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- ОПИС

- ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

Газовий настiнний одно- та двоконтурний котел
iз модульованим атмосферним пальником

З тиском пiдведеного газу 13 мбар

Спеціальне виконання для України

VITOPEND 100-W



Vitopend 100-W

Ви шу каєтe су час ний га зо вий настiнний ко тел з оп ти маль ним
спiввiдно шен ням цiни, якостi та технiчних по каз никiв? Vitopend
100 – це пра виль ний вибiр. Ви мо же те знай ти не обхiдний для се -
бе варiант в асор ти ментi рiзних по туж но стей і типiв ви ко нан ня.

Vitopend 100-W, тип WH1D є послiдов ни ком кот ла ти пу WH1B,
од но го з найбiльш по пу ляр них настiнних котлiв в Ук раїнi ос -
таннiх рокiв. Та ка по пу лярнiсть доз во ли ла роз ро би ти спецiаль -
ний варiант кот ла-послiдов ни ка для Ук раїни, вра хо ву ю чи ви мо -
ги нор ма тив них до ку ментiв та умов ек с п лу а тацiї в нашiй країнi.
При роз робцi Vitopend 100-W тип WH1D бу ли вра хо ванi по ба -
жан ня ко ри сту вачiв та сервiсних спецiалiстiв і особ ли ва ува га
бу ла звер ну та на  слабкi мiсця по пе ред ни ка.

Май же всi кон ст рукцiйнi еле мен ти бу ли замiненi на новi су часнi
еле мен ти, якi бу ли вже не од но ра зо во пе ревiренi під час успiшної
ек с п лу а тацiї настiнно го кон ден сацiйно го кот ла Vitodens 100-W.
Та ким чи ном, ми мо же мо го во ри ти про ви нят ко вий рiвень
надiйностi но во го Vitopend 100-W тип WH1D.

Ви со кий ком форт у га ря чо му во до по ста чаннi за без пе чується
зав дя ки ви сокiй без пе рервнiй про ду к тив ностi у 13,9 л/хв (за по -
туж ностi у 29 кВт) та постiйнiй тем пе ра турi га ря чої во ди (елек -
трон не ре гу лю ван ня тем пе ра ту ри).

Vitopend 100-W по ста в ляється у двох варiан тах ви ко нан ня: для
ре жи му ро бо ти з за бо ром повiтря для зго рян ня ззовнi («тур бо»)
та для ре жи му ро бо ти з за бо ром повiтря з примiщен ня («ат мо»).

Vitopend 100-W – один iз най ком пактнiших та без шум них га зо -
вих котлiв. Вiн надiйний у ро ботi, має три ва лий термiн ек с п лу а -
тацiї, а йо го цiна приємно зди вує Вас. 
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Ос новнi пе ре ва ги:

n Ви роб ле но в Нiмеч чинi, ви роб ниц тво
Werk1 у м. Ал лен дорф

n Vitopend 100-W тип WH1D роз роб ле ний
спецiаль но для Ук раїни. Тиск пiдве де но -
го га зу – 13 мбар для за без пе чен ня
надiйної ро бо ти кот ла у нашiй країнi

n Один з най мен ших та най тихiших
котлiв у своєму сег ментi. Зав дя ки ком -
пакт ним розмiрам та мiнiмаль но му шу -
му пiд час ро бо ти мо же бу ти лег ко
змон то ва ний у будь-яко му примiщеннi

n Зручнiсть при сервiсно му та технiчно му
об слу го ву ваннi

n Всi важ ливi для технiчно го об слу го ву -
ван ня ком по нен ти лег ко до с тупнi 
з фрон ту i мо жуть бу ти лег ко замiненi

n Ма но метр, що по ка зує тиск в ус та новцi

n Но вий гiдравлiчний ак ва-блок фiрми
Grundfos

n Пiдклю чен ня до си с тем радiатор но го
та пiдло го во го опа лен ня (за до по мо -
гою ком п ле к ту ю чих)

n За без пе чен ня надiйної та дов го т ри ва -
лої ек с п лу а тацiї зав дя ки: кон ст рукцiї
кот ла з ок ре ми ми те п ло обмiнни ка ми
для опа лен ня та ГВП, ви со ко е фе к тив -
но му ос нов но му мiдно му те п ло -
обмiнни ку з за хис ним по крит тям з си -
лумiну та ви со ко якiсно му паль ни ку з
не ржавiючої сталi

n Нор ма тив ний ККД: 
90% «ат мо» / 93% «тур бо»

n Для за побiган ня об мо ро жен ню ди мо хо -
ду як ком п ле к ту ю чу для кот ла з за бо -
ром повiтря для зго рян ня ззовнi ми ра -
ди мо в Ук раїнi ви ко ри сто ву ва ти ком п -
лект ди мо ходiв зi спецiаль ним ви ко -
нан ням про ти об мо ро жен ня, що по ста -
в ляється ТОВ «Вiссманн»

n Си с те ма сервiсно го об слу го ву ван ня по
Ук раїнi, яка скла дається з ви со ко -
квалiфiко ва них та сер тифiко ва них на -
ми парт нерiв
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Вентилятори зі зниженим
рівнем шуму
Високоефективний 
основний теплообмінник
Велика камера згоряння
Модульований пальник
Гідравлічна система 
Aqua-Block 
з мультиштекерними
з’єднаннями 
Multi-Stecksystem
Новий регулятор 
із рідкокристалічним
дисплеєм

Для режиму роботи 
з забором повітря
для згоряння ззовні («турбо»)

Комплект пiдключення мiсткiсного водонагрiвача Vitocell 100-W, розташованого пiд котлом.



Управління/гідравлічні
компоненти

Vitopend 100-W
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Ре гу лятор з iнтег ро ва -
ною си с те мою дiаг но -
сти ки:
Ма но метр си с те ми опа -
лен ня
РК-дис п лей з по ка зан -
ня ми:
– тем пе ра ту ра кот ла
(по дачi)
– вiдо б ра жен ня ре жи му
ро бо ти (опа лен ня/ГВП)
– вiдо б ра жен ня ро бо ти
паль ни ка
– вiдо б ра жен ня рiвня
мо ду ляцiї ро бо чо го
паль ни ка
– ко ди сервiсних ре -
жимiв та по ми лок
Руч ка на лаш ту ван ня
тем пе ра ту ри ГВП
Руч ка на лаш ту ван ня
тем пе ра ту ри кон ту ру
опа лен ня
Ме ре же вий ви ми кач

Просте управлiння i регулювання:
Усi функцiї доступнi за допомогою лише двох ручок налаштування

Зручнi ре гу ля то ри доз во ля ють швид ко
вста но в лю ва ти тем пе ра ту ру по дачi лiнiї
опа лен ня та ГВП.
Кот ли Vitopend 100 ос на щенi си с те мою дiаг но -
сти ки, яка за до по мо гою кодів на РК-моніторі
iнфор мує про ро бо чий i сервiсний ре жи ми ро -
бо ти кот ла, а та кож про аварiйний ре жим.

Функцiї управлiння.
У котел Vitopend 100 вбудована автоматика,
що дозволяє керувати котлом в режимi
роботи з постiйною температурою подачi.
Також котел оснащений iнтегрованою
функцiєю захисту вiд замерзання i системою
дiагностики.

До котла Vitopend 100-W можна пiдключити
три типи регулюючих пристроїв:
n Vitotrol 100, тип RT

кiмнатний термостат для управлiння котлом
за заданою температурою в примiщеннi

n Vitotrol 100, тип UTA
програмований кiмнатний термостат

n Vitotrol 100, тип UTDB 
цифровий термостат з великим РК-дисплеєм.

Модуль дистанцiйного керування
Vitotrol 100, тип RT

Модуль дистанцiйного керування
Vitotrol 100, тип UTA

Модуль дистанцiйного керування
Vitotrol 100, тип UTDB
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VITOPEND 100-W тип WH1D

Га зо вий од но- та дво кон тур ний ко тел з пов ною ав то ма ти -
зацiєю всiх про цесiв

n мо дуль о ва ний ат мо сфер ний паль ник, вен ти ля тор для ви да -
лен ня про дуктiв зго рян ня, за кри та ка ме ра зго рян ня

або
n мо дуль о ва ний ат мо сфер ний паль ник з вiдкри тою ка ме рою

зго рян ня
n кон т ро лер для ре жи му ек с п лу а тацiї з постiйною тем пе ра ту -

рою по дачi
n з мон таж ни ми при спо со ба ми та ар ма ту рою

Для при род но го та скра п ле но го га зу

До пу с ти мий ро бо чий тиск
n те п ло носiй 3 бар
n во да в во до розбiрно му кон турi 10 бар

Іден тифiка тор ви ро бу: СЕ-0085 BQ 0447

n Відповідає ви мо гам по ККД «3 зiроч ки» згiдно 92/42/СЕЕ (ви -
ко нан ня з за кри тою ка ме рою зго рян ня).

n Низь ко тем пе ра тур ний во догрiйний ко тел (ви ко нан ня з вiдкри -
тою ка ме рою зго рян ня).

n Ком пакт ний при лад.

n Ви со кий стан дарт якостi та ви со ка ек с п лу а тацiйна надiйнiсть
зав дя ки ба га то ра зо вим ви про бу ван ням на стадiї роз роб ки та
в серiйно му ви роб ництвi.

n Ви со кий ком форт при го ту ван ня га ря чої во ди завдяки вбу до -
ва ному про точ ному те п ло обмiнни ку.

n Кон т ро лер для ре жи му уп равлiння за тем пе ра ту рою примiщен -
ня з iнтег ро ва ною си с те мою дiаг но сти ки.

n Мон таж, технiчне та сервiсне об слу го ву ван ня ма к си маль но
спро щенi та по лег шенi за ра ху нок ви ко ристан ня унiфiко ва ної
плат фор ми, мо дульнiй кон ст рукцiї та од на ко вих ком по нентiв.

n Ком пакт ний гiдравлiчний блок з швид ко роз'ємни ми з'єднан -
ня ми Multi-Stecksystem.

n При сервiсно му об слу го ву ваннi не по тре бує до дат ко во го
вiльно го мiсця з обох бокiв.

n Спецiаль не ви ко нан ня для Ук раїни (13 мбар).
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Газовий одноконтурний та двоконтурний водогрiйний котел

Одноконтурний Двоконтурний

при вiдборi повiтря при вiдборi повiтря при вiдборi повiтря при вiдборi повiтря
для згоряння ззовнi для згоряння для згоряння ззовнi для згоряння

в приміщенні установки в приміщенні установки

Дiапазон номiнальної теплової потужностi 
при опаленнi примiщень/
приготуваннi гарячої води кВт 10,7-24,8 10,5-24,0 10,7-23,0 13,2-29,0 10,2-23,0 13,5-27,3

Номiнальне теплове навантаження кВт 11,7-26,7 11,7-26,7 11,7-24,5 14,6-31,1 11,4-25,4 14,5-30,3

Ідентифікатор виробу CE-0085 BQ 0447 CE-0085 BQ 0447 CE-0085 BQ 0447 CE-0085 BQ 0447

КKД
при повному навантаженнi (100%) % 92,8 90,0 93,1 93,2 90,0 90,0
при частковому навантаженнi (30%) % 90,2 89,7 90,5 90,8 89,7 89,6

Енергетична ефективність згідно 92/42 EWG 3 зірки низькотемпературний 3 зірки низькотемпературний

Викид NOx мг/кВт•год < 150 < 150 < 150 < 150 < 150 < 150

Викид CO при повному навантаженнi мг/кВт•год < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100

Тиск підведеного газу
Природний газ з реле контролю тиску газу мбар 13 13 13 13 13 13

Скраплений газ мбар 30-37 30-37 30-37 30-37 30-37 30-37

Макс. допустимий тиск підведеного газу
Природний газ мбар 30 30 30 30 30 30
Скраплений газ мбар 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5

Макс. споживання електричної енергії
(включно з насосом) Вт 114 75 128 136 92 87

Робоча напруга В/Гц 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Виконання захисту IP X4D X4D X4D X4D X4D X4D

Макс. регульована температура котла °C 76 76 76 76 76 76

Допустимий робочий тиск бар 0,8 – 3,0 0,8 – 3,0 0,8 – 3,0 0,8 – 3,0 0,8 – 3,0 0,8 – 3,0

Мембранний розширювальний бак
Об’єм л 6 6 6 10 6 10
Вхідний тиск бар 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Об’єм котла Vitopend л 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Проточний водонагрівач 
(тільки для двоконтурного водогрійного котла)
Макс. робочий тиск бар 10 10 10 10 10 10
Тривала продуктивність 
при приготуванні гарячої води кВт 24,8 24 23 29 23 27,3
Водорозбір (ΔT = 30 K) л/хв 11,9 11,5 11 13,8 11 13
Температура на виході, регульована °C 30-57 30-57 30-57 30-57 30-57 30-57

Параметри витрат
при максимальному навантаженні
Природний газ м3/год 2,83 2,83 2,6 3,3 2,69 3,21
Скраплений газ кг/год 2,09 2,09 1,92 2,44 1,69 2,37
Параметри відхідних газів
(для проектування системи видалення 
продуктів згоряння згідно EN 13384)

Температура відхідних газів
(при температурі повітря для спалювання палива 20 °C):
– при верхній межі номінальної теплової 

потужності (природний/скраплений газ) °C 136/137 102/113 136/137 137/134 102/113 119/116
– при нижній межі номінальної теплової 

потужності (природний/скраплений газ) °C 113/117 83/88 113/117 112/113 83/88 89/90

Масові витрати відхідних газів
– при верхній межі номінальної теплової 

потужності (природний/скраплений газ) кг/год 59,0/59,9 62,4/64,9 59,0/59,9 76,3/68,5 62,4/64,9 75,3/69,8
при вмісті CO2 (природний/скраплений газ) % 6,5/7,3 6,1/6,7 6,5/7,3 6,5/8,0 6,1/6,7 6,7/7,7

– при нижній межі номінальної теплової 
потужності (природний/скраплений газ) кг/год 59,7/57,6 61,4/56,1 59,7/57,6 79,8/68,5 61,4/56,1 66,5/64,9

при вмісті CO2 (природний/скраплений газ) % 2,7/3,3 2,7/3,4 2,7/3,3 2,5/3,5 2,7/3,4 3,1/3,5

Тиск відхідних газів
Макс. допустиме розрідження за котлом Па 10 10 10
Необхідне разрідження за котлом Па 1,5 1,5 1,5
Залишковий напір витяжного вентилятора Па 100 100 100

Патрубок приєднання димоходу/повітроводу 130 130 140
коаксіально ∅ мм 60/100 60/100 60/100
паралельно ∅ мм 80/80 80/80

Маса газового водогрійного котла кг 36 31 36 39 31 34

UA
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Пiдключення газоходу

Габаритнi розмiри

Насос

при вiдборi повiтря для згоряння ззовнi

Мiсце для кабелiв електроживлення

при вiдборi повiтря для згоряння з примiщення установки

A

В комплектi з пiдставним мiсткiсним водонагрiвачем
обов'язковi розмiри, в iнших рекомендованi

B

Верхня кромка готової пiдлогиC

Номiнальна теплова потужнiсть кВт 23 27,3/29
Насос Тип VP-15/50 VP-15/60
Залишковий напiр з вбудованим 
перепускним клапаном
Номiнальна напруга В~ 230 230
Споживана потужнiсть Вт 65 85

Мiнiмальний тиск на входi в систему 
Температура води: < 85 °C
Мiнiмальний тиск на входi: 0,8 бар

Арматурна кришкаD
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Система «Повiтря – продукти згоряння» (LAS) для режиму експлуатацiї з вiдбором повiтря для згоряння ззовнi

Прохiд крiзь зовнiшню стiну

Вертикальний прохiд крiзь похилий та плаский дах

Іншi компоненти LAS

n Тру бо провiд LAS по ви нен бу ти об лад на ний кон ден са тозбiрни -
ком з за без пе чен ням вiдво ду кон ден са ту.
n При ви ко ри станнi на ступ них ком по нентiв вiд ма к си маль ної
роз гор ну тої дов жи ни тру би не обхiдно ви ра ху ва ти:
- вiдвiд LAS пiд 45° 0,5 м
- вiдвiд LAS пiд 87° 1 м
- прохiд крiзь дах 1 м
- прохiд крiзь зовнiшню стiну 1 м

n Вер ти каль ний прохiд крiзь по хи лий дах та пла ску покрiвлю
Ман же та пла ско го да ху по вин на бу ти вбу до ва ною в покрiвлю
вiдповiдно до ви мог для пла ских дахiв.
Прохiд крiзь покрiвлю вста но в люється звер ху та вста но в люється
на ман же ту.
n Прохiд крiзь зовнiшню стiну
Тру бо провiд LAS по ви нен бу ти об лад на ний ог ля до вим лю ком
для ог ля ду та очи щен ня.
Поєдну вальний еле мент по ви нен бу ти про кла де ний з ура ху ван -
ням ку та пiдйо му мiнiмум 3°.

№ замовлення

Модульний розмiр, мм ∅ 80/80

Труба LAS 1 м (вкорочувана) 7198 580

Труба LAS 0,5 м (вкорочувана) 7198 581

Вiдвiд LAS пiд 90° 7198 578

Вiдвiд LAS пiд 45° 7198 579

Конденсатозбiрник LAS вертикальний 7198 577

Конденсатозбiрник LAS горизонтальний 7176 624

Воронка зливу конденсату 7179 307

№ замовлення

Модульний розмiр, мм ∅ 60/60

Труба LAS 1 м (вкорочувана) 7194 841

Труба LAS 0,5 м (вкорочувана) 7194 842

Вiдвiд LAS пiд 90° 7194 836

Вiдвiд LAS пiд 45° (2 шт.) 7194 837

Ревiзiйний елемент LAS, прямий 7194 833

Конденсатозбiрник LAS 7197 769

Воронка зливу конденсату 7179 307

№ замовлення 7246 542

№ замовлення

Вказiвка
Іншi си с те ми LAS (у то му числi ∅ 80/125 мм) див. в ок ре мо му
технiчно му пас портi «Си с те ми ви да лен ня про дуктiв зго рян ня»

(чорний)
(червоний)

(чорний)
(червоний)

(плаский дах)

№ замовлення 7246 579

Технічний паспортVitopend 100-W



8/9Вимоги при проектуванні

Вста но в лен ня в разi ек с п лу а тацiї з вiдбо ром повiтря для
згоряння з примiщен ня
В ре жимi ек с п лу а тацiї з вiдбо ром повiтря для згоряння з при мi -
щен ня ма ють бу ти до т ри манi на ступнi ви мо ги сто сов но примi -
щен ня для вста но в лен ня:
n Не до пу с кається за бруд нен ня повiтря га ло ге номiсни ми вуг ле -

во да ми (на при к лад, ти ми, якi вхо дять до скла ду ае ро золiв,
фарб, роз чин никiв та за собiв для мит тя), в iншо му разi вiдбiр
повiтря для горiння має вiдбу ва ти ся ззовнi.

n Не до пу с кається силь не за пи лен ня.
n Не до пу с кається ви со ка во логiсть повiтря.
n Слiд за без пе чи ти за хист вiд за мер зан ня i на леж ну вен ти ляцiю.
n В примiщеннi для вста но в лен ня має бу ти злив для ви пу ск ної

лiнiї за побiжно го кла па на.
n Ма к си маль на тем пе ра ту ра нав ко лиш нь о го се ре до ви ща для

опа лю валь ної ус та нов ки не по вин на пе ре ви щу ва ти 35 °C.
n Vitopend має бу ти вста но в ле ний по бли зу ди мо вої тру би/шах ти

ди мо хо ду.
n Для пiдклю чен ня си с те ми ви да лен ня про дуктiв зго рян ня не

ви ко ри сто ву ва ти гнучкi (алюмiнiєвi) тру би.
За умо ви не до т ри ман ня да них вказiвок пра во на га рантiйне об -
слу го ву ван ня у ви пад ку пош код жен ня кот ла, зу мо в ле но го однi-
єю iз за зна че них при чин, втра чає си лу.

Вiльний простiр для технiчно го об слу го ву ван ня
n 350 мм над во догрiйним кот лом для робiт з об слу го ву ван ня

на вбу до ва но му роз ши рю валь но му ба ку.
n 700 мм пе ред во догрiйним кот лом або місткісним во до -

нагрiва чем.

Елек т ричнi пiдклю чен ня
n Пiдклю чен ня до ме режi (230 В/50 Гц) має бу ти стацiонар ним.
n За побiжник на пiдвiдно му ка белi має бу ти роз ра хо ва ний ма к -

си мум на 16 А.
n Бло ку ван ня ви тяж них при строїв в ре жимi єксплу а тацiї з

вiдбо ром повiтря для згоряння з примiщен ня тiльки че рез
зовнiшнiй мо дуль роз ши рен ня Н3 (до помiжне об лад нан ня).

Ка белi на дiлянцi жи виль них лiнiй ма ють ви с ту па ти зi стiни при -
близ но на 1200 мм.

Ка белi

NYM-J 2-жиль ний NYM-О
3 х 1,5 мм2 мiн. 0,75 мм2 3 х 1,5 мм2

Ка белi Vitotrol 100, Vitotrol 100 RT
елек т ро жи в лен ня тип UTDB Vitotrol 100, тип UTА
(в то му числi
як при на лежнiсть)

Хiмiчнi ан ти ко розiйнi за со би
У на леж ним чи ном змон то ва них i ек с п лу а то ва них опа лю валь них
ус та нов ках за кри то го ти пу ко розiя, як пра ви ло, не вiдбу вається.
Ко ри сту ва ти ся хiмiчни ми ан ти ко розiйни ми за со ба ми не слiд.
Ба га то хто з ви роб никiв полiмер них труб ре ко мен дує ви ко ри -
стан ня хiмiчних до ба вок. В цьо му ви пад ку доз во ляється ви ко -
ри сто ву ва ти тiльки тi ан ти ко розiйнi за со би з про по но ва них у
спецiалiзо ва них ма га зи нах опа лю валь ної технiки, якi до пу щенi
для во догрiйних котлiв з при го ту ван ням га ря чої во ди за до по -
мо гою од ностiнних те п ло обмiнникiв (про точ них те п ло обмiнникiв
або місткісних во до нагрiвачiв) (DIN 1988-4). При цьо му до т ри -
му ва ти ся ди ре к ти ви VDI 2035.

Опа лю вальнi кон ту ри
Для си с тем опа лен ня з полiмер ни ми тру ба ми ми ре ко мен дуємо
ви ко ри сто ву ва ти ди фузiйно-не про никнi тру би за для за побiган -
ня ди фузiї кис ню че рез стiнки труб. В си с те мах внутрiшньопiд-
ло го во го опа лен ня з про ник ни ми для кис ню полiмер ни ми тру -
ба ми (DIN 4726) слiд ви ко на ти подiл опа лю валь них си с тем на
ок ремi кон ту ри. Для цьо го ми по ста в ляємо спецiальнi те п ло -
обмiнни ки.

Кон тур внутрiшньопiдло го во го опа лен ня
В по да валь ну магiстраль кон ту ру внутрiшньопiдло го во го опа -
лен ня слiд вбу ду ва ти тер мо стат ний об ме жу вач ма к си маль ної
тем пе ра ту ри. До т ри му ва ти ся ви мог DIN 18560-2.
Кон тур внутрiшньопiдло го во го опа лен ня по ви нен бу ти пiдклю -
че ний че рез ком п лект для мон та жу пiд кот лом з тер мо ста тич -
ним змiшу ва чем.

Ком п лект для мон та жу пiд кот лом з тер мо ста тич ним
змiшу ва чем
Кон ст ру к тив ний ву зол для роз подiлен ня те п ла че рез один опа -
лю валь ний кон тур зi змiшу ва чем i один опа лю валь ний кон тур
без змiшу ва ча для мон та жу в настiнно му ви ко наннi.

Гiдравлiчний роздiлю вач
Для ус та но вок з во до на пов нен ням по над 10 л/кВт ми ре ко мен -
дуємо ви ко ри сто ву ва ти гiдравлiчний роздiлю вач.

За побiжний кла пан/пе ре пу ск ний кла пан (на боцi нагрiваль -
но го кон ту ру)
В гiдравлiчний блок кот ла Vitopend 100-W вбу до ванi за побiжний
i пе ре пу ск ний кла па ни.

Тиск спраць о ву ван ня:
За побiжний кла пан 3 ба ри
Пе ре пу ск ний кла пан ≈ 270 мбарiв

Якiснi по каз ни ки во ди/за хист вiд за мер зан ня
На пов нен ня ус та нов ки не якiсною во дою призводить до утво рен ня
на ки пу i ко розiї та мо же спри чи ни ти пош код жен ня во догрiйно го
кот ла.
n Ре тель но про ми ти опа лю валь ну ус та нов ку пе ред за пов нен ням.
n За ли ва ти винятково пит ну во ду.
n В разі ви ко ри стання во ди жорсткiстю по над 3,0 моль/м3 (16,8
нiмець ких гра дусiв жор ст костi) не обхiдно вжи ти за ходiв для
пом'як шен ня во ди, на при к лад, ви ко ри сто ву ю чи ма лу ус та нов ку
для знят тя жор ст костi во ди (див. прайс-лист Vitoset фiрми
Viessmann).
n До во ди, яка за ли вається в ус та нов ку, до да ва ти ан ти фриз

за бо ро няється.

Ви мо ги до якостi во ди
В разі ви ко ри стання во ди жорсткiстю 3,58 моль/м3 (20 нiмець ких
гра дусiв жорст костi) ми ре ко мен дуємо для при го ту ван ня га ря чої
во ди ви ко ри сто ву ва ти місткісні во до нагрiвачi або си с те му во до -
пiдго тов ки, вбу до ва ну в по да валь ну магiстраль хо лод ної во ди.

Пiдклю чен ня га зо во го комбiно ва но го во догрiйно го мо ду ля
на боцi кон ту ру во до роз бо ру ГВП

Ко тел Vitopend не при дат ний для ви ко ри стан ня з оцин ко ва ни ми
тру бо про во да ми.

Па ра мет ри роз ши рю валь но го ба ка
Як що вбу до ва но го роз ши рю валь но го ба ка ви я вить ся не до с тат -
ньо, за мов ни ку не обхiдно ви ко ри ста ти до дат ко во ще один роз -
ши рю валь ний бак.

Вимоги до димоходів
Для запобігання обмороженню димоходу як комплектуючу 
для котла з забором повітря для згоряння ззовні ми радимо в
Україні використовувати комплект димоходів зі спеціальним
виконанням проти обмороження, що поставляється ТОВ «Ві сс -
манн». В разі застосування сторонніх димоходів відповідальність
з ТОВ «Ві с сманн» знімається.




