Pie sienas stiprināms gāzes
kondensācijas katls

Apkures sistēmas
Industriālās sistēmas
Dzesēšanas sistēmas

Gāzes kondensācijas
apkures tehnika

Vitodens 100-W
Vitodens 111-W
6,5 līdz 35,0 kW

Vitodens 100-W un Vitodens 111-W, pateicoties kompaktajam izmēram, nelielajam svaram un
zemajam trokšņu līmenim darba režīmā, var vienkārši integrēt dzīvojamā telpā.

Inox radiālais siltummainis ilgs kalpošanas laiks un augsta
efektivitāte

10 gadu garantija*
nerūsējošā tērauda siltummainim, kas
paredzēts šķidrā kurināmā/gāzes
kondensācijas katliem līdz 150 kW

* Vairāk informācijas
http://www.viessmann.lv/lv/pakalpojumi/10-gadu-garantija-nerusejosa-terauda-siltummainiem.html

Pateicoties kompaktajam izmēram, nelielajam
svaram un zemajam trokšņu līmenim darba
režīmā, ekonomiskos gāzes kondensācijas
katlus Vitodens 100-W un Vitodens 111-W var
vienkārši novietot dzīvojamā telpā. Vitodens
111-W ir integrēta papildu nerūsējošā tērauda
karstā ūdens tvertne ar tilpumu 46 litri.

Nerūsējošā tērauda siltummainis
Vitodens 100-W/111-W tāpat kā visi
Viessmann gāzes kondensācijas katli ir aprīkoti
ar Inox nerūsējošā tērauda siltummaini. Šai
tehnikai ir augsts efektivitātes rādītājs - 98
procenti, un to raksturo ilgs kalpošanas laiks un
droša, efektīva ekspluatācija.

Modulācijas amplitūda visā jaudas diapazonā ir
līdz 1:4. Šo vērtību galvenokārt var sasniegt,
katlu izmantojot nelielos dzīvokļos un labi
izolētās ēkās. Mazāks iekārtas startu skaits
nodrošina zemāku trokšņu līmeni, kā arī
vienlaicīgi palielina kalpošanas laiku.

Inox radiālajam siltummainim Viessmann
nodrošina desmit gadu garantiju pret korozijas
radītiem bojājumiem.
Skārienjutīgais ekrāns palielina lietošanas
komfortu
Pie sienas stiprināmos gāzes kondensācijas
katlus Vitodens 100-W un Vitodens 111-W
regulē, izmantojot skārienjutīgo LCD ekrānu ar
fona izgaismojumu. Displeju var ērti nolasīt un
komfortabli lietot arī tumšā telpā.

Izgaismots LCD skārienjutīgais ekrāns
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Nerūsējošā tērauda Inox
radiālais siltummainis augsta darba drošība, ilgs
kalpošanas laiks un liela siltuma
jauda, neaizņemot daudz vietas
Modulējošais MatriX cilindriskais
deglis
Nerūsējošā tērauda karstā
ūdens tvertne 46 l (Vitodens
111-W)
Integrēts izplešanās trauks
Dūmgāzu ventilators ar
regulējamu apgriezienu skaitu,
klusai un elekrtību taupošai
darbībai
Augstas efektivitātes sūknis
Plākšņu siltummainis
ērtai dzeramā ūdens uzsildīšanai
(kombinētai ierīcei)
Izgaismots LCD skārienjutīgais
ekrāns

Kombinētais gāzes kondensācijas katls

Priekšrocības

Vitodens 111-W ar integrētu 46 litru nerūsējošā
tērauda karstā ūdens tvertni

Pie sienas stiprināms gāzes kondensācijas katls 6,5 līdz 35,0 kW
Kompakti izmēri, piemērots novietošanai dzīvojamā telpā
Standarta lietderības koeficients: 98 % (Hs)/109 % (Hi)
Pateicoties samazinātiem izmēriem, ideāli piemērots veco katlu nomaiņai
Inox radiālais siltummainis ar 10 gadu garantiju
Zems trokšņu līmenis pateicoties paplašinātai modulācijai
Modulācijas amplitūda: līdz 1:4
Modulējošais MatriX cilindriskais deglis
Vienkārša lietošana, izmantojot izgaismoto LCD skārienjutīgo ekrānu (opcionāli ar programmējamo telpas termostatu)
Nerūsējošā tērauda karstā ūdens tvertne ar tilpumu 46 l (Vitodens 111-W)
Servisa apkope no priekšpuses

Viessmann SIA
Āraišu iela 37, Rīga
Tālr.: 67545292
E-pasts: info@viessmann.lv
www.viessmann.lv

Tehniskie dati

Vitodens 100-W
Tips

Gāzes kondensācijas katls

Tips

Kombinētais kondensācijas katls
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Nominālais siltuma jaudas diapazons (50/30 C)
Nominālais siltuma jaudas diapazons (80/60 oC)
o
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Izmēri
Garums x platums x augstums
Svars
Gāzes kondensācijas katls
Kombinētais gāzes kondensācijas katls
Enerģijas efektivitātes klase

Tips

Vitodens 111-W
Nominālais siltuma jaudas diapazons (50/30 oC)
Nominālais siltuma jaudas diapazons (80/60 oC)

6,5
5,9

Nominālais siltuma jaudas diapazons
uzsildot dzeramo ūdeni
Izmēri
Garums
Platums
Augstums
Augstums ar dūmgāzu cauruli
Svars

Nerūsējošā tērauda karstā ūdens tvertne
Enerģijas efektivitātes klase

Jūsu specializētais apkures tehnikas uzņēmums:

Saturu aizsargā autortiesības.
Kopēšana un cita veida izmantošana ir atļauta tikai ar iepriekšēju saskaņojumu.
Paturētas tiesības veikt izmaiņas.
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8,0

