
Gasfyr med lavt energiforbrug

Væghængt kondenserende gasfyr  
Vitodens 300-W

Med Vitodens 300-W får du et pålideligt gasfyr med et af  
markedets laveste energiforbrug. Gasfyret er klart bedst til  
prisen og tjener sig rigtigt hurtigt hjem. Med AAA er den  
samtidig med til at forbedre din boligs energimærkning.  
Vitodens 300-W kan leveres med varmtvandsbeholder  
efter eget valg.

5 års garanti
Viessmann giver 5 års produktgaranti og 10 års garanti  
på varmevekslere af rustfrit stål.  
Læs mere på www.viessmann.dk/garanti

Gasfyret der tjener sig hurtigt hjem   Energi E '10
Viessmann 
Vitodens 100-W-B1HA-19

Lavt forbrug

Højt forbrug

Årligt elforbrug A / 100 kWh
Årsnyttevirkning 103 %
Miljøbelastning (NOx) A / 0,8 kg/år

Valg af varmtvandsbeholder
Valgmuligheder, beholdere Varmtvandsbehov
Vitocell-W 100 (80 liter) * Normalt (9-12 liter pr. minut)
--
--
--

* Kedlen er afprøvet med en beholdervolumen på 80 liter. Vælg i samråd med din vvs'er den løsning, 
der passer til dit behov. Bemærk, at vælges en beholdervolumen større end den valgt ved testen kan  
det årlige energiforbrug blive højere og en mindre beholdervolumen kan medføre et mindre forbrug.
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Udarbejdet af DGC i samarbejde med naturgasselskaberne og Energistyrelsen.
For yderligere information kontakt dit gasselskab.

Vitodens 300-W udmærker sig  
ved at have energimærkning AAA.  
A i årligt elforbrug, A i miljøbelast-
ning og A i samlet mærkning.  
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Tlf. 4618 5790  .  Salbjergvej 35  .  4622 Havdrup  .  www.�nnolsenvvs.dk

Pris 41.000 kr. 

Vitodens 300-W
inkl. 5 års garanti og 
standard installation

Forberedt til de nye gasarter


