HR-gasketel
VITOCROSSAL 100

Verwarmingssystemen
Industriële systemen
Koelsystemen

HR-gasketel

Vitocrossal 100
80 tot 318 kW, tot 636 kW in cascade

Geavanceerde HR-techniek maakt de Vitocrossal 100 tot een zuinige HR-ketel
voor uiteenlopende toepassingsmogelijkheden

De Vitocrossal 100 (CI1) is een universeel

De zeer efficiënte warmteoverdracht en de

inzetbare HR-gasketel met een vermogen van
80 tot 318 kW. Met de zeer gunstige prijs-

hoge condensbenutting maken een normrendement van 98 % (Hs)/109 % (Hi) mogelijk.

kwaliteitsverhouding is de energiecentrale
een bijzonder efficiënte oplossing voor de

Dit hoge rendement wordt behaald dankzij het
kruisstroomprincipe van rookgas en ketelwa-

woningbouw en industriële complexen.

ter en de intensieve turbulentie van rookgassen langs de verwarmingsoppervlakken.

De ketel beschikt over de beproefde InoxCrossal-warmtewisselaar met een robuuste

Lagere kosten door Lambda Pro Control

MatriX-cilinderbrander. Het modulatiebereik
van 1:5 betekent een lange branderlooptijd en

Door de geïntegreerde verbrandingsregeling
Lambda Pro Control past de brander zich

een zuinig energieverbruik.

automatisch aan elke gassoort (E, L, LL) aan
en garandeert een constant hoog rendement

Compleet en compact
De Vitocrossal 100 meet in de kleinste uitvoering slechts 450 millimeter en is daardoor ook
geschikt voor renovatie. Juist bij vervanging
van een oude installatie moet vaak rekening
worden gehouden met minder beschikbare
ruimte. Het verwarmingstoestel kan als
complete eenheid of in apart geleverde componenten besteld worden. De ketel is in de
fabriek al voorbekabeld en voorgemonteerd;
daardoor wordt plaatsing vereenvoudigd.

met minimale emissie. De Vitocrossal 100 is
zowel geschikt voor open als gesloten werking.
Praktische Vitotronic regeling
De geïntegreerde Vitotronic regeling maakt
snelle inbedrijfname en eenvoudige bediening
mogelijk. Met de optionele wiﬁ -module Vitoconnect 100 is de ketel comfortabel met de
App via het internet te besturen. De cascaderegeling Vitotronic 300-K (MW1B) stuurt tot 8
ketels aan.

Geavanceerde HR-techniek
De constructie van de warmtewisselaar maakt
minimale afmetingen met een gering gewicht
mogelijk. De warmtewisselaar uit roestvast
staal zorgt voor een hoge condensbenutting.
Het gladde roestvast stalen verwarmingsoppervlak zorgt ervoor dat het condenswater dat
tijdens de verwarming ontstaat gewoon naar
beneden wegvloeit.
In combinatie met het gladde roestvast stalen
oppervlak zorgt dit voor een permanent
zelfreinigend effect; de garantie voor een
hoog rendement, een lange levensduur en
weinig onderhoud.

Eenvoudige duo-opstelling van
240 tot 636 kW
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Vitocrossal 100
Type CI1
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Vitotronic regeling
MatriX-cilinderbrander
Roestvast stalen warmtewisselaar
Zeer efficiënte isolatie

De voordelen op een rij
n HR-gasketel, 80 tot 318 kW
n Cascade-oplossing in één behuizing van 240 tot 636 kW
n Gebruiksklare unit: snelle en eenvoudige montage dankzij bekabelde en
voorgemonteerde componenten
n Zeer compact, heeft weinig ruimte nodig
450 mm (80 kW), 570 mm (120 en 160 kW), niet geassembleerd
n Normrendement tot 98 % (Hs)/109 % (Hi)
n Voor aardgas E, L, LL geschikt

MatriX-cilinderbrander

n Roestvast stalen warmtewisselaar garandeert hoog rendement
n Modulerende MatriX-cilinderbrander met hoge bedrijfszekerheid door
roestvast stalen MatriX-draadgaas – ongevoelig voor hoge temperatuurbelasting
n Slijtvaste werking en lange levensduur, met een modulatiebereik van 1:5 en
lange branderlooptijd met weinig starts en stops
n Verbrandingsregeling Lambda Pro Control voor automatische aanpassing bij
wisselende gaskwaliteiten; daardoor hoge efficiëntie en zuinigheid
n Alle onderdelen zijn goed toegankelijk; dit maakt service en onderhoud
eenvoudiger
n
n
n
n

Beproefde Vitotronic regeling met duidelijk menu en goed leesbare tekst
Laag stroomverbruik
Stille werking
Via de optionele wiﬁ -module Vitoconnect comfortabel met de App via het internet te besturen

Viessmann Nederland B.V.
Lisbaan 8
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Technische gegevens
Vitocrossal 100

Nominaal vermogen
bij 50/30 °C

kW

16 – 80

32 – 120

32 – 160

48 – 200

48 – 240

64 – 280

64 – 318

bij 80/60 °C

kW

15 – 74

29 – 110

29 – 146

44 – 184

44 – 220

58 – 258

58 – 291

Nominale belasting

kW

76

113

151

189

226

258

300

1090

Afmetingen
(zonder rookgasaansluitbocht)
Lengte

mm

745

875

875

980

980

1090

Breedte

mm

750

750

750

750

750

750

750

Hoogte

mm

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

Gewicht

kg

238

295

295

340

340

385

385

Inhoud ketelwater

liter

65

103

103

145

145

180

180
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A

A
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Vitocrossal 100 (CI1)

Energie-effi ciëntieklasse
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