Газовий одноконтурний та
газовий двоконтурний настінний котел
VITOPEND 100-W
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настінний котел

Vitopend 100-W
8,5 - 34,0 кВт

Газовий одноконтурний та газовий двоконтурний настінний котел Vitopend 100-W
переконує своєю привабливою ціною та компактними розмірами.
Газовий настінний котел Vitopend 100-W
- це ідеальне рішення для тих, хто прагне
поєднати комфорт з економією під час
приготування тепла. Завдяки своїм
компактним розмірам та елегантному,
класичному дизайну, він гармонійно
вписується в інтер’єр приміщення.
При розміщенні котла на кухні, на горищі чи в
ніші не потрібно залишати додатковий вільний
простір збоку для сервісного обслуговування.
Настінний котел швидко монтується і відразу
готовий до експлуатації.
Завдяки низькому рівню шуму газовий
настінний котел Vitopend 100-W ідеально
підходить як для новобудови так і для
модернізації існуючого приміщення.

Високий комфорт у гарячому
водопостачанні
Комбінований газовий котел Vitpend 100-W
з інтегрованою функцією приготування
гарячої води дозволяє досягти високого
комфорту гарячого водопостачання
навіть без використання накопичувальної
ємності і, таким чином, зекономити
місце. Приготування гарячої води в
котлі Vitopend 100-W відбувається за
допомогою вбудованого пластинчастого
теплообмінника. В разі виникнення
потреби в гарячій воді котел нагрівається
відразу та постачає воду постійної бажаної
температури.

Надійний в експлуатації
При коливанні тиску газу в межах від 10 до 25
мбар зберігається повна теплова потужність
газового котла Vitopend 100-W. Також котел
стабільно працює при перепадах напруги в
мережі від 170 до 253 Вольт. Всі повідомлення
про несправності відображаються на дисплеї
регулятора, як наприклад можлива втрата
води в системі опалення. Газовий котел
Vitopend 100-W дозволяє ефективніше
регулювати температуру в контурі опалення
завдяки роботі з датчиком зовнішньої
температури або датчиком температури
приміщення (опція).

Манометр
Дисплей
3 Кнопка MODE,
викликає меню
4 	
К нопка зі стрілкою
для перегляду меню
та налаштувань
параметрів.
5 Кнопка OK, для
підтвердження вибору
або збереження
обраних налаштувань.
6 Мережевий вимикач
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Vitopend 100-W
1 Вентилятор для видалення
продуктів згоряння
2 Теплообмінник
3 Пальник
4 Панель керування

Основні переваги

Vitopend 100-W

 Газовий одноконтурний та газовий комбінований водогрійний котел з
діапазоном номінальної теплової потужності від 8,5 до 34,0 кВт
 Модульований атмосферний пальник з вентилятором для видалення
подуктів згоряння
 Регулятор для режиму експлуатації зі сталою температурою подачі та
можливістю погодозалежної теплогенерації
 Стійкий до коливань тиску газу та перепадів напруги
 Високий комфорт приготування гарячої води завдяки інтегрованому
теплообміннику пластинчастого типу в комбінованому котлі, що
забезпечує швидке приготування гарячої води з постійною температурою
 Рідкокристалічний дисплей з білою підсвіткою
 Таймер із денною та тижневою програмами

ТОВ «ВІССМАНН»
Цілодобова інфолінія
0 800 50 99 88
www.viessmann.ua

Технічні дані

Тип

A1HB – газовий одноконтурний водогрійний котел
A1JB – газовий комбінований водогрійний котел

Діапазон номінальної теплової
потужності
– Опалення при 80/60 °С
– Гаряча вода при 80/60 °С

кВт
кВт

8,5 – 12,0
8,5 – 24,0

8,5 – 24,0
8,5 – 24,0

11,4 – 29,9
11,4 – 29,9

13,8 – 34,0
13,8 – 34,0

Розміри
Довжина (глибина)
Ширина
Висота

мм
мм
мм

340
400
725

340
400
725

360
450
725

360
450
725

Вага

кг

32

32

39

40

Патрубок приєднання димоходу

Ø mm

60/100

60/100

60/100

60/100

ККД

%

86

91

91

90
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