Væghængt kondenserende gaskedel
VITODENS 100-W
VITODENS 111-W

Opvarmningssystemer
Industrisystemer
Kølesystemer

Kondenserende
gaskedler

Vitodens 100-W
Vitodens 111-W
6,5 til 35,0 kW:

Vitodens 100-W og Vitodens 111-W kan på grund af de kompakte mål,
lave vægt og minimale støjniveau let integreres i boliger

Inox-radial-varmeveksler –

Med deres kompakte mål,
lave vægt og minimale støjniveau kan de prisattraktive kondenserende gaskedler Vitodens
100-W og Vitodens 111-W let integreres i boliger. Vitodens 111-W har desuden en ladebeholder af rustfrit stål med 46 liter indhold.

Touch-displayet øger betjeningskomforten
De væghængte, kondenserende gaskedler
Vitodens 100-W og Vitodens 111-W styres via
den nye baggrundsbelyste LCD-touch-betjening. Displayet kan let aflæses og betjenes
komfortabelt i mørke omgivelser.

effektiv med lang levetid

www.viessmann.dk/garanti

Varmeveksler af rustfrit stål
Som alle kondenserende gaskedler fra Viessmann er Vitodens 100-W/111-W udstyret med
vores Inox-radial-varmeveksler af rustfrit stål.
Denne teknologi giver en høj virkningsgrad
på 98 procent og udmærker sig ved en lang
levetid og en sikker og effektiv drift.

5 års garanti*

Viessmann yder ti års garanti på Inox-radialvarmeveksleren på utæthed grundet korrosion.

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

på vores produktprogram
*F
 orudsætninger og produktoversigt
www.viessmann.dk/garanti

Oplyst LCD-touch-display
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Inox-radial-varmeflader af rustfrit
stål for høj driftssikkerhed, lang
levetid og stor varmeydelse på
mindst mulig plads
Modulerende MatriXcylinderbrænder
46 liter ladebeholder af rustfrit stål
(Vitodens 111-W)
Integreret ekspansionsbeholder
Omdrejningsreguleret
forbrændingsluftblæser for
støjsvag og strømbesparende drift
Højeffektiv pumpe
Pladevarmeveksler til komfortabel

8

drikkevandsopvarmning (ved
kombikedel)
Oplyst LCD-touch-display
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Vitodens 100-W
(Illustration kondenserende gas-kombikedel)

Vitodens 111-W

Nyd godt af disse fordele










Vitodens 111-W med integreret 46 l ladebeholder af rustfrit stål

Væghængt kondenserende gaskedel, 6,5 til 35,0 kW
Kompakte mål for pladssparende montering i boligområdet
Standard udnyttelsesgrad: 98 % (Hs)/109 % (Hi)
Ideel til udskiftning af gamle apparater grundet den lave installationshøjde og
montageafstand til adaption af gamle apparater

Inox-radial-varmeveksler med 10 års garanti
Lavt støjniveau grundet udvidet modulation
Modulationsområde: op til 1:4
Modulerende MatriX-cylinderbrænder
Let betjening via belyst LCD-touch-display
(som option via rumtermostater)
 46 l ladebeholder af rustfrit stål (Vitodens 111-W)
 Let adgang forfra uden afstande på siderne til vedligeholdelse
 Også godkendt til drift med flere kedler i bygninger med flere etager

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

Tekniske data
Vitodens 100-W
Vitodens 111-W

Vitodens 100-W
Kondenserende gaskedel

Type

Nominel varmeydelsesområde (50/30 °C)
Nominel varmeydelsesområde (80/60 °C)

kW
kW

Dimensioner
Længde x bredde x højde
Vægt
Kondenserende gaskedel
Kondenserende kombikedel

B1HC

B1HC

6,5 – 26,0
5,9 – 23,8

8,8 – 35,0
8,0 – 32,1

mm
kg
kg

Energiklasse

Vitodens 111-W

Type

Nominel varmeydelsesområde (50/30 °C)
Nominel varmeydelsesområde (80/60 °C)

350 x 400 x 700
35
–

36
36

37
38

A

A

A

B1LD

B1LD

kW
kW

6,5 – 26,0
5,9 – 23,8

8,8 – 35,0
8,0 – 32,0

Nominel varmeydelsesområde
drikkevandsopvarmning

kW

5,9 – 29,6

8,0 – 34,0

Dimensioner
Længde
Bredde
Højde
Højde med røggasrørbøjning

mm
mm
mm
mm

480
600
900
1060

480
600
900
1060

Vægt

kg

62

64

Beholder af rustfrit stål

l

46

46

A

A

Energiklasse

Din forhandler :

9442 823 DK 02/2016
Indholdet er beskyttet af lov om ophavsret.
Kopier og anvendelse til andre formål er kun tilladt med forudgående tilladelse.
Der tages forbehold for ændringer.

B1HC
6,5 – 19,0
5,9 – 17,4

