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Jeden z najmniejszych i najcichszych 
kotłów na rynku
Vitodens 100-W to obecnie najmniejszy kocioł 

z grupy wiszących kotłów kondensacyjnych 

firmy Viessmann. Posiada modulowany palnik 

cylindryczny MatriX oraz wymiennik ciepła 

Inox-Radial z kwasoodpornej stali szlachetnej 

odporny na duże obciążenia termiczne.

Kocioł może pracować pogodowo i/lub na 

podstawie temperatury w pomieszczeniu.

Obsługę kotła i programowanie jego pracy 

można przenieść w dowolne miejsce stosując 

dodatkowo odpowiedni termostat pomiesz-

czenia lub zdalne sterowanie – np. pakiet 

pogodowy: z radiowym zdalnym sterowaniem 

Vitotrol 100 typ UTDB-RF2 i czujnikiem tem-

peratury zewnętrznej:

  kocioł pracuje na podstawie temperatury 

zewnętrznej (pogodowo)

   zdalne sterowanie może mierzyć tempe-

raturę w pomieszczeniu, w którym się 

znajduje i dodatkowo korygować pracę 

kotła

   zdalne sterowanie umieszczone w do-

wolnym pomieszczeniu, np. w salonie, 

komunikuje się z kotłem drogą radiową

  umożliwia czasowe programowanie 

tygodniowe ogrzewania budynku lub 

mieszkania i programowanie ogrzewania 

c.w.u.

Wszędzie pasuje
Vitodens 100-W jest łatwy w instalacji i ob-

słudze. Pasuje niemalże wszędzie: w kuchni, 

w łazience, na strychu, we wnękach i narożni-

kach. Odstępy po bokach kotła nie są wyma-

gane, gdyż wszystkie komponenty do prac 

serwisowych są dostępne z przodu. 

Trwały i energooszczędny 
Dzięki powierzchni wymiany ciepła 

Inox-Radial z kwasoodpornej stali szlachetnej 

Vitodens 100-W gwarantuje wysoką nieza-

wodność i zawsze wysoki stopień wykorzy-

stania ciepła kondensacji. 

Palnik MatriX również wykonany jest ze stali 

szlachetnej. Pracuje szczególnie ekonomicz-

nie gdyż dopasowuje moc grzewczą kotła do 

aktualnego zapotrzebowania na ciepło. Spe-

cjalna konstrukcja palnika wykonanego z siatki 

gwarantuje jego długą i bezawaryjną pracę. 

Komfort c.w.u.
Wysoką wydajność (15,2 litrów na minutę 

przy kotle do 35 kW) i stabilną temperaturę 

c.w.u., zapewnia system elektronicznej regula-

cji.  Po włączeniu funkcji KOMFORT w kotle 

utrzymywana jest wymagana temperatura 

wody użytkowej, dzięki czemu ciepła woda 

dostępna jest od razu. 

W wersji jednofunkcyjnej kocioł oferowany 

jest również w atrakcyjnych cenowo zesta-

wach pakietowych ze zbiornikiem c.w.u. 

o pojemności: 100, 120 lub 150 litrów, a także 

w zestawach pakietowych z kolektorami 

słonecznymi.

Oszczędny również z grzejnikami
Kotły kondensacyjne najefektywniej pracu-

ją z ogrzewaniem podłogowym. Również 

z grzejnikami zaprojektowanymi na „normal-

ną” temperaturę wody grzewczej przyniosą 

spore oszczędności na kosztach ogrzewania.

Idealnym uzupełnieniem dla nowoczesnych 

kotłów kondensacyjnych firmy Viessmann 

są grzejniki płytowe – uniwersalne. Charak-

teryzują się dużą wydajnością cieplną, przy 

jednocześnie wysokiej jakości wykonania 

i eleganckim wzornictwie. Dzięki przemy-

ślanej konstrukcji sprawdzą się w nowym 

budownictwie, jak i przy modernizacji.

Dla szczególnych wymagań komfortu 

w ogrzewanych pomieszczeniach firma Vies-

smann oferuje kompletny system ogrzewania 

podłogowego ViPEX. Uzupełnieniem oferty są 

zestawy regulacyjne RTL do ogrzewania pod-

łogowego, które pozwalają w prosty i łatwy 

sposób sterować pracą ogrzewania podłogo-

wego zasilanego z instalacji grzejników.

Vitodens 100-W oferuje technikę kondensacyjną z wykorzystaniem stali szlachetnej 
najwyższej klasy w minimalnej przestrzeni i w bardzo atrakcyjnej cenie.

Vitodens 100-W
9 do 35 kW

Gazowa technika 
kondensacyjna

Wymiennik ciepła Inox-Radial z kwa-

soodpornej stali szlachetnej odporny 

na duże obciążenia termiczne.

Palnik promiennikowy MatriX

wykonany ze stali szlachetnej

Przykładowy system grzewczy 

z kotłem gazowym i kolektorami 

Vitosol do podgrzewu c.w.u.
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Vitodens 100-W

1    Przeponowe naczynie wzbiorcze
2    Modulowany palnik cylindryczny 

MatriX
3   Powierzchnia grzewcza ze stali Powierzchnia grzewcza ze staliPowierzchnia grzewcza ze stali 

szlachetnej Inox-Radial
4   Dmuchawa powietrza dolotowego Dmuchawa powietrza dolotowegoDmuchawa powietrza dolotowego 

z regulacją obrotów
5   Blok hydrauliczny ��ua-Bloc Blok hydrauliczny ��ua-Bloc 

z płytowym wymiennikiem ciepła
6    Regulator sterowany temperaturą 

pomieszczenia lub pogodowo

Przegląd zalet
 
  Gazowy, dwufunkcyjny lub jednofunkcyjny kocioł kondensacyjny, zakres 
znamionowej mocy cieplnej: 9-26 kW i 11-35 kW.

  Sprawność znormalizowana: do 108%.
  Przystosowany do pobierania powietrza do spalania z zewnątrz (zamknięta 
komora spalania)

  Powierzchnia grzewcza Inox-Radial z kwasoodpornej stali szlachetnej  zapewnia 
wysoką niezawodność i trwałość kotła.

  Palnik MatriX o unikalnej konstrukcji i działaniu, ze stali szlachetnej 
  Zintegrowany łatwy w obsłudze regulator, sterowany temperaturą 
pomieszczenia lub pogodowo 

  Możliwość odczytania na wyświetlaczu regulatora mocy grzewczej z jaką 
aktualnie pracuje kocioł 

  Wysoka wydajność ciepłej wody użytkowej (*** zgodnie z EN13203) 
  Funkcja KOMFORT-u ciepłej wody, która dostępna jest od razu o wymaganej 
temperaturze.

  Łatwy w montażu, konserwacji i obsłudze.
  Kompaktowe wymiary i nowoczesny wygląd pozwalają na zamontowanie kotła 
w każdym pomieszczeniu

  Możliwość zabudowy – nie jest wymagane pozostawienie odstępów po bokach 
kotła

  Kompletny, gotowy do podłączenia: element do montażu i podłączenia 
hydraulicznego w zakresie dostawy kotła

Radiowe zdalne sterowanie Vitotrol 100 typ UTDB-RF2. 

Dostępne również w pakiecie pogodowym z czujnikiem 

temperatury zewnętrznej – pakiet zapewnia komfortową 

regulację pogodową z możliwością uwzględnienia dodatkowo 

temperatury w dowolnym pomieszczeniu oraz ustawianie 

programów czasowych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. 

Jednostka Vitotrol komunikuje się drogą radiową z kotłem 

Vitodens 100-W dlatego nie ma konieczności stosowania 

przewodów elektrycznych.
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Dane techniczne  Vitodens 100-W

Vitodens 100-W – gazowy kocioł kondensacyjny

Typ

Znam. moc cieplna (50/30°C) kW 9,0 – 26,0 11,0 – 35,0 9,0 – 26,0 11,0 – 35,0

Znam. moc cieplna (60/80°C) kW 8,2 – 23,7 10,0 – 31,9 8,2 – 23,7 10,0 – 31,9

Wymiary (całkowite) 
długość 
szerokość 
wysokość

mm 
mm 
mm

340
400
725

360
400
725

340
400
725

360
400
725

Ciężar kg 38 43 39 44

kocioł jednofunkcyjny kocioł dwufunkcyjny




