
Vitodens 100W

Viessmann Vitodens 100-W to jedno z najpopularniejszych rozwiązań
grzewczych na Polskim rynku! Wiszący, gazowy (kocioł obsługuje wszystkie
rodzaje gazu) - kocioł kondensacyjny dostępny jest w trzech wariantach
mocy: 19kW, 25kW oraz 32kW! (pomożemy Ci dobrać właściwą moc kotła –
zapraszamy do zakładki „Zapytanie Ofertowe” lub „Kontakt”). Kocioł
Vitodens 100-W jest jednym z najmniejszych wymiarowo kotłów
kondensacyjnych w danych wariantach mocy grzewczej oraz posiada
niewielką wagę (szerokość 40cm, głębokość 36cm, wysokość 70cm).
Viessmann serii 100-W posiada sprawdzony od lat wymiennik ciepła ze stali
nierdzewnej Inox-Radial. Kocioł posiada podświetlany i intuicyjny dotykowy
siedmiosegmentowy wyświetlacz LED. Vitodens 100-W można obsługiwać
przyciskami dotykowymi na wyświetlaczu LED, lub poprzez zintegrowany
interfejs WLAN przy pomocy smartfona lub tabletu. Vitodens 100-W
wyposażony jest w modulowany palnik cylindryczny typu MatriX (sprawdź
dokładne parametry w zakładce „Dane Techniczne”). Kocioł współpracuje
z szeroką paletą zasobników i podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej marki
Viessmann (zasobniki i podgrzewacze pasujące do kotła znajdziesz
w zakładce „Zasobnik CWU”) dzięki czemu jest w stanie spełnić – każde –
zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową. Kocioł posiada niską modulację
mocy od 3,2kW co przekłada się na jego ekonomiczną pracę. Potrzebujesz
więcej informacji na temat kotła Viessmann Vitodens 100-W? Zapraszamy do
zakładki „Pobierz Pliki” – znajdziesz tam zbiór dokumentów urządzenia.

 

Podsumowanie zalet:

• Sprawność nominalna 109%
• Dotykowy wyświetlacz LED
• Sterowanie przez internet z poziomu aplikacji na smartfona
• Niewielkie wymiary (40 x 36 x 70cm)
• Kocioł w trzech wariantach mocy: 19kW, 25kW oraz 32kW
• Modulowany palnik cylindryczny typu MatriX
• Możliwość rozbudowy podstawowej regulacji
• Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej Inox Radial
• Obsługuje wszystkie rodzaje gazu
• Współpraca z zasobnikami i podgrzewaczami CWU w wielu wariantach
pojemnościowych
 

Dostarczymy, zamontujemy oraz uruchomimy Twój system grzewczy
na tym kotle wraz z całym niezbędnym osprzętem hydraulicznym,
gazowym i elektrycznym, prowadzimy również serwis gwarancyjny
jak i pogwarancyjny tego kotła – zapraszamy do składania zapytań
ofertowych w zakładce Zapytanie Ofertowe lub Kontakt. 

Paliwo : Gazowy
Rodzaj : Wiszący
Typ : Jednofunkcyjny
Przedział mocy (kW) : 17-22 / 23-30 / 31-45



Regulacja

Zasobnik CWU


