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 Газові котли

 Газові конденсаційні котли

 Низькотемпературні чавунні котли

 Ємнісні водонагрівачі

 Котли на твердому паливі

 Установки водопідготовки

 Теплові насоси

 Сонячні колектори

Ціни вказані в євро без урахування ПДВ



Viessmann
Надійна опалювальна техніка

За результатами незалежного дослідження теплотехнічної  
галузі Німеччини, проведеного видавництвом Markt intern,  
в якому взяли участь понад тисячу опалювальних підприємств 
Німеччини, Viessmann вже 12-й раз було визнано фаховим  
партнером № 1.

n  Опалювальна техніка Viessmann має надзвичайно високі по-
казники якості та надійності
n  Розгалужена мережа сервісних центрів Viessmann діє по всій 
Україні
n  Високі ККД котлів Viessmann означають незначні витрати на 
опалення
n  Компанія Viessmann постійно створює високотехнологічні 
продукти, які визначають напрями розвитку опалювального об-
ладнання у всьому світі
www.viessmann.ua



Газовий котел Vitopend 100-W
10,2 – 29 кВт

Ви шукаєте сучасний газовий настінний 
котел з оптимальним співвідношенням 
ціни, якості та технічних показників? 
Vitopend 100 — це правильний вибір. 
Ви можете знайти необхідний для себе 
варіант в асортименті різних потужнос-
тей та типів виконання.

Vitopend 100-W є наступником котла 
типу WH1В, одного з найбільш популяр-
них настінних котлів в Україні останніх 
років. Така популярність дозволила 
розробити спеціальний варіант котла-
наступника для України, враховуючи 
вимоги нормативних документів та
умов експлуатаціїв нашій країні, а також
побажання користувачів та сервісних 
спеціалістів.

Високий комфорт у гарячому водопос-
тачанні забезпечується завдяки висо-
кій безперервній продуктивності (13,9 
л/хв за потужності 29 кВт) та постійній 
температурі гарячої води (електронне 
регулювання температури).

Vitopend 100-W — один із найкомпактні-
ших та безшумних газових котлів. Він 
надійний у роботі, має тривалий термін 
експлуатації, а його ціна приємно зди-
вує Вас.

Основні переваги:

 Vitopend 100-W розроблений спеціально для 

України. Тиск підведеного газу — 13 мбар для 

забезпечення надійної роботи котла у нашій 

країні

 Один з найменших та найтихіших котлів у 

своєму сегменті. Завдяки компактним розмірам 

та мінімальному шуму під час роботи може бути 

легко змонтований у будь-якому приміщенні

 Зручність при сервісному та технічному обслу-

говуванні

 Всі важливі для технічного обслуговування 

компоненти легкодоступні з фронту і можуть 

бути легко замінені

 Підключення до систем радіаторного та підло-

гового опалення (за допомогою комплектуючих)

 Забезпечення надійної та довготривалої екс-

плуатації завдяки конструкції котла з окремими 

теплообмінниками для опалення та ГВП, висо-

коефективному основному мідному теплооб-

міннику з захисним покриттям з силуміну та 

високоякісному пальнику з нержавіючої сталі

 Нормативний ККД: 90% «атмо»,  

93% «турбо»

 Для запобігання обмерзанню димоходу, як 

комплектуючу для котла з забором повітря для 

згоряння ззовні ми радимо в Україні використо-

вувати комплект димоходів зі спеціальним ви-

конанням проти обмерзання, що поставляється 

ТОВ «Віссманн»

 Система сервісного обслуговування по Україні, 

яка складається з високо кваліфікованих та 

сертифікованих нами партнерів
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VITOPEND 100-W

1  Вентилятор зі зниженим рівнем шуму 

2  Високоефективний основний теплообмінник

3  Велика камера згоряння

4  Модульований пальник

5  Гідравлічна система Aqua-Block з мульти-
штекерними з’єднаннями Multi- Stecksystem

6  Новий регулятор із рідкокристалічним 
дисплеєм
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Мінімально необхідний елемент димоходу:
 Комплект підключення (коліно + перехід). 67 євро, № замовлення 7194844;
 Комплект підключення (коліно + перехід) проти обмерзання до -30 °С. 94 євро, № замовлення 7246579.

Опалювальна  
установка

Вид газу Дiапазон теплової потужностi (кВт), 
при опаленнi примiщень  
та приготуваннi гарячої води

Гр. мат. 1010,7 – 23,0 13,2 – 29,0

Природний газ WH1D256
6 152,-

769,-*

WH1D257
7 254,-

907,-*

№ замовлення
Євро

10,2 – 23,0 13,5 – 27,3

Природний газ WH1D258
5 683,-

710,-*

WH1D259
6 472,-

809,-*

№ замовлення
Євро

Газовий двоконтурний водогрiйний котел для опалення приміщень та приготування гарячої води

VITOPEND 100-W Газовий водогрійний та газовий комбінований настінний котел 
Газовий водогрійний та газовий комбінований настінний котел із 
модульованим атмосферним пальником, для режиму роботи з за-
бором повітря ззовні або з приміщення.
Номінальна теплова потужність: 10,2 – 29 кВт.
Нормативний ККД: до 93,2%.
З тиском підведеного газу 13 мбр.
Спеціальне виконання для України.

Комплект 
із 8 котлів

Комплект 
із 8 котлів

ГВ
ХВ

ГВ
ХВ

Закрита
камера
згоряння

Відкрита 
камера
згоряння

Опалювальна  
установка

Вид газу Дiапазон теплової потужностi (кВт), 
при опаленнi примiщень

Гр. мат. 1010,7 – 24,8

Природний газ WH1D260
722,-

№ замовлення
Євро

10,5 – 24,0

Природний газ WH1D261
668,-

№ замовлення
Євро

Газовий одноконтурний водогрiйний котел для опалення примiщень

Закрита
камера
згоряння

Відкрита 
камера
згоряння

* Рекомендована роздрібна ціна за 1 шт.


