Press
Nova geração de caldeiras de condensação a gás com
WiFi integrado e preparadas para 20% de Hidrogénio
A Viessmann lança ao mercado a nova geração de caldeiras
murais a gás Vitodens 100-W, Vitodens 111-W e Vitodens 200-W.
Caldeira inovadoras e inteligentes preparadas para o futuro.

A atualização destas caldeiras inclui novidades muito importantes
como são o controlo online do aquecimento e da água quente, um
design muito elegante, mais qualidade, eficiência, poupança e
amiga do ambiente. Tudo com a garantia da qualidade e
tecnologia alemã Viessmann.

Conheça todas as vantagens

Comodidade Digital
As caldeiras dispõe de comunicação WiFi integrada, não sendo
necessários dispositivos adicionais para controlar a caldeira.
Desde um smartphone é possível controlar o aquecimento e a
água quente graças à aplicação gratuita ViCare App, em qualquer
momento e desde qualquer lugar. A Viessmann lança ainda os
novos componentes ViCare Smart Climate que oferecem ainda
mais comodidade e controlo. Destacamos os termóstatos
inteligentes de radiador ViCare, que permitem ajustar desde a app
a temperatura desejada em cada divisão da casa de forma
individual. Disponíveis também os termóstatos de piso radiante
ViCare, especial para casas com piso radiante.

Fácil programação
Ecrã táctil para programar muito fácil e intuitivamente a caldeira
e/ou desde a ViCare App pelo smartphone.
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Design muito elegante
Novo design, muito mais moderno e elegante, de dimensões
compactas em tom branco pérola mate Vitopearlwhite da
Viessmann e ecrã negro completamente táctil. Acabamentos com
uniões praticamente invisíveis.

Qualidade, eficiência e poupança energética
Os seus componentes centrais destacam-se pela elevada
tecnologia e qualidade.
•

Permutador de calor Inox-radial resistente à corrosão
fabricado em aço inoxidável da máxima qualidade com
efeito de autolimpeza e garantia de 10 anos (*Ver
condições).

•

Queimador MatriX-Plus especialmente desenvolvido para
obter a máxima eficiência, reduzir as emissões ao máximo,
possuir elevada vida útil e ser muito silencioso.

•

Sistema de gestão da combustão Lambda Pro que
complementa a operação do queimador, gerindo
automaticamente a combustão e reduzindo ainda mais as
emissões poluentes e os níveis sonoros.

Funcionamento com hidrogénio
As novas caldeiras Vitodens 100/111/200-W já se encontram
totalmente preparadas y certificadas para funcionar com uma
mistura de até 20% de hidrogénio, o combustível do futuro, 100%
verde que não contamina.

Adaptar estes sistemas ao hidrogénio é um dos nossos principais
objetivos para o futuro.
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