
Technické změny vyhrazeny
9448 412  CZ     3/2007

Komfortní, hospodárná a ekologická
výroba tepla a jeho dodávka podle
potřeby – to je úkol, kterému se ro-
dinná firma Viessmann upsala již
před třemi generacemi. Množstvím
výjimečných vývojových prací a ře-
šení vytvářela firma Viessmann opa-
kovaně milníky topné techniky, čímž
se vypracovala na technického prů-
kopníka v celé branži. 

Vícestupňový kompletní program 
s výkonovým rozsahem od 1,5 do
20000 kW: volně stojící nebo ná-
stěnné olejové či plynové topné kot-
le, využívající nízkoteplotní a konden-
zační techniku nebo regenerativní
energetické systémy, jako jsou tepel-
ná čerpadla, solární systémy a topné
kotle na obnovitelná paliva. Kompo-
nenty regulační techniky nebo dato-
vé komunikace jsou v programu ob-
saženy stejně jako i všechny potřeb-
né systémové periférie až po radiá-
tory a podlahové vytápění. 

S 10 závody v Německu, ve Francii,
v Polsku, v Kanadě a v Číně, s pro-
dejními organizacemi v Německu 
a v dalších 34 zemích a 112 prodej-
ními pobočkami na celém světě 
je společnost Viessmann zaměřena
skutečně mezinárodně. 

Zodpovědnost za životní prostředí 
a společnost, snaha o dokonalost 
a nejvyšší efektivnost ve všech ob-
chodní procesech představují pro
společnost Viessmann při jednání 
s obchodními partnery a zaměstnan-
ci ty hlavní hodnoty. To platí pro
každého jednotlivého zaměstnance 
a tím pádem i pro celý podnik, který
se všemi svými produkty a podpůr-
nými činnostmi nabízí zákazníkům
mimořádný užitek s přidanou hodno-
tou známé značky. 

Viessmann, spol. s r.o.
Chrášťany 189,
252 19  Rudná
tel.: 257 090 900 
fax: 257 950 306
www.viessmann.cz

Zdroje energie:
olej, plyn, solární 
energie, tuhá paliva 
a teplo z přírody

Výkonový rozsah:
od 1,5 do 20 000 kW

Programové stupně:
100: Plus
200: Comfort
300: Excellence

Systémové řešení:
perfektně sladěné 
produkty

Je mnoho způsobů moderního vytápění 
– Viessmann nabízí vše.



VITOPEND 100-W

Plynový topný/kombinovaný kotel
s modulačním atmosférickým hořákem
pro provoz závislý nebo nezávislý na vzduchu v místnosti
Jmenovitý tepelný výkon: 10,5 až 24 kW
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Hledáte moderní nástěnné zařízení 
s mimořádně příznivým poměrem
výkonu a ceny, a to bez toho, abyste
museli dělat kompromisy v kvalitě?
Vitopend 100-W představuje správ-
nou odpověď a řešení. Vhodný mo-
del i provedení naleznete pro
všechny výkony a použití.

Nabídka termických kotlů 
Vitopend 100-W

Plynový topný kotel
■ pro provoz závislý nebo nezávislý

na vzduchu v místnosti: 10,5 až
24 kW

Plynový kombinovaný kotel
■ pro provoz závislý nebo nezávislý

na vzduchu v místnosti: 10,5 až
24 kW 

Splňuje nízkoteplotní 

klasifikaci
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Spolehlivost a dlouhá životnost 
– Made in Germany

Jako velkosériový výrobce s dlou-
holetými zkušenostmi s výrobou ná-
stěnných kotlů víme, co je podstatné.
I cenově mimořádně atraktivní kotel
Vitopend 100-W důsledně splňuje
naše nároky na kvalitu produktů 
a výkonů. Proto jsou nástěnná zaří-
zení společnosti Viessmann synony-
mem inovativní techniky, výkonu,
spolehlivosti a také dlouhé životnosti.

Efektivní, s dlouhou život-
ností a cenově atraktivní

VITOPEND 100-W

Jeden z nejmenších a nejtišších kotlů
v tomto segmentu

Jeho velmi kompaktní rozměry a mi-
nimální provozní hlučnost umožňují
jednoduchou integraci do obytného
prostoru.

Jednoduchá montáž 

Nízká hmotnost a vícezástrčkový 
systém umožňují mimořádně jed-
noduchou montáž. Není potřebný
žádný boční servisní odstup.

Úsporný a ekologický 

Klasifikace jako nízkoteplotní topný
kotel podle směrnice EU 92/42 
o účinnosti.

Snadná výměna

Jednoduchá adaptace na stávající
instalace díky dostatečnému odstupu
přípojek 125 mm od stěny.

Mimořádně nenáročný na servis 
a údržbu

Hydraulická jednotka AquaBloc 
s vícezástrčkový systémem: všechny
údržbově relevantní komponenty
jsou přístupné a vyměnitelné z před-
ní části.
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Jednoduchá obsluha 
regulační jednotky

Dálkové ovládání 
Vitotrol 100, 
typ UTD

Jednoduchá obsluha

Uživatelsky nenáročné otočné ovla-
dače umožňují rychlé nastavení
teploty pitné nebo topné vody. Tlak
systému a teplota topné vody jsou
zobrazeny pomocí kombinovaného
teploměru a manometru. 

Kotel Vitopend 100-W je vybaven
systémem interní diagnostiky, který
různou kombinací svítících LED diod
umožňuje rozpoznání nejčastějších
provozních a servisních stavů.

Funkce regulační jednotky

Jednotka elektronické regulace
kotlového okruhu pro provoz při
zvýšené teplotě kotlové vody je 
v kotli Vitopend 100-W již zabudová-
na. Integrováno je i monitorování
mrazu a diagnostický systém.

Dálkové ovládání topného zařízení 
z obytného prostoru 

Ke kotli Vitopend 100-W jsou k dispo-
zici tři dálková ovládání.

■  Vitotrol 100, typ RT
Pokojový termostat pro ovládání
zařízení podle teploty referenční
místnosti

■  Vitotrol 100, typ UTA
Hodinový termostat s možností
volby provozního režimu a inte-
grovanými (analogovými) spína-
cími hodinami

■  Vitotrol 100, typ UTD
Digitální hodinový termostat s vel-
kým LCD displejem

Dálkové ovládání 
Vitotrol 100, 
typ UTA

Dálkové ovládání 
Vitotrol 100, 
typ RT

Regulace s integro-
vanou diagnostikou

Regulační jednotka/příslušenství

Provozní zobrazení

• Topný kotel v pohotovost. režimu

• • Hořák zapnutý

• • Požadavek na teplo

• • Požadavek na pitnou vodu

Servisní zobrazení

• Horní jmenovitý tepelný výkon

• Dolní jmenovitý tepelný výkon

• svítí                      bliká                 bliká střídavě

Kombinovaný
teploměr/ma-
nometr

Otočný ovla-
dač teploty pit-
né vody

Otočný ovladač
teploty topné
vody

Síťový vypínač a reset

Zobrazení stavu a diagnostiky prostřednictvím LED diod

– zobrazení provozu hořáku

– síť

– kontrolka pro poruchy
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Vše dokonale sladěno

Montážní díly

Pro vodní a plynové přípojky jsou 
k dispozici různé sady a montážní
komponenty s jednotlivými armatu-
rami pro pohodlné servisní práce
a údržbu.

Pro optické zakončení zařízení je jako
příslušenství k dispozici kryt ve stej-
ném designu.

Šablona pro přípravu montáže

Pro přípravu montáže přípojek vede-
ných stěnou a komínové instalace je
k dostání znovupoužitelná ocelová
šablona.

Hydraulické příslušenství

Příslušenství pro Vitopend 100-W – jednotlivé armatury

Úchytka na stěnu

Kryt armatur

Jednotlivé armatury
(zde plynový kombinovaný kotel)

Přípojná sada pro připojení zásobníkového ohřívače vody Vitocell-W umístěného pod kotlem
– s přípojným vedením

Příslušenství k plynovému topnému
kotli

Dostupné přípojné sady umožňují
bezproblémové připojení zásobníko-
vých ohřívačů vody o objemu 120
nebo 150 litrů – jsou umístěny pod
kotlem. 
Součástí sortimentu jsou i připojo-
vací sady pro zásobníkové ohřívače
vody umístěné vedle kotle.
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Snadná montáž a servis

Montáž a uvedení do provozu

1.  Příprava montáže pomocí
montážní šablony

2.  Montáž kotle

3.  Elektrická vedení

4.  Uvedení do provozu

Vitopend 100-W namontujete a zpro-
vozníte během několika kroků. 

Plynový nástěnný kotel Vitopend 100-W
byl důsledně navržen pro jednoduchou
montáž a časově úsporný servis.

Přesvědčte se sami!

1  Příprava montáže pomocí 
montážní šablony

2  Montáž kotle

3  Elektrická vedení 4  Uvedení do provozu

Hydraulické příslušenství
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Vitopend 100 od 10,5 
do 24 kW

Řezy produktů

Odvod spalin s nízkou
hlučností

Deskový výměník tepla

Vysoký spalovací prostor

Efektivní výměník 
tepla

Regulace podle teploty 
v místnosti

Modulovaný atmosférický
hořák

Hydraulická jednotka AquaBloc 
s multizástrčkovým systémem

Kombinovaný kotel pro provoz závislý 
na vzduchu v místnosti

Kombinovaný kotel pro provoz nezávislý 
na vzduchu v místnosti

Deskový výměník tepla

Vysoký spalovací prostor

Regulace podle teploty 
v místnosti

Modulovaný atmosférický
hořák

Hydraulická jednotka AquaBloc
s vícezástrčkový systémem

Efektivní výměník 
tepla

Membránová expanzní nádoba

Membránová expanzní nádoba
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nezávislý na vzduchu v místnosti závislý na vzduchu v místnosti

Technika
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Systémy odvodu spalin/přívodu vzduchu (AZ) pro provoz nezávislý na vzduchu v místnosti (hliník)

■ V potrubí pro odvod spalin a přívod vzduchu musí být instalována
jímka kondenzátu a musí být odváděn kondenzát.

■ Odpočty od max. napřímené délky trubky způsobené součástmi:
AZ koleno 45°  0,5 m
AZ koleno 87°  1,0 m
průchodka střechou  1 m
přípoj skrz venkovní stěnu  1 m

■ Svislá průchodka šikmou a plochou střechou
Límec ploché střechy zapojte do střešní krytiny podle zemských
směrnic.
Prostrčte průchodku střechou shora a nasaďte na límec ploché
střechy.

■ Přípoj skrz venkovní stěnu
Do AZ potrubí musí být zabudován revizní otvor na prohlídky
a čištění.
Spojovací kus se musí položit se stoupáním min. 3°.

Přípoj skrz venkovní stěnu

Svislá průchodka šikmou a plochou střechou

Upozornění
Další AZ systémy (také Ø 80/125 mm) viz samostatný list technických
údajů „Odtahové systémy“

Další AZ díly

Obj. č.
Velikost systému v mm Ø 60/100
AZ trubka 1 m (lze přiříznout na míru) 7194 841
AZ trubka 0,5 m (lze přiříznout na míru) 7194 842
AZ koleno 90° 7194 836
AZ koleno 45° 7194 837

(2 kusy)
Revizní AZ kus, rovný 7194 833
AZ jímka kondenzátu 7197 769
Sada odtokové nálevky 7179 307

Obj. č.
Velikost systému v mm Ø 80/80
AZ trubka 1 m (lze přiříznout na míru) 7198 580
AZ trubka 0,5 m (lze přiříznout na míru) 7198 581
AZ koleno 90° 7198 578
AZ koleno 45° 7198 579
AZ jímka kondenzátu svislá 7198 577
AZ jímka kondenzátu vodorovná 7176 624
Sada odtokové nálevky 7179 307

Technika
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Technické údaje

Plynový nástěnný kotel a plynový kombinovaný kotel
rozmezí jmenovitého tepelného výkonu při vytápění místností/ohřevu pitné vody kW 10,5-24
jmenovité tepelné zatížení kW 11,7-26,7
identifikační číslo výrobku  CE-0085 BQ 0447
účinnost   
při plném zatížení (100 %) % 90,0
při dílčím zatížení (30 %) % 89,7
energetická účinnost podle 92/42 EWG  nízká teplota
NOx třída  3
CO emise při plném zatížení mg/kWh < 100
připojovací tlak plynu   
zemní plyn mbar 20/25
zkapalněný plyn mbar 30-37/50
max. přípust. připojovací tlak plynu   
zemní plyn H/LL mbar 30
zkapalněný plyn mbar 57,5
max. elektr. příkon (včetně oběhového čerpadla)   
provoz závislý na vzduchu v místnosti W 92
provoz nezávislý na vzduchu v místnosti W 128
provozní napětí V/Hz 230/50
elektrická třída ochrany IP X4D
max. nastavitelná teplota kotle °C 76
přípust. provozní tlak bar 0,8 až 3
membránová expanzní nádoba   
objem l 6
přetlak bar 0,8
objem kotle Vitopend l 1,2
průtokový ohřívač (jen plynový kombinovaný kotel)   
max. provozní tlak bar 10
trvalý výkon pitné vody kW 24
odběrné množství (ΔT = 30 K) litrů/min 11,5
výtoková teplota nastavitelná °C 30-57
připojovací hodnoty vztažené k max. zatížení   
zemní plyn H m3/h 2,83
zemní plyn LL m3/h 3,28
zkapalněný plyn kg/h 2,09
potřebný dopravní tlak při provozu závislém na vzduchu v místnosti Pa 1,5
zbytkový dopravní tlak ventilátoru spalin při provozu nezávislém na vzduchu v místnosti Pa 100
přípojka spalin při provozu závislém na vzduchu v místnosti Ø mm 130
přípojka odvodu spalin/přívodu vzduchu při provozu nezávislém na vzduchu v místnosti  
koaxiální Ø mm 60/100
paralelní Ø mm 80/80
rozměry   
délka mm 340
šířka mm 400
výška mm 725
výška s krytem armatury mm 796
hmotnost plynového nástěnného/kombinovaného kotle   
provoz závislý na vzduchu v místnosti kg 26/27
provoz nezávislý na vzduchu v místnosti kg 32/33
jednotky balení (kotel a hydraulické montážní díly) kusů 1

Technika
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Projektové pokyny

Instalace při provozu závislém na vzduchu v místnosti
Při provozu závislém na vzduchu v místnosti musí místo instalace spl-
ňovat tyto požadavky:
■ Vzduch nesmí být znečištěn halogenovými uhlovodíky (obsaženými

např.  ve sprejích, barvách, rozpouštědlech a čisticích prostředcích),
jinak provoz nezávislý na vzduchu v místnosti

■ Bez velké prašnosti
■ Bez vysoké vlhkosti vzduchu
■ Zabezpečeno před mrazem a dostatečně větráno
■ V kotelně musí být připraven odtok pro odfukové potrubí pojistného

přetlakového ventilu.
■ Max. okolní teplota zařízení by nesmí překročit 35 °C.
■ Vitopend se musí instalovat v blízkosti komínu/šachty.
Při nerespektování těchto pokynů zaniká nárok na uplatnění záruky
za škody vzniklé na kotli vlivem některé z uvedených příčin.

Volný prostor pro údržbářské práce
■ 350 mm nad kotlem pro údržbu integrované expanzní nádoby.
■ 700 mm před kotlem resp. zásobníkovým ohřívačem vody.

Elektrické přípojky
■ Přípojka na síť (230 V/50 Hz) se musí provést pevným připojením.
■ Přívodní kabel smí být jištěn max. 16 A.
■ Potřebné blokování přístrojů na odpadní vzduch v provozu závislém

na vzduchu v místnosti H3 (příslušenství).
Kabely v oblasti elektrických napájecích vedení nechte vyčnívat ze zdi
1200 mm.

Kabely
NYM-J 3 × 1,5 mm2 dvoužilový min.

0,75 mm2
NYM-O 3 x 1,5 mm2 

– síťové kabely
(také příslušen-
ství)

– Vitotrol 100,
typ UTD

– Vitotrol 100 RT
– Vitotrol 100, typ UTA

Chemické antikorozní prostředky
V řádně nainstalovaných a provozovaných uzavřených topných zaříze-
ních zpravidla nedochází ke korozi.
Chemické antikorozní prostředky by se neměly používat.
Mnozí výrobci plastových potrubí však doporučují používat chemické
přísady. V tomto případě se smějí použít pouze takové antikorozní
prostředky nabízené ve specializovaných topenářských obchodech,
které jsou schváleny pro kotle s ohřevem pitné vody pomocí jedno-
stěnných výměníků tepla (deskový výměník tepla nebo zásobník)(DIN
1988-4). Přitom dbejte směrnice VDI 2035.

Topné okruhy
Pro topná zařízení s plastovými trubkami doporučujeme použít trubky
těsné proti difúzi, aby se zabránilo difúzi kyslíku stěnami trubek. V top-

ných zařízeních s plastovým potrubím netěsným vůči pronikání kyslíku
(DIN 4726) se musí provést oddělení systému. K tomu dodáváme
zvláštní výměníky tepla.

Topný okruh podlahového vytápění
Do výstupu topného okruhu podlahového vytápění je třeba zabudovat
termostat pro omezení maximální teploty. Dodržujte DIN 18560-2.
Topný okruh podlahového vytápění se musí připojit přes směšovač.

Hydraulická výhybka
U zařízení s objemem vody větším než 10 litrů/kW doporučujeme pou-
žití hydraulické výhybky.

Pojistný ventil/přepouštěcí ventil (na straně topné vody)
V hydraulickém bloku kotle Vitopend 100-W je integrován bezpeč-
nostní a přepouštěcí ventil.
Otvírací tlak:
Pojistný přetlakový ventil  3 bar
Přepouštěcí ventil  ≈ 250 mbar

Jakost vody/ochrana proti mrazu
Nevhodná plnicí a doplňovací voda napomáhá tvorbě usazenin a koro-
ze, což může vést k poškození kotle.
■ Před napuštěním topné zařízení důkladně propláchněte.
■ K napuštění je třeba použít výhradně vodu splňující kvalitu vody

pitné.
■ Plnicí voda s tvrdostí nad 3,0 mol/m3(16,8 °dH) se musí změkčit,

např. malou změkčovací stanicí na změkčení topné vody (viz ceník
Viessmann Vitoset).

■ Do plnicí vody lze přidat prostředek na ochranu před mrazem určený
speciálně pro topná zařízení. Výrobce musí prokázat vhodnost
prostředku na ochranu proti mrazu.
Další údaje najdete ve věstníku VdTÜV 1466.

Jakost pitné vody
Při tvrdosti vody nad 3,58 mol/m3(20 °dH) doporučujeme k ohřevu pitné
vody použití zásobníkových ohřívačů vody nebo použití úpravy vody
v přívodu studené vody.

Přípojka kombinovaného plynového kotle na straně pitné vody
Vitopend není vhodný používat ve spojení se zinkovým potrubím.

Dimenzování expanzní nádoby
Pokud integrovaná expanzní nádoba nestačí, musí se ze strany stavby
dodatečně nainstalovat ještě jedna expanzní nádoba.

Technika


