VITODENS 100-W
Condensatiewandtoestel op gas type WB1B
met modulerende roestvast stalen cilinderbrander en
Inox-Radial warmtewisselaar
open of gesloten werking
Nominaal vermogensbereik 9 tot 35 kW
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U zoekt een modern condensatiewandtoestel op gas, met de best mogelijke verhouding tussen prijs en
prestatie en zonder afbreuk te doen
aan de kwaliteit?
Met de Vitodens 100-W hebben we
de juiste oplossing en vindt u het
model dat het beste past voor al uw
toepassingen in verschillende vermogens en uitvoeringen.
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Een kort overzicht van het productengamma Vitodens 100-W
Verwarmingsketel
Vitodens 100-W: van 26 en 35 kW
Normrendement:
97 % (Hs) / 108% (Hi)
Combinatietoestel
Vitodens 100-W: van 26 en 35 kW
Normrendement:
97 % (Hs) / 108% (Hi)

VITODENS 100-W

Efficiënt, duurzaam,
aantrekkelijk geprijsd
Hoog warmwatercomfort
* * * conform EN 13203

725

14 liter/minuut
(∆T 30 K)

340 (26 kW)
360 (35 kW)
400

Eén van de kleinste en stilste
condensatiewandtoestellen op
gas in zijn soort.
Is door zijn zeer compacte afmetingen en zijn minimaal geluidsniveau
best en gemakkelijk te integreren in
de woonruimte.

Hoog warm watercomfort
Hoog continu debiet en uiterst constante tapwatertemperatuur dankzij
de elektronische regeling van de tapwatertemperatuur

Hoge levensduur dankzij het MatriXweefsel in roestvast staal.
De modulerende MatriX-cilinderbrander,
ontwikkeld en vervaardigd in onze werkplaatsen, heeft dankzij de roestvast stalen
MatriX-rooster een hoge en uniforme
energie-efficiëntie en biedt absolute toekomstzekerheid. De brander past zich
optimaal aan aan de warmte-wisselaar.

Hoge bedrijfszekerheid en langere levensduur

Bijzonder service- en onderhoudsvriendelijk

Betrouwbaar en duurzaam –
Made in Germany

Dankzij de roestvast stalen InoxRadial verwarmingsoppervlakken,
van een superieure kwaliteit, biedt
de Vitodens 100-W een hoge bedrijfszekerheid en maakt daarbij optimaal
gebruik van de condensatietechniek.
Lange onderhoudsintervallen dankzij
de zelfreinigende gladde Inox-Radial
verwarmingsoppervlakken uit roestvast staal van de warmtewisselaar

Hydraulische AquaBloc unit voorzien
van een multistekkersysteem: alle
onderhoudsrelevante componenten
zijn gemakkelijk aan de voorzijde te
bereiken en te vervangen.

Als grootproducent met vele jaren
ervaring op het gebied van de productie van wandtoestellen, weten we
waar het op aankomt. Ook al is de
Vitodens 100-W bijzonder aantrekkelijk geprijsd, toch worden onze hoge
eisen inzake kwaliteit consequent
toegepast op al onze producten.
Daarom staan wandtoestellen van
Viessmann niet alleen voor innovatieve techniek en prestaties, maar
ook in het bijzonder voor een hoge
betrouwbaarheid en duurzaamheid.
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Regeling/toebehoren

Gewoon goed: de bediening
van de regeling
Eenvoudige bediening
Alle functies zijn handmatig regelbaar. De gebruiksvriendelijke draaiknoppen maken een snelle instelling
van de verwarmings- en tapwatertemperatuur mogelijk.
De gegevens van de status zijn weergegeven op het digitaal display.
Manometer Aanduidingen op de display Draaiknop voor
Netschake- Aanduiding keteltempera- temperatuur verlaar
tuur
warmingswater
- Aanduiding branderwerking
- Aanduiding prestatie van de
Draaiknop voor tapbrander
watertemperatuur
- Aanduiding ECO-/COMFORT

Uitwisselbaar diafragma voor de installatie van de
Vitotrol 100 UTA-RF
en Vitotrol 100 UTDRF2 ontvangers.

Afstandsbediening
Vitotrol 100, Type RT

Regeling
De elektronische warmteregeling van
de verwarmingsketel voor kamer- en
buitenluchttemperatuur is ingebouwd in de Vitodens 100-W, zoals
ook de ingebouwde vorstbescherming. Weersafhankelijke werking
met buitentemperatuursensor (Toebehoren).
Afstandsbediening van de verwarmingsinstallatie vanuit de woonkamer
Voor de Vitodens 100-W zijn drie
kabelgeleide en twee radiogeleide
bedieningsverbindingen verkrijgbaar.

Afstandsbediening
Vitotrol 100, Type UTA

■ Vitotrol 100, Type RT
Kamerthermostaat voor de temperatuurregeling van de installatie
waar deze geplaatst is.
■ Vitotrol 100, Type UTA
Klokthermostaat met functiekeuze
en geïntegreerde schakelklok (analoog).

Afstandsbediening
Vitotrol 100, Type UTA-RF

■ Vitotrol 100, Type UTA-RF
Klokthermostaat met keuze van
diverse werkingstoestanden en
geïntegreerde schakelklok (analoog). De ontvanger kan ingebouwd worden in de regeling van
de Vitodens 100-W.

Afstandsbediening
Vitotrol 100, Type UTD

■ Vitotrol 100, Type UTD
Digitale klokthermostaat met
groot LCD-display.

Afstandsbediening
Vitotrol 100, Type UTD-RF2
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■ Vitotrol 100, Type UTD-RF2
Digitale klokthermostaat met
groot LCD-display. De ontvanger
kan ingebouwd worden in de
regeling van de Vitodens 100-W.

Hydraulisch toebehoren

Perfect op elkaar afgestemd

Montageonderdelen
Verschillende montagesets voor
de afwerking zijn leverbaar voor
een gemakkelijke aansluiting van
het toestel op water en gas.

Bevestigingsrail met
montagekruis

Het design kraanwerk is afzonderlijk
verkrijgbaar.

Konsool met kraanwerk
en armaturen
(dit is een dubbel gascombinatietoestel)

Armatuurafdekking

Montagehulpstukken

Montageframe met
kruis

Dankzij de montagehulpstukken
kunnen alle aansluitingen voorbereid
worden in de opbouwfase en de
waterdichtheid gecontroleerd – de
Vitodens 100-W wordt pas achteraf
aangesloten.

Konsool met kraanwerk
en armaturen
(dit is een dubbel gascombinatietoestel)

Toebehoren van de
Vitodens 100-W montageonderdelen

Toebehoren van
de Vitodens 100-W – hulpstukken voor
montage
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Hydraulische toebehoren

Montage- en
onderhoudsvriendelijk
Montage- en inbedrijfstelling
1. Voormontage met montagesjablonen
2. Montage toestel
3. Elektrische aansluiting
4. Inbedrijfstelling

In enkele stappen kan de Vitodens
100-W gemonteerd worden en in
gebruik genomen worden.
1 Voormontage met montagesjabloon

2 Montage toestel

De Vitodens 100-W wandtoestellen
op gas werden consequent ontworpen voor een eenvoudige montage
en een tijdbesparend onderhoud.
Overtuig uzelf!

3 Elektrische aansluiting

4 Inbedrijfstelling

Toebehoren van de Vitodens 100-W verwarmingstoestel
De aansluiting van een Viessmann
boiler in onderbouw, met een inhoud
van 120 of 150 liter, vormt met de
beschikbare koppelstukken geen
enkel probleem. Voor een nevenstaande boiler is eveneens een
geschikte koppelingset voorzien
in het programma.

Koppelstukken voor
Vitocell 100-W in onderbouw
met nodige leidingen
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Productdoorsnede

Vitodens 100-W
van 9 tot 35 kW

Geïntegreerd membraanexpansievat

Modulerende MatriX-cilinderbrander
Inox-Radial verwarmingsoppervlakken
uit roestvast staal – voor hoge bedrijfszekerheid, een langere levensduur en
een groot warmtevermogen in een zo
klein mogelijke ruimte
Ventilator voor verbrandingslucht met
snelheidsregeling voor een geruisloze
werking en een laag stroomverbruik

Kamertemperatuurgestuurde en weersafhankelijke regeling

Verwarmingstoestel

Geïntegreerd membraanexpansievat

Modulerende MatriX-cilinderbrander
Inox-Radial verwarmingsoppervlakken
uit roestvast staal – voor hoge bedrijfszekerheid, langere levensduur en groot
warmtevermogen in een zo klein mogelijke ruimte
Ventilator voor verbrandingslucht met
snelheidsregeling – voor een geruisloze
werking en een laag stroomverbruik
Plaatwarmtewisselaar voor een comfortabel tapwateropwarming

Kamertemperatuurgestuurde en weersafhankelijke regeling

Combinatietoestel
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Techniek
$IPHWLQJHQ


&RQGHQVZDWHUDIYRHUPP
9HUZDUPLQJVDDQYRHUPP DDQVOXLWWRHEHKRUHQ
&RQGHQVHUHQGHYHUZDUPLQJVNHWHORSJDV
ERLOHUDDQYRHU*ô
&RQGHQVHUHQGFRPELQDWLHNHWHORSJDV
:DUPZDWHUPP DDQVOXLWWRHEHKRUHQ
*DVDDQVOXLWLQJ5ò
1RPYHUPRJHQVEHUHLN
D
%RLOHUODDGSRPS

&RQGHQVHUHQGHYHUZDUPLQJVNHWHORSJDV
ERLOHUUHWRXU*ô
&RQGHQVHUHQGFRPELQDWLHNHWHORSJDV
NRXGZDWHUPP DDQVOXLWWRHEHKRUHQ
9HUZDUPLQJVUHWRXUPP DDQVOXLWWRHEHKRUHQ
$IYRHUYHLOLJKHLGVNOHSPP

N:
PP




&RQGHQVHUHQGHYHUZDUPLQJVNHWHORSJDVN:
&RQGHQVHUHQGHFRPELQDWLHNHWHORSJDVN:
&RQGHQVHUHQGHJDVNHWHOHQJHFRPELQHHUGHFRQGHQVHUHQGH
JDVNHWHON:
%RYHQJUHQVYDQKHWZHUNJHELHG
1RPYHUPRJHQVEHUHLNNHWHO
2SJHQRPHQYHUPRJHQ PD[
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Techniek
5RRNJDVOXFKWWRHYRHUV\VWHPHQ FRD[LDDO YRRUJHVORWHQZHUNLQJ
5RRNJDVOXFKWWRHYRHUV\VWHHPPHWEXLWHQZDQGDDQVOXLWLQJ
9RRUGHGRRUYRHULQJGRRUGHEXLWHQZDQGRIVFKXLQGDN0D[LPXP
OHQJWHYDQGHURRNJDVOXFKWWRHYRHUOHLGLQJ
Ŷ N:P
Ŷ N:P
9DQGHPD[LPXPOHQJWHVYDQGHURRNJDVOHLGLQJHQPRHWHQGHYRO
JHQGHOHQJWHVZRUGHQDIJHWURNNHQ

Ŷ 9RRUHONH[WUDFRD[LDDOERFKWVWXNP
Ŷ 9RRUHONH[WUDFRD[LDDOERFKWVWXNP
'HKRUL]RQWDOHYHUELQGLQJVOHLGLQJPRHWPLQVWHQVRSORSHQGZRUGHQ
DDQJHOHJG

3RVQU














5RRNJDVOXFKWWRHYRHUV\VWHHPPHWYHUWLFDOHVFKXLQHHQSODWWH
GDNGRRUYRHULQJ
0D[LPXPOHQJWHYDQGHURRNJDVOXFKWWRHYRHUOHLGLQJ
Ŷ N:P
Ŷ N:P

&RPSRQHQW
.HWHODDQVOXLWVWXN OHYHULQJVRPYDQJYHUZDU
PLQJVNHWHO
&RD[LDOHEXLWHQZDQGDDQVOXLWLQJ
&RD[LDOHEXLV
PODQJ
PODQJ
&RD[LDDOERFKWVWXN
 VWXN
 VWXNV
RI
&RD[LDDOWRH]LFKWERFKWVWXN
 VWXN
&RD[LDDOWRH]LFKWVWXNUHFKW VWXN
&RD[LDOHVFKXLIPRI
$IGHNURRVWHU ELMURRNJDVDIYRHULQGHEXXUW
YDQUDPHQHQGHXUHQ
%HYHVWLJLQJVNOHPZLW VWXN
FRD[LDOHEXLV

%HVWHOQU














9DQGHPD[LPXPOHQJWHVYDQGHURRNJDVOHLGLQJHQPRHWHQGHYRO
JHQGHOHQJWHVZRUGHQDIJHWURNNHQ
Ŷ 9RRUHONH[WUDFRD[LDDOERFKWVWXNP
Ŷ 9RRUHONH[WUDFRD[LDDOERFKWVWXNP
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.OHXU]ZDUW
.OHXUURRG
9HUOHQJLQJERYHQKHWGDNPHWEHYHVWLJLQJV
NOHP
.OHXU]ZDUW
PODQJ
PODQJ
.OHXUURRG
PODQJ
PODQJ
8QLYHUVHOHGDNSDQ
.OHXU]ZDUW
.OHXUURRG
RI
NUDDJYRRUSODWGDN
8QLYHUVHOHDIGHNSODWHQ
&RD[LDOHVFKXLIPRI
&RD[LDOHEXLV
PODQJ RSOHQJWHWHPDNHQ
PODQJ RSOHQJWHWHPDNHQ
&RD[LDDOERFKWVWXN
 VWXN
 VWXNV
&RD[LDDOWRH]LFKWVWXNUHFKW
%HYHVWLJLQJVNOHPZLW VWXN

%HVWHOQU
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Techniek
7HFKQLVFKHJHJHYHQV
*DVNHWHOW\SH&

&DWHJRULH,( 6 %
1RPYHUPRJHQVEHUHLN
7975 &
N:
7975 &
N:
1RPLQDOHZDUPWHEHODVWLQJ
N:
3URGXFWLGHQWLILFDWLHQXPPHU

*HOXLGVYHUPRJHQQLYHDX
G% $

12[NODVVH
*DVDDQVOXLWGUXN

PEDU
$DUGJDV+*/*
9ORHLEDDUJDV
PEDU
0D[WRHJHODWHQJDVDDQVOXLWGUXN

PEDU
$DUGJDV+*/*
9ORHLEDDUJDV
PEDU
0D[HOHNWULVFKRSJHQYHUPRJHQ
:
LQFOFLUFXODWLHSRPS
*HZLFKW
NJ
±&9NHWHO
NJ
±&9NHWHOPHWYHUSDNNLQJ
0D[LPXPFLUFXOHUHQGYROXPH
OLWHU
ELMǻ7 .
([SDQVLHYDW

,QKRXG
OLWHU
9RRUGUXN
EDU
7RHJHVWEHGULMIVGUXN
EDU
$IPHWLQJHQ /[%[+
PP

&RPIRUWSODDWZDUPWHZLVVHODDU
0LQDDQVOXLWGUXN WDSZDWHU]LMGH
EDU
0D[WRHJHVWGUXN WDSZDWHU]LMGH
EDU
8LWODDWWHPSHUDWXXULQVWHOEDDU
&
3HUPDQHQWWDSZDWHUYHUPRJHQ
N:
1RPZDWHUYROXPHELMWDSZDWHURSZDUPLQJYDQǻ7 . OLWHUPLQ
YROJHQV(1
,QJHVWHOGWDSYROXPH
OLWHUPLQ
7DSZDWHUFRPIRUWYROJHQV(1

$DQVOXLWZDDUGHQELMPD[EHODVWLQJPHW

$DUGJDV+*
PK
$DUGJDV/*
PK
9ORHLEDDUJDV3
NJK
5RRNJDVSDUDPHWHUV

7HPSHUDWXXU ELMUHWRXUWHPSHUDWXXU&
±ELMQRPYHUPRJHQ
&
±ELMODDJVWHYHUPRJHQ
&
7HPSHUDWXXU ELMUHWRXUWHPSHUDWXXU&
&
0DVVDGHELHWELMDDUGJDV
±ELMQRPYHUPRJHQ
NJK
±ELMODDJVWHYHUPRJHQ
NJK
0DVVDGHELHWELMYORHLEDDUJDV
±ELMQRPYHUPRJHQ
NJK
±ELMODDJVWHYHUPRJHQ
NJK
5RRNJDVDDQVOXLWLQJ
PP
/XFKWWRHYRHUDDQVOXLWLQJ
PP
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Techniek
3ODQQLQJVDDQZLM]LQJHQ
2SVWHOOLQJELMJHVORWHQZHUNLQJ
$OVWRHVWHOYDQKHWW\SH&V&[RI&[NDQGH9LWRGHQVLQJHVOR
WHQZHUNLQJRQDIKDQNHOLMNYDQJURRWWHHQYHQWLODWLHYDQGHVWRRNUXLPWH
ZRUGHQRSJHVWHOG
0RJHOLMNLVELMYGHSODDWVLQJLQYHUEOLMYHQHQZRRQUXLPWHVLQRQJHYHQ
WLOHHUGHUXLPWHVLQNDVWHQHQQLVVHQPHWHHQPLQLPDOHDIVWDQGWRW
EUDQGEDUHERXZFRQVWUXFWLHV ]LHGHGHVEHWUHIIHQGHQRUP PDDURRN
LQUXLPWHVRQGHUKHWGDN ]ROGHUVHQZHUNUXLPWHV PHWGLUHFWHGRRUYRHU
YDQGHURRNJDVOXFKWWRHYRHUOHLGLQJGRRUKHWGDN
'HRSVWHOUXLPWHPRHWYRUVWYULM]LMQ

9HUZDUPLQJVFLUFXLWV
9RRUYHUZDUPLQJVLQVWDOODWLHVPHWNXQVWVWRIEXL]HQDGYLVHUHQZLMGLIIX
VLHGLFKWHEXL]HQWHJHEUXLNHQRPLQGLIIXQGHUHQYDQ]XXUVWRIGRRUGH
EXLVZDQGHQWHYRRUNRPHQ,QYHUZDUPLQJVLQVWDOODWLHVPHWQLHW]XXU
VWRIGLFKWHNXQVWVWRIEXL]HQ ',1 PRHWHHQV\VWHHPVFKHLGLQJ
ZRUGHQDDQJHEUDFKW+LHUYRRUOHYHUHQZLMDSDUWHZDUPWHZLVVHODDUV
9ORHUYHUZDUPLQJVFLUFXLW
,QGHDDQYRHUYDQKHWYORHUYHUZDUPLQJVFLUFXLWPRHWHHQWHPSHUDWXXU
VFKDNHODDUZRUGHQJHPRQWHHUGYRRUKHWEHJUHQ]HQYDQGHPD[LPXP
WHPSHUDWXXU'DDUELMPRHW',1ZRUGHQJHUHVSHFWHHUG

2SVWHOOLQJELMRSHQZHUNLQJ
,QRSHQZHUNLQJPRHWYRRUGHVWRRNUXLPWHDDQGHYROJHQGHHLVHQZRU
GHQYROGDDQ
Ŷ JHHQOXFKWYHURQWUHLQLJLQJGRRUKDORJHHQNRROZDWHUVWRIIHQ GH]H
EHYLQGHQ]LFKELMYLQVSUD\VYHUYHQRSORVPLGGHOHQHQUHLQLJLQJV
SURGXFWHQ ]RQLHWJHVORWHQZHUNLQJ
Ŷ JHHQEXLWHQJHZRQHVWRIQHHUVODJ
Ŷ JHHQKRJHOXFKWYRFKWLJKHLG
Ŷ YRUVWYULMHQJRHGJHYHQWLOHHUG
Ŷ LQGHVWRRNUXLPWHPRHWHHQDIYRHU]LMQYRRUGHXLWEODDVOHLGLQJYDQGH
YHLOLJKHLGVNOHS
Ŷ GHPD[RPJHYLQJVWHPSHUDWXXUYDQGHLQVWDOODWLHPDJ&QLHW
RYHUVFKULMGHQ
Ŷ GH9LWRGHQVPRHWLQGHEXXUWYDQGHVFKRRUVWHHQNRNHUZRUGHQ
JHPRQWHHUG
$OVGH]HDDQZLM]LQJHQQLHWZRUGHQRSJHYROJGYHUYDOWGHJDUDQWLHYRRU
HYHQWXHOHVFKDGHDDQGHNHWHOGLHRSppQYDQGH]HRRU]DNHQEHUXVW
9ULMHUXLPWHYRRURQGHUKRXGVZHUN]DDPKHGHQ
PPYRRUGH&9NHWHOUHVSZDUPZDWHUERLOHU
(OHNWULVFKHDDQVOXLWLQJHQ
Ŷ 'HQHWDDQVOXLWLQJ 9+] PRHWYLDHHQYDVWHDDQVOXLWLQJ
SODDWVYLQGHQ
Ŷ 0D[LPDOH]HNHULQJYRRUGHVWURRPWRHYRHULV$
.DEHOV
1<0-îPP
± 1HWOHLGLQJHQ

DGHULJPLQ
PP
± 9LWRWURO
W\SH87'
± %XLWHQWHPSHUD
WXXUVHQVRU

1<02îPP
± 9LWRWUROW\SH57
± 9LWRWURO
W\SH87$

&KHPLVFKDQWLFRUURVLHPLGGHO
,QJHVORWHQYHUZDUPLQJVLQVWDOODWLHVGLHYROJHQVGHYRRUVFKULIWHQ]LMQ
JHwQVWDOOHHUGHQZRUGHQJHs[SORLWHHUGWUHHGWPHHVWDOJHHQFRUURVLH
RS
&KHPLVFKHFRUURVLHZHUHQGHPLGGHOHQPRJHQQLHWZRUGHQJHEUXLNW
6RPPLJHSURGXFHQWHQYDQNXQVWVWRIEXL]HQDGYLVHUHQKHWJHEUXLNYDQ
FKHPLVFKHDGGLWLHYHQ,QGLWJHYDOPRJHQXLWVOXLWHQGGRRUGHYDNKDQ
GHODDQJHERGHQFRUURVLHZHUHQGHPLGGHOHQZRUGHQJHEUXLNWGLHYRRU
YHUZDUPLQJVNHWHOVPHWWDSZDWHURSZDUPLQJYLDHHQZDUPWHZLVVHODDU
PHWHQNHOHZDQG SODDWZDUPWHZLVVHODDURIERLOHU ]LMQWRHJHVWDDQ ',1
 'DDUELMPRHWGH9',ULFKWOLMQLQDFKWZRUGHQJHQRPHQ

9HLOLJKHLGVNOHSRYHUVWRUWNOHS YHUZDUPLQJVZDWHU
,QKHWK\GUDXOLVFKHEORNYDQGH9LWRGHQV:]LWHHQYHLOLJKHLGVNOHS
HQHHQRYHUVWRUWNOHSJHwQWHJUHHUG
2SHQLQJVGUXN
9HLOLJKHLGVNOHSEDU
2YHUVWRUWNOHS 싌PEDU
:DWHUNZDOLWHLWYRUVWEHVFKHUPLQJ
2QJHVFKLNWYXOHQVXSSOHWLHZDWHUEHYRUGHUWDI]HWWLQJHQHQFRUURVLH
YRUPLQJHQNDQWRWVFKDGHDDQGHYHUZDUPLQJVNHWHOOHLGHQ
Ŷ 9HUZDUPLQJVLQVWDOODWLHYRRUKHWYXOOHQJURQGLQJVSRHOHQ
Ŷ 8LWVOXLWHQGYXOOHQPHWZDWHUYDQWDSZDWHUNZDOLWHLW
Ŷ 9XOZDWHUPHWHHQKDUGKHLGYDQPHHUGDQPROPPRHWZRUGHQ
RQWKDUGELMYPHWGHNOHLQHRQWKDUGLQJVLQVWDOODWLHYRRUYHUZDUPLQJV
ZDWHU ]LHSULMVOLMVW9LWRVHWYDQ9LHVVPDQQ 
Ŷ $DQKHWYXOZDWHUNDQHHQVSHFLDDOYRRUYHUZDUPLQJVLQVWDOODWLHV
JHVFKLNWDQWLYULHVPLGGHOWRHJHYRHJGZRUGHQ'HJHVFKLNWKHLGPRHW
GRRUGHSURGXFHQWYDQKHWDQWLYULHVPLGGHOZRUGHQDDQJHWRRQG
0HHUJHJHYHQVVWDDQLQKHW9G7h9WRHOLFKWLQJHQEODG ' 
7DSZDWHUNZDOLWHLW
9DQDIHHQZDWHUKDUGKHLGYDQPROPDGYLVHUHQZLMYRRUGHWDS
ZDWHURSZDUPLQJKHWJHEUXLNYDQZDUPZDWHUERLOHUVRIZDWHUEHKDQGH
OLQJLQGHWRHYRHUOHLGLQJYRRUKHWNRXGZDWHU
$DQVOXLWLQJYDQWDSZDWHURSGHFRQGHQVHUHQGHFRPELQDWLHNHWHO
RSJDV
'H9LWRGHQVLVQLHWJHVFKLNWYRRUJHEUXLNLQFRPELQDWLHPHWYHU]LQNWH
EXL]HQ
$IPHWLQJHQYDQKHWH[SDQVLHYDW
,QGH9LWRGHQVLVHHQPHPEUDDQH[SDQVLHYDWJHwQWHJUHHUG
9RRUGUXN
,QKRXG
,QKRXGYHUZDUPLQJVZDWHU9LWRGHQV
± N:
± N:

EDU
OLWHU
OLWHU
OLWHU

%LMGHK\GUDXOLVFKHLQWHJUDWLHPRHWZRUGHQJHFRQWUROHHUGRIGHXLWYRH
ULQJYDQKHWH[SDQVLHYDWEHDQWZRRUGWDDQGHYHUHLVWHQYDQGHLQVWDO
ODWLH
$OVKHWJHwQWHJUHHUGHH[SDQVLHYDWQLHWYROGRHQGHLVPRHWGRRUGH
LQVWDOODWHXUHHQWZHHGHH[SDQVLHYDWDOVDDQYXOOLQJZRUGHQJHSODDWVW
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Viessmann Belgium b.v.b.a.
Hermesstraat 14
1930 Zaventem (Nossegem)
Tel. :
0800 999 40
E-mail: info@viessmann.be
www.viessmann.be
Viessmann Nederland B.V.
Lisbaan 8
2908 LN Capelle a/d Ijssel
Postbus 322
2900 AH Capelle a/d Ijssel
Tel.:
010-458 44 44
Fax:
010-458 70 72
E-mail: info@viessmann.nl
www.viessmann.nl

Warmte op een comfortabele, zuinige
en milieuvriendelijke manier produceren en deze naargelang de behoeften
beschikbaar te stellen, is sinds drie
generaties de missie van het familiebedrijf Viessmann. Met een groot aantal uitstekende productontwikkelingen
en oplossingen heeft Viessmann altijd
weer mijlpalen tot stand gebracht die
van de onderneming de technologische voortrekker en impulsgever in
de hele branche hebben gemaakt.

Rendement :
van 1,5 tot 20.000 kW

Instellingen:
100 : Plus
200 : Comfort
300 : Excellence

Systeemoplossingen:
Perfect op elkaar
afgestemde producten

Viessmann Group

Met 12 fabrieken in Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Canada, Polen en China,
met verkoopsorganisaties in Duitsland en 35 andere landen en met 120
verkoopkantoren is Viessmann internationaal sterk vertegenwoordigd.
De verantwoordelijkheid ten opzichte
van het milieu en de maatschappij,
nauwe samenwerking met onze commerciële partners en medewerkers
evenals het streven naar perfectie en
de hoogste mate van efficiëntie in alle
bedrijfsprocessen, zijn voor Viessmann de centrale waarden. Dit geldt
voor elke medewerker en bijgevolg
voor de hele onderneming, die met
haar producten en bijkomende dienstverlening de klanten het bijzondere
gebruik en de meerwaarde van een
sterk merk biedt.
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Energiedragers:
Stookolie, gas, zonneenergie, hout en natuurlijke
warmte

Het totaalprogramma van Viessmann
biedt een compleet en breed assortiment met vermogens van 1,5 tot
20.000 kW: vloer- en wandketels op
stookolie of aardgas in conventionele
en condenserende uitvoeringen evenals regeneratieve energiesystemen
zoals warmtepompen, zonnesystemen en ketels voor andere duurzame
oplossingen. Componenten voor de
regeltechniek en de gegevens-communicatie behoren eveneens tot het
programma, net als de volledige systeemperiferie tot en met radiatoren en
vloerverwarmingssystemen.

