VITOPEND 100-W
Atrakcyjna cena i wysoka jakość

Szukasz nowoczesnego kotła gazowego o wysokim komforcie użytkowania i prostej obsłudze? Wysoka jakość ma
iść w parze z atrakcyjną ceną? Dwufunkcyjny wiszący
kocioł gazowy Vitopend 100-W jest z pewnością tym,
czego potrzebujesz.

Złoty Laur Konsumenta
dla ﬁrmy Viessmann
przyznany w kategorii
„Urządzenia i systemy
grzewcze”

Vitopend 100-W ma wyjątkowe zalety eksploatacyjne: jest
prosty w obsłudze, a dzięki zintegrowanemu płytowemu
wymiennikowi ciepła ze stali szlachetnej, który gwarantuje
szybką dostawę ciepłej wody o równomiernej temperaturze, zapewnia wysoki komfort użytkowania.
Firma Viessmann, producent z długoletnim
doświadczeniem w wielkoseryjnym wytwarzaniu kotłów
wiszących, za każdym razem wprowadza na rynek
urządzenia o cechach liderów w swojej klasie. Najnowszy,
szczególnie atrakcyjny cenowo kocioł Vitopend 100-W,
również jest produkowany ze szczególną dbałością o
wysokie standardy jakości.

Vitopend 100-W
– z powodzeniem
mieści się między
szafkami i we wnękach

VITOPEND 100-W
jedno- lub dwufunkcyjny kocioł
gazowy z modulowanym palnikiem
o mocy 10,5 do 24 kW

Viessmann sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65
53-015 Wrocław
tel. 071/ 36 07 100
fax 071/ 36 07 101
www.viessmann.pl

W programie produkcji firmy
Viessmann wszystko do siebie pasuje
– wiszące kotły gazowe zbudowane
są również według zasad techniki
modułowej, opartej na strategii
platformowej. W efekcie kotły
wiszące marki Viessmann, przy całej
swojej różnorodności, mają jedną
podstawową cechę wspólną: wysoki
stopień unifikacji konstrukcji i części
składowych.

Zdalne sterowanie
Vitotrol 100,
typ UTD

Wymiary kotła Vitopend 100-W zredukowano do minimum, dzięki czemu
zajmuje on jeszcze mniej miejsca.
Jego sercem jest płyta wodna
Aquaplatine, stanowiąca ścianę tylną
urządzenia. Zawiera ona wszystkie
rozprowadzenia po stronie wodnej.
Podzespoły kotła są łatwo dostępne
i dają się wyjmować od przodu.
Dla instalatora oznacza to szybki
i prosty montaż, uruchomienie
i serwisowanie kotła. Strategia
platformowa jest opłacalna także
dla użytkownika.

Vitopend 100-W
10,5 do 30 kW

System połączeń
wtykowych MultiSteck.

Przegląd zalet:
■ Wysoki standard jakościowy i wysokie bezpieczeństwo eksploatacji
dzięki wszechstronnym badaniom
w fazie projektowania i produkcji
seryjnej.

Zestaw przyłączy do
stojącego pod kotłem
podgrzewacza wody
Vitocell 100-W

■ Modulowany palnik gazowy
o mocy 10,5 do 24 kW
lub 13,0 do 30,0 kW.

VITOPEND 100-W

■ Eksploatacja z zasysaniem powietrza do spalania z zewnątrz lub
z pomieszczenia.

■ Wysoki komfort c.w.u. dzięki
wbudowanemu, płytowemu
wymiennikowi ciepła.
■ Łatwy w montażu, konserwacji
i obsłudze.
■ Dzięki niewielkim wymiarom zajmuje bardzo małą powierzchnię
i z powodzeniem mieści się nawet
pomiędzy szafkami i we wnękach.

dwufunkcyjny

kW

10,5 – 24,0

13,0 – 30,0

Wymiary (dług.× szer. × wys.)

mm

340×400×725

360×450×725

Ciężar (z izilacją termiczną)
z otwartą komorą spalania
z zamkniętą komorą spalania

kg
kg

26/27
32/33

31
37

l

6 (wbudowane)

10 (wbudowane)

Znamionowa moc cieplna

Poj. naczynia wzbiorczego
Twój Fachowy Doradca:

Zmiany techniczne zastrzeżone
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■ Regulator ze zintegrowanym
systemem diagnostycznym, sterowany temperaturą w pomieszczeniu.

jednofunkcyjny/
dwufunkcyjny

