
VITOPEND 100-W
Plynový kombinovaný nástěnný kotel, typ WHKB
s modulovaným atmosférickým hořákem
a vysokým komfortem teplé vody
pro provoz závislý a nezávislý na vzduchu v místnosti
Rozsah jmenovitého tepelného výkonu: 10,5 až 30 kW
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Hledáte moderní plynový nástěnný 
kotel s výhodným poměrem ceny 
a výkonu, aniž byste se přitom vzdali 
kvality? S kotlem Vitopend 100-W je 
tady správná  odpověď a řešení. 
V různých výkonech a provedeních 
najdete vhodný model pro každé 
použití.

Kladete-li důraz na vysoký komfort 
teplé vody, nabízíme Vitopend 100-W 
i s akumulačním zásobníkem na top-
nou vodu k rychlému ohřevu teplé 
vody.

 Plynový kombinovaný nástěnný 
kotel
■    pro provoz závislý a nezávislý na 

vzduchu v místnosti 10,5 až 25 kW   
a 13 až 30 kW

Splňuje nízkoteplotní

klasifikaci
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Spolehlivý s dlouhou životností 
– made in Germany

Jako velkosériový výrobce s dlou-
holetými zkušenostmi S výrobou 
nástěnných kotlů víme, na čem 
záleží. I v případě cenově velmi 
zajímavého kotle Vitopend 100-W 
důsledně realizujeme naše poža-
davky na kvalitu a výkon výrobku.
Proto nástěnné kotle Viessmann 
nepředstavují jen inovační techniku 
a výkon, ale zejména spolehlivost 
a dlouhou životnost.

Efektivní, s dlouhou 
životností a zajímavou cenou

VITOPEND 100-W

Jeden z nejmenších kotlů v tomto 
segmentu výrobků.

Díky svým velmi kompaktním rozmě-
rům a minimálnímu hluku se dá jedno-
duše integrovat do obytného prostoru.

1) přístroj závislý na vzduchu v místnosti, 
 30kW, částečné zatížení

Vícefunkční expanzní nádoba 

Integrovaná vícefunkční expanzní 
nádoba umožňuje v případě poža-
davku na teplou vodu okamžitý 
ohřev, z důvodu úspory místa je 
umístěna za přístrojem.

Ekologický s úsporou energie 

Klasifikace do třídy nízkoteplotní 
kotel podle směrnice EU se stupněm 
účinnosti 92/42.

Vysoký komfort teplé vody

V co nejkratším čase máte dosta-
tek teplé vody – i v případě vyšší 
potřeby. Nepříjemné čekání je pryč.

Velmi jednoduchý servis a údržba

Hydraulická jednotka AquaBloc 
s multikonektorovým systémem:
ke všem komponentům důležitým 
pro údržbu se dá jednoduše 
přistoupit a vyměnit je zepředu.

725

360 

450

Výkonová 
hladina hluku:
< 43 dB(A)1)

N
ÍZ

KÁ TEPLO
TA

směrnice EU 92/42
14 litrů/min. (30 kW)
12 litrů/min. (25 kW)

           hvězdičky 
podle EN 13203
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Jednoduchá obsluha
regulační jednotky

Dálkové ovládání 
Vitotrol 100, 
typ UTD

Jednoduchá obsluha

Otočné knoflíky, které se snadno 
ovládají, umožňují rychlé nastavení 
teploty topné a pitné vody. Tlak 
zařízení a výstupní teplota se zobra-
zují na kombinovaném termomano-
metru.

Vitopend 100-W má integrovaný 
diagnostický systém, který umožňuje 
rozeznat nejčastějších provozní 
a servisní stavy přes osvětlovací 
modul LED.

Funkce regulace

Elektronická regulace kotlového 
okruhu pro provoz s konstantní 
teplotou kotlové vody je zabudována 
v kotli Vitopend 100-W. Kontrola 
ochrany proti mrazu a diagnostický 
systém jsou rovněž integrovány.

Dálkové ovládání tepelného zařízení 
z obytné místnosti 

Pro Vitopend 100-W je možno dodat 
tři dálkové ovladače.

■    Vitotrol 100, typ RT
Prostorový termostat pro řízení  
teploty zařízení v hlavní místnosti.

■    Vitotrol 100, typ UTA
Hodinový termostat s volbou 
druhů provozu a integrovanými 
spínacími hodinami (analogicky).

■    Vitotrol 100, typ UTD
Digitální hodinový termostat          
s velkým zobrazováním LCD.

Dálkové ovládání 
Vitotrol 100, 
typ UTA

Dálkové ovládání 
Vitotrol 100, 
typ RT

Regulace s inte-
grovaným diagno-
stickým systémem

Regulační jednotka/Příslušenství

  Indikace provozu

 •    „Standby“(pohotovostní režim)

 • •   Hořák zapnutý

 •  •  Požadavek na teplo

 •   • Požadavek na pitnou vodu

  Indikace servisu

 •    Horní jmenovitý tepelný výkon

 •    Spodní jmenovitý tepelný výkon

  • svítí                      bliká                 střídavě bliká

Kombinovaný
termomano-
metr

Otočný knoflík
na teplotu pit-
né vody

Otočný knoflík
na teplotu top-
né vody

Síťový vypínač
a vypínač poloha „Reset“

Zpráva o stavu a zjištění poruch – kontrolka LED

 – indikace provozu hořáku

– indikace síťového napětí

– kontrolka poruchy
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Hydraulické příslušenství

Dokonale vzájemně 
sladěno

Montážní díly

Pro spoje kotlových přípojek na 
straně vody a plynu jsou k dispozici 
jednotlivé armatury pro pohodlnou 
práci při údržbě a servisu.

Pro optické ukončení přístroje je jako 
příslušenství k dodání kryt armatur 
ve stejném designu.

Šablona pro přípravnou montáž

Pro montáž pod omítku a přípravu 
trubkové instalace je k dodání papí-
rová šablona pro opakované použití 
s nebo bez čisticích záslepek. Tak se 
dají u větších stavebních projektů 
postupně uvádět  do provozu jednot-
livé přístroje.

Všechny součásti v připojovacím 
příslušenství se dají stejně použít 
pro všechny kotle Vitopend 100-W 
(typ WH1B a typ WHKB).

Akumulační zásobník na topnou 
vodu

Čtyřlitrový akumulační zásobník inte-
grovaný v expanzní nádobě udržuje 
vodu teplou, voda je udržována ve 
stanovené teplotě. Tak je stále k dis-
pozici dostatek tepla, aby byl možný 
rychlý ohřev pitné vody.

Příslušenství 
k Vitopendu 100-W 
– jednotlivé armatury

Závěsná lišta
na stěnu

Kryt armatur

Jednotlivé armatury
(zde plynový kombinovaný kotel)

Zobrazení schéma
výrobku

HV

Tepelný výměník na topnou vodu

Vícefunkční expanzní nádoba s poho-
tovostním zásobníkem

WW Plyn KW HR

Atmosférický plynový hořák

Pohotovostní čidlo

Deskový výměník tepla na topnou vodu

Čidlo výtokové teploty pitné vody
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Hydraulické příslušenství

Snadná montáž 
a servis

Příprava montáže

1.   Příprava montáže s montážní 
šablonou

2.  Montáž přístroje

3.  Elektrické připojení

4.  Uvedení do provozu

Jednoduchým postupem se dá 
Vitopend 100-W namontovat a uvést 
do provozu.

Závěsné plynové kotle Vitopend 100-W 
byly důsledně koncipovány pro 
jednoduchou montáž a časově nená-
ročný servis.

Přesvědčte se sami!

1   Přípravná montáž se 
šablonou

2  Montáž přístroje

3   Elektrické 
připojení

4  Uvedení do
 provozu
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Vitopend 100-W
od 10,5 až 30 kW

Řezy produktů

Tichý ventilátor spalin

Deskový výměník tepla

Vysoký spalovací prostor

Efektivní výměník 
tepla

Regulace řízená teplotou 
místnosti

Modulovaný atmosférický 
hořák

Hydraulická jednotka AquaBloc 
s multikonektorovým systémem

Plynový kombinovaný kotel  
pro provoz závislý na vzduchu v místnosti

Plynový kombinovaný kotel 
pro provoz nezávislý na vzduchu v místnosti

Deskový výměník tepla

Vysoký spalovací prostor

Regulace řízená teplotou 
místnosti

Modulovaný atmosférický 
hořák

Hydraulická jednotka AquaBloc 
s multikonektorovým systémem

Efektivní výměník 
tepla

Membránová expanzní nádoba s integro-
vaným akumulačním zásobníkem na topnou 
vodu (10 a 4 litry) s pohotovostním čidlem

Membránová expanzní nádoba s integro-
vaným akumulačním zásobníkem na topnou 
vodu (10 a 4 litry) s pohotovostním čidlem
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Technika
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Technické změny vyhrazeny
9449 024  CZ     11/2007

Rodinný podnik Viessmann se již 
po tři generace zavazuje vyrábět 
komfortní, hospodárné a ekologické 
teplo a to na základě potřeby dodávat 
spotřebiteli. S množstvím vynika-
jících inovací produktů a způsobem 
řešení problémů společnost        
Viessmann vytyčuje stále nové                                                       
milníky, které z této společnosti 
vytvořily technologického průkop-
níka a inspiraci pro celé průmyslové 
odvětví.

S aktuálním kompletním progra-
mem poskytuje Viessmann svým 
zákazníkům rozmanitý program                     
s výkony od 1,5 do 20000 kW: 
stacionární a závěsné kotle na olej 
a plyn v tepelné a kondenzační 
technice stejně jako regenerativní 
energetické soustavy jako tepelná 
čerpadla, solární systémy a kotle 
na obnovitelná paliva. Komponenty 
regulační techniky a datové komuni-
kace jsou rovněž v programu stejně 
jako celá škála okrajových systémů 
až po otopná tělesa a podlahové 
vytápění.

S 12 závody v Německu, Rakousku, 
Francii, Kanadě, Polsku a Číně, s pro-
dejními organizacemi v Německu 
a dalších 35 zemích a 119 prodejními 
pobočkami na celém světě je společ-
nost Viessmann zaměřena skutečně 
mezinárodně.

Zodpovědnost za životní prostředí 
a společnost, snaha o dokonalost 
a nejvyšší efektivnost ve všech 
obchodní procesech představují pro 
společnost Viessmann při jednání 
s obchodními partnery a zaměstnanci 
ty hlavní hodnoty. To platí pro 
každého jednotlivého zaměstnance 
a tím pádem i pro celý podnik, 
který se všemi svými produkty                     
a podpůrnými činnostmi nabízí 
zákazníkům mimořádný užitek 
s přidanou hodnotou 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.


