Gaz yakıtlı kombi
Vitopend 100-W

Isıtma sistemleri
Endüstriyel sistemler
Soğutma sistemleri

Gaz yakıtlı kombi

Vitopend 100-W
8,5 ila 30 kW

Vitopend 100-W gaz yakıtlı kombi, kompakt ölçüleri sayesinde oturma mekanlarına
kolaylıkla entegre edilebilmektedir.
Vitopend 100-W konforlu bir ısıtma sunmanın
yanı sıra, kompakt ölçüleri ve zarif tasarımı
sayesinde oturma mekanlarına kolaylıkla
entegre edilebilmektedir. Cihazın yanlarında
servis ve bakım için boşluk bırakmaya gerek
yoktur. Kolay montaj ve hızlı devreye alma
özellikleri sayesinde kısa sürede işletmeye
hazır hale gelir.

Aksesuar olarak temin edilebilen bir dış hava
sıcaklık sensörü yardımıyla dış hava
kompanzasyonlu işletme mümkündür.
Vitopend 100-W’ nin konforlu bir şekilde
uzaktan kumandası için aksesuar olarak
kablolu ve kablosuz oda termostatları da temin
edilebilir.
Yüksek sıcak su konforu
Vitopend 100-W kombi, entegre plakalı
eşanjörü sayesinde yüksek sıcak su konforuna
sahiptir.

Vitopend 100-W oldukça sessiz çalışmaktadır
ve kompakt ölçüleri sayesinde özellikle
ısıtma sistemi modernizasyonunda, mevcut
cihazın değişiminde yer problemi olmadan
kullanılabilir.
Güvenilir işletme ve kullanım konforu
Vitopend 100-W geniş gaz bağlantı basıncı ve
şebeke voltajı aralığında çalışabilme özelliğine
sahip olup, güvenli bir işletme sunmaktadır.
Arka aydınlatmalı dijital ekran ve kullanımı
kolay tuşlu kullanma ünitesi ile ısıtma ve
kullanma suyu sıcaklıkları hızlı bir şekilde
ayarlanabilmektedir. İşletme durumları,
sıcaklıklar ve ısıtma devresi su basıncının
düşmesi gibi arıza mesajları dijital ekran
üzerinden görülebilmektedir. Günlük ve
haftalık programlanabilir bir zaman saati,
kontrol paneline entegre edilmiştir.
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Manometre

Dijital ekran
MODE tuşu ile
menüye girilir.
4 	
Yukarı ve aşağı ok
tuşlarıyla menü
içerisindeki sayfalar
ekrana gelir veya istenen
değerler ayarlanır.
5 OK tuşu ile yapılan
seçimler onaylanır veya
ayarlar kaydedilir.
6 Açma/kapatma düğmesi
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Vitopend 100-W
1 Baca gazı fanı
2 Baca gazı eşanjörü
3 Brülör
4 Dijital kontrol paneli
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Avantajlar:








Vitopend 100-W

Gaz yakıtlı kombi, 8,5 ila 30 kW
Hermetik işletme için modülasyonlu, atmosferik brülör ve baca gazı fanı
Sabit sıcaklık kontrol paneli cihaza entegre edilmiştir
Geniş gaz bağlantı basıncı ve şebeke voltajı aralığında çalışabilme
Entere plakalı eşanjör sayesinde yüksek sıcak su konforu
Arka aydınlatmalı ekran
Entegre günlük ve haftalık programlanabilir zaman saati
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Teknik bilgiler

Tip

A1JB Gaz yakıtlı kombi

Anma ısı gücü
– Mahal ısıtmasında (80/60 °C)
– Kullanma suyu ısıtmasında (80/60

kW
kW

8,5 – 24,0
8,5 – 24,0

11,4 – 30,0
11,4 – 30,0

Boyutlar
Derinlik
Genişlik
Yükseklik

mm
mm
mm

340
400
725

360
450
725

Ağırlık

kg

35

40

60/100

60/100

91

91

Baca gazı/yakma havası bağlantısı Ø mm
Verim

%
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