
Condenserende wandketel op gas
VITODENS 100-W
VITODENS 111-W

Verwarmingssystemen
Industriële systemen

Koelsystemen



Gascondensatietechniek Vitodens 100-W
Vitodens 111-W
6,5 tot 35,0 kW

De Vitodens 100-W en de Vitodens 111-W kunnen dankzij hun compacte afmetingen, 
geringe gewicht en minimaal werkingsgeluid gemakkelijk in de woonomgeving worden 
geïntegreerd.

Compacte afmetingen, een gering gewicht 
en een minimaal werkingsgeluid: dankzij deze 
troeven kunnen de Vitodens 100-W en de 
Vitodens 111-W, twee aantrekkelijk geprijsde 
gascondensatieketels, gemakkelijk in de 
woonomgeving worden geïntegreerd. De 
Vitodens 111-W beschikt daarenboven over 
een roestvast stalen laadboiler met een 
inhoud van 46 liter.

Lange levensduur door het roestvast
stalen MatriX-draadgaas
De modulerende en door Viessmann zelf ont-
wikkelde en geproduceerde MatriXgasbrander 
biedt dankzij zijn roestvast stalen Matrix-
draadgaas een permanent hoge energie-
efficiëntie en is klaar voor de toekomst. De 
gasbrander is perfect aangepast aan de warm-
tewisselaar.

Warmtewisselaars uit roestvast staal
De Vitodens 100-W/111-W zijn net als alle 
gascondensatieketels van Viessmann met een 
roestvast stalen Inox-Radial-warmtewisselaar 
uitgerust. Deze techniek garandeert het hoge 
rendement van 98 procent en onderscheidt 
zich door een lange levensduur en een be-
trouwbare en efficiënte werking. 

Viessmann biedt 10 jaar garantie tegen 
dichtheidsproblemen door corrosie voor de 
Inox-Radial-warmtewisselaar.

Uitermate onderhouds- en servicevrien-
delijk
Ook bij onderhoud en service zijn deze gas-
condensatieketels uitermate tijdbesparend. 
Alle onderdelen zijn via de voorkant toeganke-
lijk, er is geen zijdelingse toegang nodig voor
onderhoud. Bovendien zijn alle installatiecom-
ponenten zoals het verwarmingswaterexpan-
sievat, de pompen en de veiligheidsarmaturen 
reeds in de fabriek kant-en-klaar gemonteerd.

Regeling van 2 verwarmingskringen
De Vitodens 100-W en 111-W bieden u de 
mogelijkheid om 1 gemengde en 1 onge-
mengde kring te regelen met behulp van een 
optionele OpenTherm mengersturing. Deze 
kan gecombineerd worden met maximum 2 
OpenTherm ruimtethermostaten.

Nog makkelijker te bedienen dankzij het 
touchscreen
De condenserende wandketels op gas Vito-
dens 100-W en Vitodens 111-W worden via 
het nieuwe lcd-touchscreen met achtergrond-
verlichting bediend. Hierdoor kan het scherm 
ook in een donkere omgeving makkelijk 
worden afgelezen en bediend.

Inox-Radial-warmtewisselaar – 

duurzaam en efficiënt

op alle roestvast stalen warmtewisse-

laars voor olie-/gascondensatieketels 

tot 150 kW

10 jaar garantie*

* Voor de voorwaarden en het 

productoverzicht, ga naar  

www.viessmann.be

Verlicht lcd-touchscreen
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De voordelen op een rij

 � Condenserende wandketel op aardgas 6,5 tot 35,0 kW
 � Compacte afmetingen voor plaatsbesparende inbouw in de woonomgeving
 � Rendement: 98 % (Hs)/109 % (Hi)
 � Ideaal ter vervanging van uw oude installatie dankzij de beperkte 

installatiehoogte en montageafstand
 � Inox-Radial-warmtewisselaar met 10 jaar garantie
 � Minimale werkingsgeluiden dankzij uitgebreide modulatie 
 � Modulatiebereik tot 1:4
 � Modulerende roestvast stalen cilinderbrander
 � Eenvoudige bediening via verlicht lcd-touchscreen 

(optioneel via kamerthermostaten)
 � Roestvast stalen laadboiler met inhoud van 46 liter (Vitodens 111-W)
 � Makkelijke toegang aan de voorzijde, ruimte opzij voor het onderhoud is niet 

nodig
 � Ook mogelijk voor meervoudig gebruik in de hoogbouw (maximaal 5 toestellen 

per schoorsteen)
 � Mogelijkheid om 1 directe en 1 gemengde verwarmingskring te regelen met 

behulp van de OpenTherm mengmodule (optioneel)

1   Inox Radial-warmtewisselaar uit 
roestvast staal – voor een hoge 
bedrijfszekerheid bij lange gebruiks-
duur en groot warmtevermogen in 
een kleine ruimte

2   Modulerende roestvast stalen 
cilinderbrander

3   Roestvast stalen laadboiler met in-
houd van 46 liter (Vitodens 111-W)

4   Geïntegreerd expansievat
5  Toerentalgeregelde verbrandings-

luchtventilator voor stille en zuinige 
werking

6   Zeer efficiënte pomp
7  Platenwarmtewisselaar voor com-

fortabele sanitair-waterverwarming 
(bij combiketel)

8   Verlicht lcd-touchscreen

Vitodens 100-W 
(condenserende combiketel weer-
gegeven)

Vitodens 111-W

Vitodens 111-W met geïntegreerde roestvast stalen laadboi-

ler met inhoud van 46 liter




