
VITOPEND 100-W

Alacsonyhőmérsékletű fali gázkazán, fűtő- és kombi kivitelben 

névleges teljesítmény-tartomány: 1 0 ,5  - 3 0  kW
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K imagasló  ár-érték arányú , minőségi

energiatakarékos falikazánt keres?

A V itop end  100-W készü lékkel rátalált

a megold ásra.

A kü lö nbö zõ  teljesítményű és kivitelű

kazánok p éld amu tató an egyszerű

kezelésü kkel, komp akt méreteikkel és

id őtálló , elegáns megjelenésü kkel

mind en igényt kielégítenek.

A Viessmann kínálata:

F ű tő  kiv itel

� a helyiség levegőjétől fü ggő-,

vagy fü ggetlen ü zemmó d hoz:

10,5 - 24  kW

K o mb i kiv itel

� a helyiség levegőjétől fü ggő-,

vagy fü ggetlen ü zemmó d hoz:

10,5 - 24  kW és 13 - 30 kW

E nerg iatakaré ko s termé k:

alac so ny h ő mé rsé kletű  kaz án
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Megbízhatóság és hosszú 
élettartam - Mad e in G ermany

F alikazánok sorozatgyártása során
szerzett többéves tapasztalatunk
alapján jól tudjuk, mitől függ a
minőség. A Vitopend 100-W gyár-
tásánál is következetesen meg-
valósítottuk a termékminőség és 
tartósság magas követelményeit,
ezért az új falikazánok nem csak az 
innovatív technikát képviselik, hanem
különösen megbízhatóak és hosszú
élettartamúak.

Hatékonyság, hosszú 
élettartam, kedvező árfekvés

VITOPEND 100-W

Kategóriájának legkisebb és 
legcsend esebb készü léke

Kis helyigényének és csendes 
üzemének köszönhetően könnyen
beilleszthető a lakótérbe.

Egyszerű szerelés

Kis súlyának és a Multi-Steck csatla-
kozórendszernek köszönhetően a ka-
zán szerelése különösen egyszerű.
Nincs szükség oldalsó védőtávolság
tartására.

Energiatakarékos és kö rnyezetkímélő

Teljesíti az EGK 9 2/42 irányelv 
alacsonyhőmérsékletű kazánok
hatásfokával szemben támasztott
követelményeit.

É rezhető kü lö nbség

A melegvíz-hőmérséklet elektronikus
szabályozása és a magas tartós 
teljesítmény érezhetően emeli a 
melegvízkomfortot.

S zervizbarát felép ítés 

Aq uaB loc hidraulikai egység 
Multi-Steck csatlakozórendszerrel: az
összes alkatrész elölről hozzáférhető
és szerelhető.

-os melegvíz-
komfort az EN  1 3 2 0 3
alap ján

1 4  liter/ p erc
(3 0  kW )

725

3 4 0  (24  k W )

3 6 0  (3 0  k W )

4 0 0  (24  k W )

4 50  (3 0  k W )
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Könnyen kezelhető 
szabályozás

Egyértelmű kezelőfelület

A forgatógombokkal egyértelműen
és gyorsan beállítható a kívánt
fűtővíz- és a használati melegvíz
hőmérséklet. A rendszer nyomását és
az előremenő vízhőmérsékletet a
kombinált hőmérsékletmérő/mano-
méter jelzi ki.

A Vitopend 100-W beépített diagnosz-
tikai rendszerrel rendelkezik, amely
lehetővé teszi a leggyakoribb üzem-
és szervizállapotok felismerését és ki-
jelzését.

Szabályozási fu nkciók

A Vitopend 100-W állandó kazánvíz-
hőmérséklettel történő működéshez
alkalmas elektronikus kazánszabályo-
zóval rendelkezik, amelyet kiegészítő
fagyvédelmi funkcióval és diagnosz-
tikai rendszerrel láttak el.

A kazán távvezérlése a lakótérből

A Vitopend 100-W készülékekhez két
távvezérlő rendelhető.

�  Vitotrol 100, R T  típu s
Egyszerűen kezelhető szobater-
mosztát, állítható alsó- és felső
korlátozással.

�  Vitotrol 100, U T D  típu s
Heti programozású digitális óra-
termosztát, nagyméretű LCD -ki-
jelzővel, magyar nyelvű szövege-
zéssel.

Vitotrol 100, 
U TD  típus

Vitotrol 100, 
RT típus

A kazánszabályozón
kijelzett üzemállapo-
tok

Szabályozás / kiegészítő tartozékok

Ü zemjelzések

• Standby üzemmód (készenlét)

• • Égőüzem visszajelzés

• • Fűtési üzemmód aktív 

• • Használati melegvíz készítés aktív

Szerviz kijelzések 

• Ü zem névleges teljesítményen

• Ü zem minimális teljesítményen

• Világít Villog Felváltva villog

Kombinált hőmér-
sékletmérő/man-
ométer

Forgatógomb a
használati meleg-
víz hőmérséklet
beállítására

Forgatógomb a
fűtővíz hőmér-
séklet beállí-
tására

H álózati kapcsoló és 
szabályozó reset

Á llapot- és diagnosztikai kijelző L ED -ek

–  Égőüzem visszajelzés

–  H álózati feszültség visszajelzés

–  H ibajelzés
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Tökéletesen összehangolt
rendszer

Csatlakozó szerelvények

Az elegáns és egyszerű víz- és gáz-
oldai bekötéshez szerelési segédesz-
közöket kínálunk. Alkalmazásukkal a
szerelési és karbantartási munkák
gyorsan és hatékonyan elvégezhetők.

A készülék formájához illesztett sze-
relvénytakaró burkolat esztétikus
megjelenést biztosít.

Sablon előszereléshez

A vakolás előtti hidraulikus kiállások
szereléséhez újrafelhasználható, vak-
dugókkal ellátott szerelősablon ren-
delhető (fém). Segítségével nagyobb
építkezéseknél is sorozatban készít-
hetjük el a kiállásokat.

A Vitopend 100-W kiegészítő
hidraulikai tartozékai - csat-
lakozó szerelvények

P adlófűtés egyszerűen

A Vitopend 100-W falikazán alá sze-
relhető padlófűtési egységgel egy-
szerűen csatlakozhat padlófűtési
rendszeréhez. A beépített termoszta-
tikus keverőszeleppel igénye szerint
változtathatja a padlófűtési kör előre-
menő hőmérsékletét. A hidraulikus
szerelvényeket eltakaró burkolat az
egység része.

Kiegészítő hidraulikai tartozékok

Kazán alá szerelhető pad-
lófűtési egység, beépített
termosztatikus keverősze-
leppel

Tartókonzol 
(a készülékkel együtt szállítjuk)

Szerelvénytakaró burkolat

Csatlakozó szerelvények 
(kiegészítő tartozék)
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Könnyű szerelés 
és szervizelés

Tároló összekötő készlet

A kazán alá helyezett, 120 vagy 150 
literes Viessmann tároló-vízmelegítők
csatlakoztatása minden nehézség
nélkül megoldható a rendelkezésre
álló összekötő készletekkel. A kazán
mellé állított tároló-vízmelegítők
számára is kínálunk megfelelő csatla-
kozó készleteket.

Szerelés és üzembe helyezés

1.  Előszerelés a szerelési sablonnal

2.  Készülékszerelés

3.  Elektromos csatlakoztatás

4.  Üzembe helyezés

A Vitopend 100-W fali gázkészülékek
tervezése során következetesen a
könnyű szerelhetőség és az idő-
kímélő szerviz szempontjait tartották
szem előtt, így a szereléséhez és
üzembe helyezéséhez kevés művelet
szükséges.

Győződjön meg róla személyesen!

Ö sszekötő készlet kazán 
alá helyezett Vitocell 100-W
tároló-vízmelegítőhöz

1  Előszerelés a 
szerelési sablonnal

2  Készülék felszerelése

3  Elektromos
bekötés

4  Üzembe helyezés

Szereléstechnika
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Vitopend 100-W
10,5 –  30 kW

Termékmetszet

Csökkentett zajszintű 
égéstermék-ventilátor

Lemezes hőcserélő melegvíz 
készítéshez (kombi változat)

Magas tűztér

Hatékony füstgáz-
hőcserélő

Helyiséghőmérséklettől
függő szabályozás

Modulációs 
atmoszférikus égő

AquaBloc hidraulikai egység, 
Multi-Steck csatlakozórendszerrel

Kombi falikazán, 
a helyiség levegőjétől függő üzemhez

Kombi falikazán, a helyiség levegőjétől 
független üzemhez

Lemezes hőcserélő melegvíz 
készítéshez (kombi változat)

Magas tűztér

Helyiséghőmérséklettől 
függő szabályozás

Modulációs 
atmoszférikus égő

AquaBloc hidraulikai egység, 
Multi-Steck csatlakozórendszerrel

Hatékony füstgáz-
hőcserélő

Zárt tágulási tartály

Zárt tágulási tartály
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Műszaki adatok
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Műszaki adatok
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Műszaki adatok



11

Műszaki adatok



A műszaki változtatás jogát fenntartjuk.
9448 411 HU 03/2007

A Viessmann családi vállalkozás im-
már három generáció óta kötelezi el
magát a fűtéshez és vízmelegítéshez
szükséges hő komfortos, gazdaságos
és környezetkímélő előállítása mel-
lett. Innovatív fejlesztéseinek és mű-
szaki megoldásainak köszönhetően a
Viessmann újra és újra mérföldköve-
ket állít, amelyek a vállalatot az egész
iparág technológiai úttörőjévé és ösz-
tönzőjévé teszi.

A többlépcsős Viessmann termékpro-
gram 1,5 – 20000 kW egységteljesít-
mény között kínál hőtermelőket és
komplett fűtési rendszereket, álló és
falra szerelhető olaj- és gázkazáno-
kat, alacsonyhőmérsékletű vagy kon-
denzációs technikával, valamint
megújuló energiaforrásokat használó 
készülékeket, hőszivattyúkat, napen-
ergiával működő rendszereket és
fatüzelésű fűtőkazánokat. A program-
ban a korszerű szabályozástechnika
és adatkommunikáció részegységei
mellett szerepel a rendszer összes pe-
riférikus eleme is, a fűtőtestektől és
padlófűtési rendszerektől a szabályo-
zószelepekig.

Németországban, Franciaországban,
Kanadában, Lengyelországban és
Kínában működő gyáregységeivel,
35 országra kiterjedő értékesítési
szervezetével, valamint a világban
található 112 kereskedelmi kiren-
deltségével a Viessmann cég a fűtés-
technika egyik legjelentősebb képvi-
selője.

A környezettel és a társadalommal
szemben vállalt felelősség, az üzleti
partnerek és  munkatársak felé meg-
nyilvánuló korrektség, továbbá az ösz-
szes vállalati folyamatban érvényesí-
teni kívánt tökéletes minőség és a
legmagasabb fokú hatékonyság a
központi értékek a Viessmann
számára. Ezek a szempontok kiterjed-
nek minden egyes munkatársra és
ezáltal az egész vállalatra, amely
valamennyi termékével és kiegészítő
szolgáltatásával biztosítja mindazt a
kiemelkedő hasznot és többletér-
téket, amely egy erős márkától elvár-
ható.

Viessmann Fűtéstechnika Kft
2045 Törökbálint
Süssen u. 3.  
Telefon: (23) 334 334
Telefax : (23) 334 339 
w w w .viessmann.hu

Energiahordozók:
Olaj, gáz, napenergia,
szilárd tüzelőanyagok
és földhő

Teljesítménytartomány:
1,5 – 20 000 kW

Programfokozatok:
100: P lus
200: Comfort
300: Ex cellence

Rendszermegoldások:
Tökéletesen egymáshoz
illesztett rendszerek

Komplett termékkínálatunk magasra helyezi
a mércét, és irányt mutat.




