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Condensatieketel voor vloeibare brandstoffen
met uitstekende prijs-kwaliteitverhouding:
VITOLADENS 300-C

Verwarmen met vloeibare brandstoffen
Efficiënte en beproefde
techniek met hoog
rendement
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Condensatietechniek met uitstekende prijs-kwaliteitverhouding:
bijzonder plaatsbesparend en ideaal voor renovatieprojecten

Vitoladens 300-C condensatieketel met ondergeplaatste Vitocell 300-H warmwaterboiler

De oliecondensatieketel Vitoladens 300-C is een top
product in zijn klasse. Het beproefde energiesysteem
voor een- en tweegezinswoningen is voortaan ook
geschikt voor gebruik met verschillende vloeibare
brandstoffen met verminderde CO2-uitstoot. Daarbij gaat
het in plaats van fossiele stookolie bijvoorbeeld om HVO
(plantaardige stookolie), PTL (vloeibaar gemaakte stroom)
en hogere FAME- of vetzuurmethylester-aandelen
(bio-stookolie). Waardoor de toestellen toekomstgericht
zijn en een belangrijke bijdrage kunnen leveren tot de
bescherming van het klimaat.
Uw investering in de Vitoladens 300-C verdient u al snel
terug. Deze ketel verbruikt door zijn hoge efficiëntie
aanmerkelijk minder stookolie dan een ouder keteltype.
Door zijn compacte formaat is hij bijzonder plaatsbesparend en geschikt voor zowel open als gesloten werking.
Hierdoor past hij evengoed in de hobbykelder als in de
bijkeuken en is hij ideaal voor wie zijn verwarmingsinstallatie wil vervangen. Bij nieuwbouw kan waardevolle
plaats voor andere doeleinden worden ingepland.
Nieuw design met kleurenkeuze
Het nieuwe design waarbij kan gekozen worden tussen
de kleuren Vitopearlwhite of Vitographite, is zowel modern als hoogwaardig. Een ondergeplaatste warmwaterboiler in Vitographite met een inhoud van 130, 160 of
200 liter vervolledigt de compacte installatie.

Krachtig en efficiënt
De Vitoladens 300-C is met zijn drie vermogensniveaus
tot 28,9 kW geschikt voor een- of tweegezinswoningen.
De compacte tweetraps of modulerende blauwevlambrander met geïntegreerde geluidsdemper past het
brandervermogen aan de respectieve warmtebehoefte
aan en levert zo maximale energie-efficiëntie.
Bijzonder efficiënte warmtewisselaar
De corrosiebestendige Inox-Radial-warmtewisselaar van
roestvast staal vormt het hart van de condensatieketel.
Door de rechtstreekse verbinding met het samengestelde biferrale verwarmingsoppervlak wordt tot 98 procent
van de gebruikte energie vrijwel zonder verlies en efficiënt in warmte omgezet.

10 jaar garantie
op alle roestvaststalen warmtewisselaars voor olie-/gascondensatieketels tot 150 kW
Voor de voorwaarden, ga naar
www.viessmann.be

Inox-Radial-warmtewisselaar

VIT O L A DEN S 3 0 0 - C
10, 3 tot 2 8, 9 kW

Eenvoudige en praktische regeling
De Vitotronic 200-regeling met duidelijke tekstweergave en
grafische ondersteuning biedt de gebruiker een eenvoudige,
voor de hand liggende en menugestuurde bediening. Via de
Vitotronic kunnen verwarmingssystemen met een ongemengd
en tot twee gemengde verwarmingscircuits eenvoudig worden
geregeld.
Met Vitoconnect en een smartphone is de bediening van uw
Viessmann verwarmingsinstallaties kinderspel. Met de ViCareapp kunnen verwarmingsinstallaties worden aangestuurd. Alle
apps zijn beschikbaar voor mobiele toestellen met een iOS- of
Android-besturingssysteem.

Display van de Vitotronic-regeling met
duidelijke tekstweergave en overzichtelijke menu’s
Met Vitoconnect en een
smartphone is de bediening
van uw Viessmann verwarmingsinstallaties kinderspel.

5 jaar garantie
bij aansluiting met de
ViCare app
Info en voorwaarden op
www.viessmann.be

Combinatie met zonnesystemen
Bij een moderne verwarmingsinstallatie horen ook innovatieve
zonnesystemen om gebruik te maken van gratis zonne-energie.
Viessmann biedt u daartoe een op de Vitoladens 300-C afgestemd systeem aan.

Vitoladens 300-C met naastgeplaatste
warmwaterboiler Vitocell 300-B/-W (type
EVBB-A, boilerinhoud 300 l), allebei in de kleur
Vitopearlwhite

Eenvoudig te installeren en te combineren
Alle aansluitingen van de Vitoladens 300-C bevinden zich aan de
bovenkant. De ketel is in de fabriek voorgemonteerd en kan ter
plaatse snel worden geïnstalleerd. Dankzij aangepaste en uitgebreide transporttoebehoren is hij nog eenvoudiger te plaatsen.
Bij een plaatsing in krappe ruimten kunnen de zijgedeelten en de
brander gedemonteerd worden.
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Maximale energiebenutting bij minimale afmetingen
Samengesteld biferraal verwarmingsoppervlak met
rechtstreeks aangesloten Inox-Radial-warmtewisselaar in
roestvast staal
Lage emissie van schadelijke stoffen dankzij de blauwevlambrander Vitoflame 300
Stille werking door een geïntegreerde geluiddemper
Flexibele plaatsing door gesloten of open werking
Snelle en flexibele plaatsing, ook in krappe ruimtes
Veiligheidsgroep alsook sifon, vuilafscheider en oliefilter
worden standaard meegeleverd
Designbehuizing naar keuze in Vitopearlwhite of Vitographite
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1 Veiligheidsgroep met ontluchter van messing
2 Rookgas- en luchttoevoerleiding naar boven
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3 Geïntegreerde geluidsdemper
4 Vitotronic-regeling
5 Geïntegreerde Inox-Radial-warmtewisselaar
6 Compacte blauwevlambrander
7 Samengesteld biferraal verwarmingsoppervlak
8 Oliefilter
9 Sifon met vuilafscheider
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Oliecondensatieketel
VITOLADENS 300-C
Nominaal warmtevermogen
(50/30 °C)
modulerend
tweetraps

Viessmann België B.V.
Hermesstraat 14
1930 Zaventem (Nossegem)
Tel.: 0800/999 40
E-mail: info@viessmann.be
www.viessmann.be

kW
kW

10,3 - 19,3
12,9 - 19,3

10,3 - 23,6
16,1 - 23,6

12,9 - 28,9
19,3 - 28,9

kW
kW

9,6 - 18,0
12,0 - 18,0

9,6 - 22,0
15,0 - 22,0

12,0 - 27,0
18,0 - 27,0

Afmetingen
Lengte
Breedte
Hoogte

mm
mm
mm

974
638
1120

974
638
1120

1092
638
1120

Gewicht

kg

178

178

198

A

A

A

Nominaal warmtevermogen
(80/60 °C)
modulerend
tweetraps
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Bijzonder efficiënte en compacte, staande oliecondensatieketel
Vermogensbereik van 10,3 tot 28,9 kW
Normrendement tot 98 % (Hs)
Corrosiebestendige Inox-Radial-warmtewisselaar van roestvast staal
Compacte tweetraps of modulerende blauwevlambrander voor open en
gesloten werking
Eenvoudig te bedienen Vitotronic 200-regeling met duidelijke grafische en
tekstweergave
Geschikt voor alle gangbare soorten zwavelarme EL-stookolie en de volgende soorten stookolie met verminderde CO2-uitstoot:
– Stookolie DIN SPEC 51603-6-EL A Bio 20: zwavelarme EL-stookolie met
toevoeging van maximaal 20 % biocomponenten (FAME)
– Paraffinehoudende soorten stookolie (bv. HVO of PTL) conform DIN TS
51603-8 tot 100 %
Onlineondersteuning via Vitoconnect (toebehoren) voor bediening en service
via Viessmann-apps
Energie-efficiëntieklasse A
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