Condensatiewandtoestel op gas
VITODENS 100-W

Verwarmingssystemen
Industriële systemen
Koelsystemen

Gascondensatietechniek

Vitodens 100-W
6,5 tot 35 kW

De Vitodens 100-W kan dankzij zijn compacte afmetingen, zijn geringe gewicht en zijn minimaal
werkingsgeluid gemakkelijk in de woonomgeving worden geïntegreerd.

Inox-Radial-warmtewisselaar uit roestvast staal – duurzaam en efficiënt

10 jaar garantie*
op alle roestvast stalen warmtewisselaars voor olie-/gascondensatieketels
tot 150 kW
* Voor de voorwaarden en het productoverzicht, surf naar www.viessmann.be

Als fabrikant met een jarenlange ervaring op
het vlak van de productie van wandtoestellen, kennen wij ons vak. Ook bij de bijzonder
aantrekkelijk geprijsde Vitodens 100-W kunt u
vertrouwen op de productkwaliteit van
Viessmann. Daarom staan de Viessmannwandtoestellen niet alleen voor innovatieve techniek en prestaties, maar ook voor
betrouwbaarheid en duurzaamheid. Dankzij
moderne modules is deze gascondensatieketel bijzonder plaatsbesparend en kan hij ook
in kleine nissen worden gemonteerd. Vrije
ruimte opzij voor het onderhoud is niet nodig,
alle aansluitingen zijn goed bereikbaar aan
de voorzijde. Daardoor is de Vitodens 100-W
ideaal als vervanging van een oude verwarmingsinstallatie.
Meervoudig gebruik van een schoorsteen
De modernisering van decentrale verwarmingstechnieken in de woningbouw leidt meestal
tot dure saneringswerken. Met de Vitodensgascondensatieketels van Viessmann kunnen
verouderde verwarmingstoestellen snel en
eenvoudig vervangen worden. Daarbij worden
alle verwarmingstoestellen die op één rookgasleiding zijn aangesloten, door moderne
condensatietoestellen vervangen.

Bijzonder gebruiks- en onderhoudsvriendelijk
Hydraulische eenheid AquaBloc met multi
stekkersysteem: alle componenten zijn
gemakkelijk bereikbaar via de voorkant voor
onderhoud en vervanging.
Lange levensduur door het roestvast
stalen MatriX-draadgaas
De modulerende en door Viessmann zelf
ontwikkelde en geproduceerde MatriXgasbrander biedt dankzij zijn roestvast stalen
Matrix-draadgaas een permanent hoge
energie-efficiëntie en is klaar voor de toekomst. De gasbrander past zich perfect aan
de warmtewisselaar aan.
Hoog warmwatercomfort
Hoog debiet en uiterst constante sanitair
watertemperatuur dankzij elektronische
temperatuurregeling.
Eenvoudige bediening van de regeling
Alle functies zijn in een handomdraai te bedienen. Met de gebruiksvriendelijke draaiknoppen kunnen de verwarmings- en de sanitair
watertemperatuur snel ingesteld worden. De
status van de installatie wordt weergegeven
op het digitale display.
Het Vitodens 100-gamma in een notendop
Vitodens 100-W verwarmingsketel (type
B1HA):
19, 26 en 35 kW
Rendement:
tot 98 % (Hs)/109 % (Hi)
Vitodens 100-W combiketel (type B1KA):
26 en 35 kW
Rendement:
tot 98 % (Hs)/109 % (Hi)
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min. 300 mm
max. lengte 15 m
bij DN 100

Vernieuwing van de verwarming in de hoogbouw, meervoudig gebruik met maximaal 5 toestellen per schoorsteen mogelijk.
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Vitodens 100-W
(afbeelding: combitoestel, type B1KA)
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Geïntegreerd membraan-expansievat
Modulerende MatriX-cilinderbrander
Inox Radial-warmtewisselaar uit roestvast
staal - voor een hoge bedrijfszekerheid
bij lange gebruiksduur en groot
warmtevermogen in een kleine ruimte
Toerentalgeregelde verbrandingsluchtventilator voor stille en zuinige werking
Platenwarmtewisselaar voor comfortabele
sanitair waterverwarming (bij combiketel)
Regeling in functie van kamertemperatuur
en buitentemperatuur
Geïntegreerde toerentalgeregelde
hoogefficiënte circulatiepomp

De compacte condenserende wandketel op gas Vitodens
100-W is beschikbaar als condenserend verwarmingstoestel
en als condenserend combinatietoestel.

De voordelen op een rij









Modulerende MatriX-cilinderbrander voor lange levensduur

Condenserende gaswandketel aan een attractieve prijs, 6,5 tot 35 kW
Rendement: tot 98 % (Hs)/109 % (Hi)
Inox-Radial-warmtewisselaar met 10 jaar garantie
Modulatiebereik tot 1:4
Modulerende MatriX-cilinderbrander met lange levensduur door roestvaststalen
MatriX-draadgaas
Eenvoudige bediening via analoge regeling met draaiknoppen en groot display
Regeling voor verhoogde en weersafhankelijke werking (voor de weersafhankelijke werking is de als toebehoren verkrijgbare buitentemperatuursensor vereist)
Geïntegreerde toerentalgeregelde hoogefficiënte circulatiepomp
Meervoudig gebruik van een schoorsteen met maximaal 5 toestellen mogelijk

Viessmann België bvba
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Technische gegevens
Vitodens 100-W
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Verwarmingsketel op gas

Type

B1HA

B1HA

B1HA

Combiketel op gas

Type

–

–

–

Nominaal warmtevermogen
(50/30 °C)
(80/60 °C)

kW
kW

Afmetingen
Lengte
Breedte
Hoogte

mm
mm
mm

Gewicht

B1KA

B1KA

6,5 – 19 6,5 – 26 8,8 – 35 6,5 – 26 8,8 – 35
5,9 – 17,3 5,9 – 23,7 8,0 – 31,9 5,9 – 23,7 8,0 – 31,9
350
400
700

350
400
700

350
400
700

350
400
700

350
400
700

kg

35

36

37

36

38

Inhoud warmtewisselaar

Liter

2,2

2,2

2,8

2,2

2,8

Vermogen sanitair water

kW

–

–

– 5,9 – 29,3 5,9 – 29,3

A

A

A

Energie-efficiëntieklasse

Uw installateur:
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Inhoud auteursrechtelijk beschermd.
Kopiëren en ander gebruik enkel met voorafgaande goedkeuring.
Wijzigingen voorbehouden.
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