
Стенни газови кондензни котли

VITODENS 100-W
VITODENS 111-W

Отоплителни системи
Индустриални системи

Охладителни системи



Кондензна техника 
на газ

Vitodens 100-W
Vitodens 111-W
4,7 до 35,0 kW

Vitodens 100-W и Vitodens 111-W с компактните си размери, тиха работа и 
елегантен дизайн се вписват идеално в жилищните помещения

Vitodens 100-W и Vitodens 111-W са 
високоефективни стенни кондензни котли 
на изключително атрактивни цени и с 
безкомпромисното качество на
Viessmann -  Made in Germany. 
Благодарение на компактните си 
размери, ниско тегло и много тиха работа 
котлите са подходящи за инсталиране в 
жилищни помещения. При Vitodens 111-W 
допълнително е интегриран бойлер от 
неръждаема стомана с обем 46 литра.

Обхватът на модулацията при тези 
модели е 1:6. Това прави уредите много 
подходящи за отопление на малки 
жилища и добре изолирани сгради с ниско 
потребление на топлина. Допълнителните 
предимства за потребителите са 
минималните стартове на котлите, което 
значително намалява работния шум и 
същевременно увеличава живота на 
компонентите.

Топлообменник от неръждаема стомана
Както всички газови кондензни котли 
на Viessmann Vitodens 100-W/111-W са 
оборудвани с топлообменник Inox-Radial 
от неръждаема стомана. Това техническо 
решение  гарантира висока ефективност 
от 98% и се отличава с дълъг живот, 
надеждна и икономична работа с 
пълноценно използване на топлината от 
конденза. 
За топлообменниците Inox-Radial 
Viessmann дава 10 години гаранция за 
неплътност причинена от корозия.

Елегантно и лесно решение
Vitodens 100-W и Vitodens 111-W се 
монтират изключително лесно и бързо. 
Компонентите на уреда са достъпни от 
фронталната страна и не са необходими 
странични свободни пространства за 
сервизиране. Благодарение на елегантния 
си дизайн котлите се вписват хармонично 
в интериора на всяко жилище.

Touch-Display за по-висок комфорт
Управлението на стенните газови 
кондензни котли Vitodens 100-W и Vitodens 
111-W е с нов осветен LCD-Touch дисплей, 
на който се настройва котела. Дисплеят 
ясно се вижда и в тъмни помещения, 
което допълнително улеснява 
потребителя и повишава комфорта на 
обслужване.

Топлообменник Inox-Radial 

от неръждаема стомана - 

ефективност и дълъг живот

на всички топлообменници от

неръждаема стомана за кондензни

котли до 150 KW

10 години гаранция

Условия:

Сключен договор за профилакти-

ка със сервизна фирма

Осветен LCD-Touch-Display
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Спечелете с тези предимства:

 � Стенни газови кондензни котли, 4,7 до 35 kW
 � Компактни размери  - спестяват място в жилищните помещения
 � Коефициент на ефективност: 98% (Hs)/109% (Hi)
 � Идеални за подмяна на стари уреди благодарение на минималните 

височина за инсталиране и монтажни отстояния
 � Топлообменник Inox-Radial от неръждаема стомана с 10 години гаранция
 � Ниски нива на работен шум чрез по-висока модулация
 � Обхват на модулацията до 1:6
 � Модулираща цилиндрична горелка MatriX
 � Лесно обслужване с осветен LCD-Touch-Display (опционално чрез стайни 

програматори)
 � Вграден водосъдържател от неръждаема стомана, 46 литра   

(Vitodens 111-W)
 � Лесен достъп до компонентите от фронталната страна на котела, без 

странични разстояния за сервизиране
 � Подходящи и за многоетажни сгради с общ комин

1   Топлообменник Inox-Radial от 
неръждаема стомана  - висока 
сигурност, дълъг живот и 
голяма производителност в 
компактна конструкция

2   Модулираща цилиндрична 
горелка MatriX 

3   Водосъдържател от неръж-
даема стомана, 46 литра 
(Vitodens 111-W)

4   Вграден разширителен съд
5  Вентилатор с регулируеми 

обороти за тиха и енергоспес-
тяваща работа

6   Високоефективна помпа
7  Пластинчат топлообменник за 

комфортно производство на 
топла вода (при двуконтурни 
котли)

8   Осветен LCD-Touch-Display

Vitodens 100-W 
(показан е стенен газов двуконтурен котел)

Vitodens 111-W

Vitodens 111-W с вграден водосъдържател от 

неръждаема стомана, 46 литра
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Съдържанието е със защитени авторски права.

Размножаването както и всяка друга употреба може да става само 

с разрешението на Висман ЕООД.

Запазваме си правото на промени.

Вашата фирма за отоплителна техника

Висман ЕООД
Бул. България, 90
1680 София
Телефон: +359 2 9589 353
info-bg@viessmann.com
www.viessmann.bg
www.termopompa.bgТехнически данни 

Vitodens 100-W
Vitodens 111-W

Едноконтурен котел Тип B1HC B1HC B1HC

Двуконтурен котел Тип – B1KC B1KC

Отоплителна мощност kW
kW

4,7 – 19,0
4,3 – 17,4

4,7 – 26,0
4,3 – 23,8

5,9 - 34,9
5,4 - 32,1

Размери
Дължина х Ширина х Височина mm 350 x 400 x 700
Тегло
Едноконтурен котел
Двуконтурен котел

kg
kg

35
–

36
36

37
38

Клас на енергийна ефективност A A A

Vitodens 100-W

Vitodens 111-W Тип B1LD B1LD B1LD

Отоплителна мощност kW
kW

4,7  - 19,0
4,3  - 17,4

4,7 – 26,0
4,3 – 23,8

5,8 – 34,9
5,3 – 32,1

Отоплителна мощност
при подгряване на БГВ kW 4,3  - 23,7 4,3 – 29,3 5,4 - 33,5

Размери
Дължина
Ширина
Височина
Височина с фукс

mm
mm
mm
mm

480
600
900

1060

480
600
900

1060

480
600
900

1060

Тегло kg 62 62 64

Водосъдържател от неръждаема стомана l 46 46 46

Клас на енергийна ефективност A A A


