også monteres i små nicher.
Alle komponenter er tilgængelige forfra,
og det er ikke nødvendigt med serviceafstand
i siden. Dermed er Vitodens 100-W ideel til
modernisering af et varmeanlæg.

Særlig service- og vedligeholdelsesvenlig
Ved hjælp af hydraulikenheden AquaBloc
med multistiksystem er alle vedligeholdelsesrelevante komponenter tilgængelige forfra og
kan udskiftes.
Lang levetid på grund af MatriX-væv af
rustfrit stål
Den modulerende MatriX-cylinderbrænder,
som vi selv har udviklet og produceret, har
på grund af sit MatriX-væv af rustfrit stål en
konstant høj energieffektivitet og giver fremtidssikkerhed.
Enkel betjening af reguleringen
Alle funktioner kan betjenes i et greb.
De betjeningsvenlige drejeknapper muliggør
en hurtig indstilling af kedel- og brugsvands
temperatur. Visningen af statusdata foregår
via det digitale display.
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Integreret tryk-ekspansionsbeholder
Modulerende MatriX-cylinderbrænder
Inox-radial-varmeveksler af rustfrit stål for
høj driftssikkerhed ved lang levetid og høj
varmeydelse på den mindst mulige plads
Omdrejningsreguleret forbrændingsluftblæser for støjsvag og strømbesparende drift
Rumtemperaturstyret og vejrkompenserende regulering
Integreret omdrejningsreguleret lavenergipumpe

Profitér af disse fordele
 Prisattraktivt alternativ
 Væghængt kondenserende gaskedel, 6,5 til 35 kW
 Normnyttegrad: op til 98 % (Hs)/109 % (Hi)
 Inox-radial-varmeveksler med 10 års garanti
 Modulationsområde op til 1:4
 Modulerende MatriX-cylinderbrænder med lang levetid på grund af MatriX-væv
af rustfrit stål
 Enkel betjening via analog regulering med drejeknapper og stort display
 Regulering for konstant temperatur og vejrkompenserende drift (for vejrkompenserende drift er udeføleren, der fås som tilbehør, nødvendig)
 Strømbesparende, omdrejningstalreguleret lavenergi-pumpe integreret
Modulerende MatriX-cylinderbrænder for en lang levetid

Viessmann A/S
2640 Hedehusene
Telefon 46 55 95 10
Telefax 46 59 03 22
www.viessmann.dk

Tekniske data
Vitodens 100-W

Kondenserende gaskedel

Type

Nominelt ydelsesområde (50/30 °C)

B1HA

B1HA

B1HA

kW

6,5 – 19

6,5 – 26

8,8 – 35

Nominelt ydelsesområde (80/60 °C)

kW

5,9 – 17,3

5,9 – 23,7

8,0 – 31,9

Mål
Dybde
Bredde
Højde

mm
mm
mm

350
400
700

350
400
700

350
400
700

Vægt

kg

35

36

37

Volumen, varmeveksler

liter

2,2

2,2

2,2

A

A

A

Energiklasse

Din Viessmann installatør:

9441 683 - 1 DA 08/2015
Indholdet er beskyttet af lov om ophavsret.
Kopier og anvendelse til andre formål er kun tilladt med forudgående samtykke.
Der tages forbehold for ændringer.

