TopInfo
VITODENS 100-W
Газовий конденсаційний настінний котел

З компактними розмірами, малою
вагою, низьким рівнем шуму та
привабливою ціною газовий
конденсаційний котел Vitodens 100-W
легко вписується в інтер’єр
приміщення.
Широкий діапазон модуляції
потужності до 1:6. З таким високим
значенням коефіцієнту модуляції
котел ідеально підходить для
невеликих квартир і добре утеплених
будинків. Завдяки початку роботи з
мінімальної потужності знижується
експлуатаційний рівень шуму. Низьке
навантаження значно підвищує
експлуатаційний термін служби.

Сенсорний дисплей для підвищення
комфорту користування пристроєм
Газовий конденсаційний настінний котел
Vitodens 100-W керується за допомогою
нового LCD – сенсорного дисплея з
підсвіткою. Який легко читається та зручний
у користуванні навіть у темряві.
Теплообмінник Inox-Radial з
високоякісної нержавіючої сталі
Забезпечує високу експлуатаційну
надійність, тривалий термін служби і
високу теплопродуктивність.
Відрізняється довгим терміном служби і
безпечною та ефективною роботою.

Теплообмінник Inox-Radial з
нержавіючої сталі – корозійно стійкий і
ефективний

10 років гарантії*
на теплообмінники із нержавіючої
сталі для газових конденсаційних
котлів потужністю до 150 кВт.

* детальні умови гарантії на
сайті www.viessmann.ua

VITODENS 100-W
Газовий конденсаційний настінний котел
Характеристики Vitodens 100-W

Теплообмінник Inox-Radial з
нержавіючої сталі
Модульований циліндричний
пальник
Мембранний розширювальний бак
Енергоефективний і малошумний
вентилятор з регульованою
частотою обертання
Енергоефективний насос
Пластинчатий теплообмінник для
комфортного приготування гарячої
води (комбінований котел)
Сенсорний рідкокристалічний
дисплей з підсвіткою

Конденсаційний газовий одноконтурний
та комбінований водогрійний котел у
настінному виконанні
Номінальна теплова потужність:
4,7 – 35 кВт
Широкий діапазон модуляції: 1:6
Нормативний ККД: 98 % (Hs) / 109 % (Hi)
Працює з тиском підведеного газу від
10 мбар
Модульований циліндричний пальник
Теплообмінник Inox-Radial із нержавіючої
сталі
Сенсорний рідкокристалічний дисплей з
підсвіткою
Регулятор для режиму експлуатації з
постійною температурою подачі або для
режиму погодозалежної теплогенерації
Високий комфорт приготування гарячої
води (комбінований котел)
Компактні розміри
Зручність в сервісному і технічному
обслуговуванні

Скористайтеся нашими перевагами

Увага !!! 3 роки гарантії на котел

Рідкокристалічний
сенсорний дисплей з
підсвіткою

За умови якісного монтажу та обслуговування
фахівцями які пройшли навчання в академії
Viessmann.
Більш детальну інформацію про умови гарантії
можна знайти на сайті www.viessmann.ua,
а також в сервісній книжці
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Матеріали захищені авторськими правами
Копіювання та використання матеріалів тільки за попередньою згодою
Можливі зміни

Ваш партнер

Компактні розміри для економії місця при
монтажу
Низький рівень шуму завдяки початку
роботи з низької потужності
Гарантія 10 років на теплообмінник InoxRadial з нержавіючої сталі
Ідеально підходить для заміни попередніх
моделей настінних котлів
Просте управління за допомогою
сенсорного рідкокристалічного дисплея з
підсвіткою (можливість управління за
допомогою кімнатного термостату)
Мала витрата електроенергії завдяки
енергоефективному вентилятору і насосу
Можливість встановлення в
багатоквартирних будинках

