
Nástenný plynový kombinovaný kotol
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Vykurovacie systémy

Priemyselné systémy

Chladiace systémy



Nástenný plynový 

kombinovaný kotol

Vitopend 100-W cenovo atraktívny nástenný plynový kombinovaný kotol 

pre rekonštrukciu decentrálnych systémov v bytových domoch.

Hľadáte moderné nástenné zariadenie 

s mimoriadne priaznivým pomerom cena/

výkon – a to bez toho, aby ste museli robiť 

kompromisy v kvalite? Vitopend 100-W 

predstavuje tú správnu odpoveď a riešenie. 

Vhodný model a vyhotovenie nájdete pre 

všetky výkony aj aplikácie. 

Spoľahlivosť a dlhá životnosť

– Made in Germany

Ako veľkosériový výrobca s dlhoročnými 

skúsenosťami vo výrobe nástenných kotlov 

vieme, čo je dôležité. Aj cenovo mimoriadne 

atraktívny kotol Vitopend 100-W dôsledne 

spĺňa naše nároky na kvalitu produktov

a výkon. Preto sú nástenné kotly fi rmy

Viessmann nielen synonymom inovatívnej 

techniky a výkonu, ale najmä spoľahlivosti 

a dlhej životnosti.

Jednoduchá výmena

Jednoduchá adaptácia na existujúce inštalácie 

vďaka dostatočnému odstupu prípojok 

125 mm od steny.

Jednoduchá obsluha

Užívateľsky priateľské otočné ovládače 

umožňujú rýchle nastavenie teploty teplej ako 

aj vykurovacej vody. Zobrazenie prevádzko-

vých stavov a teplôt je realizované prostred-

níctvom digitálneho zobrazovača.

Funkcie regulačnej jednotky

Jednotka elektronickej regulácie kotlového 

okruhu na prevádzku s konštantnou teplotou 

kotlovej vody je v kotle Vitopend 100-W už 

zabudovaná. Integrovaná je aj protimrazová 

ochrana a diagnostický systém.

Hydraulická jednotka AquaBloc 

s multikonektorovým systémom: 

Všetky údržbovo relevantné kompo-

nenty sú prístupné a vymeniteľné 

spredu.

Vitopend 100-W

10,5 až 24 kW 

Regulácia s integrovaným 

diagnostickým systémom
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1   manometer

2  LCD zobrazovač

3   otočný ovládač pre teplú vodu

4   otočný ovládač pre vykurovaciu vodu

5   sieťový vypínač a reset



Veľmi kompaktné rozmery a minimálna prevádzková hlučnosť 

umožňujú jednoduchú integráciu do obytných priestorov.

Výhody na prvý pohľad:

 n Cenovo atraktívna alternatíva. 

 n Nástenný plynový kombinovaný kotol 10,5 až 24 kW. 

 n Normovaný stupeň využitia: až 84 % (Hs)/93 % (Hi). 

 n Jednoduchá obsluha cez analógové ovládanie pomocou otočných prvkov 

a veľkého displeja. 

 n Integrované vysoko účinné obehové čerpadlo s riadenými otáčkami 

a nízkou spotrebou. 

 n Možnosť napojenia viacerých kotlov na jeden komín 

 n Vysoký komfort pitnej vody až 11,5 litrov/min. 
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Vitopend 100-W 

1     tichý spalinový 

ventilátor

2    účinný výmenník tepla

3      vysoký spaľovací priestor

4     modulovaný, atmosfé-

rický horák

5     tichá hydraulická skupina 

AquaBloc s multikonek-

torovým systémom

6    digitálna regulácia
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Kombinovaný plynový nástenný kotol typ A1JA

Menovitý tepelný výkon (80/60 °C) kW 10,5 – 24,0

Rozmery

Dĺžka

Šírka

Výška

mm

mm

mm

340

400

725

Komínový nástavec ø mm 130

Hmotnosť kg 31

Dlhodobý výkon ohrevu TÚV l/min 11,5

Energetická trieda vykurovanie

TÚV

C
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Kopírovanie a akékoľvek iné využívanie len s predchádzajúcim súhlasom.

Technické zmeny vyhradené.


