
Nástenný plynový kondenzačný kotol typ WB1C

s modulovaným cylindrickým horákom MatriX 

a výhrevnou plochou Inox-Radial pre prevádzku

závislú ako aj nezávislú na vzduchu v miestnosti.

Menovitý tepelný výkon: 6,5 až 35 kW

Vitodens 100-W
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Efektívny, s dlhou životnosťou, cenovo atraktívny

Hľadáte moderné nástenné zariadenie 

mimoriadne priaznivým pomerom cena/výkon 

– a to bez toho, aby ste museli robiť kompro-

misy v kvalite? 

Vitodens 100-W predstavuje tú správnu 

odpoveď a riešenie. Vhodný model

a vyhotovenie nájdete pre všetky výkony aj 

aplikácie.

Produktový program kotla Vitodens 100-W

Vykurovací kotol Vitodens 100-W:

19, 26 a 35 kW

Normovaný stupeň využitia:

97 % (Hs)/108 % (Hi)

Kombinovaný kotol Vitodens 100-W:

25 a 35 kW

Normovaný stupeň využitia:

97 % (Hs)/108 % (Hi)

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 Vitodens 100-W dôsledne

spĺňa naše nároky na kvalitu a výkon produk-

tov. Preto sú nástenné kotly fi rmy Viessmann

nielen synonymom inovatívnej techniky,

ale najmä spoľahlivosti a dlhej životnosti.

VITODENS 100-W
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Menovitý tepelný výkon 

ΔT = 30 K

14 litrov/minútu (26 kW)

16,7 litrov/minútu (35 kW)

Jeden z najmenších a najtichších

kotlov v tomto segmente

Jeho veľmi kompaktné rozmery a minimálna

prevádzková hlučnosť umožňujú jednoduchú

integráciu do obytných priestorov.

1) 35 kW, čiastočné zaťaženie

Dlhá životnosť vďaka tkanivu MatriX

Modulovaný cylindrický horák MatriX vďaka 

tkanivu MatriX z ušlachtilej nehrdzavejúcej 

ocele má vysokú energetickú efektívnosť 

a ponúka istotu do budúcnosti. Vďaka vlastné-

mu vývoju sme optimálne zosúladili horák 

a teplovýmennú plochu.

Vysoký komfort tepej vody

Vysoký výkon a stálosť teploty na výstupe 

vďaka elektronickej regulácii teploty.

Mimoriadne nenáročný 

na servis a údržbu

Hydraulická jednotka AquaBloc s multiko-

nektorovým systémom: Všetky údržbovo 

relevantné komponenty sú prístupné

a vymeniteľné spredu.

Vysoký komfort teplej vody

            hviezdičky

podľa EN 13203

Úroveň hluku

< 40 dB(A) 1)
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Predĺžená záruka 

Kompletné informácie o 5-ročnej záruke 

obsahuje servisná zmluva, ktorá je súčasťou 

dodávky kondenzačného kotla. Pre všetky 

vymenníky tepla Inox-Radial v kondenzačných 

kotloch do 150 kW platí možnosť 10-ročnej

záruky na netesnosť spôsobenú koróziou.

rokov záruka5
10

na kondenzačné kotly do 35 kW

rokov záruka
na teplovýmenné plochy Inox-Radial

 



1   manometer

2  LCD zobrazovač

3  otočný ovládač teploty 

pitnej vody

4   otočný ovládač teploty 

vykurovacej vody

5  sieťový vypínač a reset

6   odnímateľná krytka pre 

zabudovanie zariadenia 

Vitotrol 100 UTD RF2 

Vitodens 100-W Regulácia/príslušenstvo

Hydraulické príslušenstvo
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Jednoducho dobrá: obsluha regulácie

Všetky funkcie sú ovládateľné na jedno uchopenie

Jednoduchá obsluha

Užívateľsky priateľské otočné ovládače

umožňujú rýchle nastavenie teploty teplej

ako aj vykurovacej vody. Zobrazenie teploty

a prevádzkových stavov je realizované

prostredníctvom digitálneho zobrazovača.

Funkcia regulačnej jednotky

Jednotka elektronickej regulácie pre prevádz-

ku na konštantnú teplotu je už v zariadení

Vitodens 100-W zabudovaná. Protimrazová

ochrana je integrovaná.

Diaľkové ovládanie Vitotrol 100, typ UTDB

Diaľkové ovládanie Vitotrol 100, typ UTDB-RF2

Diaľkové ovládanie Vitotrol 100, typ OT

Diaľkové ovládanie vykurovacieho

zariadenia z obytneho priestoru

Ku kotlu Vitodens 100-W sú k dispozícii káblo-

vé a bezdrôtové diaľkové ovládania.

 n Vitotrol 100, typ RT

Izbový termostat na ovládanie teploty 

zariadenia z riadiacej miestnosti.

 n Vitotrol 100, typ UTDB

Digitálny hodinový termostat s veľkým LCD 

zobrazovačom.

 n Vitotrol 100, typ UTDB-RF2

Digitálny izbový termostat s veľkým LCD 

zobrazovačom. Vysielač je zabudovaným 

do regulácie Vitodens 100-W.

 n Vitotrol 100, typ OT

Digitálny izbový termostat s veľkým LCD 

zobrazovačom, pre ekvitermickú prevádzku 

(v spojení so snímačom vonkajšej teploty).

Diaľkové ovládanie Vitotrol 100, typ RT

6



Jednoduchá inštalácia

Montážne diely

Pre vodné a plynové prípoje sú k dispozícii

montážne komponenty s jednotlivými

armatúrami pre pohodlné servisné práce

a údržbu. Na optické zakončenie zariadenia

je ako príslušenstvo k dispozícii kryt v rovna-

kom dizajne.

1   nástenný držiak

2   jednotlivé armatúry

3   kryt armatúr

3

3
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Vitodens 100-W Jednoduchá montáž

Rez produktu

1. Príprava montáže pomocou montážnej šablóny 2. Montáž prístroja

3. Elektrické pripojenie 4. Uvedenie do prevádzky

Užívateľsky priateľská montáž a servis

Montáž a uvedenie

do prevádzky

1.    Príprava montáže 

pomocou montážnej 

šablóny

2.  Montáž kotla

3.  Elektrické pripojenie

4.  Uvedenie do prevádzky

Vitodens 100-W je možné

uviesť do prevádzky 

v niekoľkých krokoch.

Nástenné plynové kotly

Vitodens 100-W boli 

dôsledne vyvíjané pre jed-

noduchú montáž a servis.

Prípojná sada na pripojenie zásob-

níkového ohrievača vody Vitocell 

100-W umiestneného pod kotlom 

– s prípojnými vedeniami

Príslušenstvo k plynovému

vykurovaciemu kotlu

Dostupné prípojné sady umožňujú bezproblé-

mové pripojenie zásobníkových ohrievačov

vody s objemom 120 alebo 150 litrov, ktoré sú 

umiestnené pod kotlom. Súčasťou sortimentu 

sú aj prípojné sady na pripojenie zásobníkových 

ohrievačov vody umiestnených vedľa kotla.



1   integrovaná expanzná nádoba

2   modulovaný cylindrický horák MatriX

3    výhrevná plocha Inox-Radial z nereze 

pre vyššiu prevádzkovú bezpečnosť 

a dlhšiu životnosť pri veľkom tepelnom 

výkone na malom priestore 

4    spalinový ventilátor s reguláciou otáčok 

pre tichšiu a šetrnejšiu prevadzku

5    doskový výmenník tepla pre komfortný 

ohrev pitnej vody (pri kombinovaných 

zariadeniach)

6    regulácia na konštantnú (ekvitermickú) 

teplotu alebo riadená vonkajšou teplotou

Vitodens 100-W od 6,5 do 35 kW
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Vykurovací kotol

Kombinované zariadenie

1

2

3

4

5

6

6/7



Vitodens 100-W Technika
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Vaša špecializovaná kúrenárska fi rma:

 Viessmann, s.r.o.

Ivanská cesta 30/A

821 04  Bratislava

telefón: (02) 32 23 01 00

telefax: (02) 32 23 01 23

www.viessmann.sk

9440 083-3 SK   01/2014

Obsah je chránený autorskými právami.

Kopírovanie a akékoľvek iné využívanie len s predchádzajúcim súhlasom.

Technické zmeny vyhradené.


