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Faelgázosító kazán
VITOLIGNO 100-S



A Vitoligno 100-S a Viessmann legújabb 

minôségi faelgázosító kazánja. Fejlesztése során 

a korszerû mûszaki megoldások mellett az 

elérhetô árfekvés is jelentôs szerepet játszott. 

25, 30 és 40kW-os  névleges teljesítményével  

nagyobb lakóépületek kifûtése sem jelent 

problémát.  Akár 50 cm-es hasított fával is 

üzemeltethetô. A tágas és megfelelôen nagyra 

méretezett töltôtérbe az elülsô töltôajtón 

keresztül juttathatjuk be a hasábokat.

Fatüzelés magas fokon, kerámia égôtérben
A felhevített fahasábokból kilépô fagáz magas 

hômérsékleten ég, ezért a tûztér megfelelô 

ipari kerámiából készült. Az elégetéshez a 

töltôtérbôl ventillátor szívja be a felhevített 

fagázt. A töltôtér szívott, így utántöltés során  

nem tud füstgáz a felállítási helyiségbe kerülni. 

Az égés magas, akár 85% feletti tüzeléstech-

nikai hatásfokkal megy végbe.

Túlhevülés elleni védelem
Bármely fatüzelésû kazánnal mûködô rendszer 

üzembiztonságát és energetikai hatásfokát 

jelentôsen növeli egy fûtési puffertároló. Hely 

hiányában a nagy kazán-ûrtartalomnak és a 

túlhevülést megakadályozó mechanikus sze-

lepnek köszönhetôen a fûtési puffertárolótól 

el lehet tekinteni. A szerelés ezáltal jelentôsen 

leegyszerûsödik.

1   Vitotronic szabályozó
2   Nagyméretû töltôajtó
3   Mechanikus égésszabályozó berendezés
4   Hamuajtó
5   Kémlelônyílás az égôtér ellenôrzéséhez
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Vitoligno 100-S

Faelgázosító kazánok Vitoligno 100-S

Minôségi faelgázosító kazán, száraz hasábfa tüzelésére

VITOLIGNO 100-S



Vitoligno 100-S 

A speciális kerámia tûztér mûködés közben

Szembetûnô elônyök:

   Minôségi faelgázosító kazán  

25, 30 és 40 kW névleges teljesítménnyel

   Max. 50 cm-es fahasábhoz

   Tágas, kellôen nagy töltôtér

   Tüzeléstechnikai hatásfok: > 85%

   Mechanikus égésszabályozó berendezés

  Modern Vitotronic szabályozó


