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›s›t›c› / kombi
8 - 35

6 800 - 30 100
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Anma ›s› gücü

Toplam boyutlar
Uzunluk x Genifllik x Yükseklik
Toplam a¤›rl›k
Baca gaz› s›cakl›¤›
K›smi yükte ve 30 0C dönüfl suyu s›cakl›¤›nda

›s›t›c› / kombi
6,7 - 26

5 700 - 22 400
350 x 400 x 700
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VITODENS 100-W

Gaz yak›tl› yo¤uflmal› kombi / ›s›t›c›
Vitodens 100-W ile müstakil konutlarda
konforlu ve enerji tasarruflu ›s›nma
sa¤lanmaktad›r. Vitodens 100-W, küçük
boyutlar›, estetik tasar›m› ve düflük ses
seviyesi ile yaflama mekanlar›na
mükemmel uyum sa¤lamaktad›r.

Vitodens 100-W’nin üstünlükleri:

MatriX-silindirik brülör sayesinde 
düflük zararl› madde emisyonu ve çok
sessiz iflletme.

Paslanmaz çelik kompakt Inox-Radial
›s›tma yüzeyi sayesinde yüksek 
iflletme emniyeti ve uzun ömür 
sa¤lan›r:
- Paslanmaz çelik eflanjörün dairesel
yap›s› küçük hacimde büyük güç 
aktar›m› sa¤lamaktad›r.
- Serpantinler aras›nda tasarlanm›fl 
olan boflluklarda yo¤un ›s› transferi 
sa¤layan laminar bir ak›fl oluflmaktad›r.

Kazan verimi: %108,4
(EN 677’ye göre, %30 yükte ve 30 0C
dönüfl suyu s›cakl›¤›nda)

Paslanmaz çelik plakal› eflanjör ve 
konfor fonksiyonu sayesinde an›nda
s›cak su temini ve yüksek s›cak su 
konforu. EN 13203’e göre *** 
verilmifltir.

Dijital göstergeli kontrol paneli ile
sabit s›cakl›kta veya alternatif olarak 
d›fl hava kompanzasyonlu iflletme. 
Vitotrol 100 UTD günlük ve haftal›k 
programl› dijital oda termostat› ile oda
s›cakl›¤›na ba¤l› konforlu ›s›nma 
opsiyonu.

Modüler yap›s› ve multi-fifl sistemi 
sayesinde montaj›, bak›m› ve 
servisi oldukça kolayd›r.

Tüm tesisat ba¤lant›lar› AquaBloc’a 
entegre edilmifl ve cihaz›n alt taraf›nda
toplanm›flt›r. Tüm yap› parçalar›na 
kolayca ulafl›labilinir.

Multi-fifl sistemi: Tüm yap› parçalar›,
özel bir alet kullan›lmadan, ön taraftan
sökülebilir; servis çal›flmalar› için yan
taraf›nda mesafe b›rakmaya gerek 
yoktur.

Vitodens 100-W, farkl›
kapasitelerdeki
yüksek kaliteli model
seçenekleriyle her
türlü bireysel ›s›tma
ihtiyac›na cevap
verebilmektedir.
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AquaBloc, servis ve
bak›m kolayl›¤›

Dijital göstergeli kontrol paneli

Inox-Radial ›s›tma yüzeyi

MatriX-silindirik brülör
Membranl›
genleflme kab›

Dijital göstergeli
kontrol paneli

MatriX-silindirik
brülör

YEN‹

Inox-Radial ›s›tma
yüzeyi
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