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VitoligNO 100-S
De kloofhoutvergassingsketel Vitoligno 100-S is de ideale ketel als aanvulling op een
aanwezige olie- of gasketel. Bij bivalente werking levert hij warmte voor zowel de centrale
verwarming als voor sanitair water.

Of het nu gaat om een autonome ketel of een
bijzetketel: Viessmann biedt een compleet
assortiment om te verwarmen met hout.
Kiezen voor een houtketel Vitoligno 100-S
als aanvulling op uw bestaande ketel is een
economisch en milieuvriendelijk alternatief.
Andere voordelen zijn de hoge betrouwbaarheid en de lange levensduur voor verwarming
en sanitair waterbereiding.
Daarnaast is ook de verregaande onafhankelijkheid van olie en gas en de kostenbesparing door een zuinig energieverbruik niet te
onderschatten.
De ideale bijzetketel.
De Vitoligno 100-S is een bijzonder aantrekkelijk geprijsde kloofhoutvergassingsketel
met een nominaal vermogen van 20 kW. De
compacte bijzetketel is bijzonder geschikt voor
gebruik als uitbreiding van een bestaande olieof gasverwarmingsketel.

Vergassingstechniek bij de Vitoligno 100-S

In dit geval neemt hij bij bivalente werking de
basisvoorziening van warmte en sanitair water
over. Pas bij extreem lage temperaturen wordt
de traditionele verwarmingsketel ingeschakeld
om de piekbelasting op te vangen.
Dankzij een vulruimte van 100 liter is bij volledige belasting een brandtijd tot vier uur mogelijk. De Vitoligno 100-S kan gevuld worden
met kloofhout van 40 tot 50 centimeter.
Dankzij de vergassingstechniek haalt de
Vitoligno 100-S een hoog stooktechnisch
rendement. De massief uitgevoerde vulruimte
uit 8 millimeter dik plaatstaal en de betrouwbare rookgasventilator garanderen een lange
levensduur.
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Vitotronic regeling
Buizenwarmtewisselaar
Grote vulruimte voor houtblokken tot 0,5 m
Zijstenen met primaire luchtopeningen
Secundaire luchtuitlaat in de verbrandingskamer
Primaire luchtschuif
Secundaire luchtschuif
Verbrandingskamer uit siliciumcarbide
Uitbrandkanaal uit vuurvaste steen
Reinigingsopening voor asverwijdering

De voordelen op een rij











 loofhoutvergassingsketel met een nominaal vermogen van 20 kW
K
Rendement: tot 88 %
Grote vulruimte voor kloofhout tot 50 cm lang
Eenvoudige bediening door manueel instelbare primaire en secundaire luchtschuif
Robuuste vergassingsinjector uit siliciumcarbide
Uitbrandkanaal uit vuurvaste steen (omleiding van de verwarmingsgassen naar
de warmtewisselaar)
Staande buizenwarmtewisselaar
Kwalitatief hoogwaardige rookgasventilator
Eenvoudige hydraulische integratie door grote ketelwaterinhoud
Elektronische regeling Vitotronic 100 (Type FC1) met aanduiding van de
bedrijfstoestanden
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Technische gegevens Vitoligno 100-S

Nominaal vermogen
Afmetingen
(totaal)

kW

20

Lengte mm
Breedte mm
Hoogte mm

1277
618
1220

Gewicht
(ketellichaam met isolatie
en zuigtrekventilator)

kg

466

Inhoud ketelwater

liter

100

Inhoud brandstofkamer

liter

100

Uw verwarmingsspecialist:

9449 836 - 3 B/Fl 01/2014
Inhoud auteursrechtelijk beschermd.
Kopiëren en ander gebruik enkel met voorafgaande goedkeuring.
Wijzigingen voorbehouden.

