VITOWELL comfort

Air panas yang andal
untuk beberapa
generasi
Pemanas air simpanan

Pemanas air simpanan untuk seluruh keluarga
VITOWELL comfort menyediakan rangkaian lengkap pemanas air
untuk seluruh keluarga. Produk-produk ini memiliki daya tahan dan
keamanan yang tak tertandingi. Dibekali dengan Teknologi Ceratech
Viessmann yang eksklusif, unit ini menjamin tekanan air maksimum
dan tangki air tahan korosi, sedangkan program cerdas dan hemat
energi memungkinkan kontrol suhu yang presisi. Tidak heran jika
VITOWELL comfort menjadi pilihan pertama bagi setiap rumah
tangga yang cerdas.
Teknologi Ceratech
Viessmann menggunakan formula lapisan enamel
Teknologi Ceratech eksklusif untuk memperpanjang daya
tahan tangki airnya. Fungsi anti-korosi yang dilakukan oleh
lapisan keramik tangki air internal telah dikembangkan dengan
keahlian selam puluhan tahun, serta peningkatan material dan
teknologi terapan yang berkelanjutan. Lapisan keramik memiliki
kepadatan yang sangat tinggi dan permukaan yang sangat halus,
yang telah menjalani pemeriksaan kualitas 100% dari jalur produksi.
Desain untuk segala kebutuhan
Pemanas VITOWELL comfort tersedia dalam dua desain: kubus dan
ramping. Pemanas yang ramping menonjol karena desainnya yang
sederhana dan modern. Berkat bentuk rampingnya, unit ini juga bisa
disembunyikan di langit-langit palsu. Desain tradisional dan ringkas
membuat pemanas berbentuk kubus sangat cocok untuk kamar
mandi kecil.
Operasi dan pemasangan
Pemanas air VITOWELL comfort Tipe Classic, Premium, dan Deluxe
beroperasi pada frekuensi 50Hz, menahan tekanan kerja maksimum
8 bar dan memberikan suhu operasi maksimum 75 °C (80 °C untuk
pemanas silindier). Pemasangan dilakukan oleh seorang profesional
untuk layanan dan keamanan maksimal – Viessmann mengatur
semua yang diperlukan demi kenyamanan Anda.
Standar kualitas tinggi untuk daya tahan dan keamanan
Warisan Jerman Viessmann mewajibkan kami untuk menawarkan
produk dengan standar kualitas tinggi. Semua pemanas air simpanan
kami terbuat dari bahan ABS atau baja yang tahan lama. Produk
kami memenuhi standar UE untuk kesehatan, keselamatan, dan
perlindungan lingkungan serta dikembangkan sesuai standar kualitas
yang paling ketat. Ini berarti presisi, keamanan, dan ketahanan
tingkat tinggi dalam pengoperasian sehari-hari.

Tipe Classic

VITOWELL comfort
Kuat dan aman

Jajaran VITOWELL comfort Tipe Classic menyediakan pemanas air
lengkap yang andal dan aman. Viessmann menggunakan formula
lapisan enamel Teknologi Ceratech eksklusif untuk memperpanjang
daya tahan tangki airnya. Oleh karena itu, ketahanannya terhadap
korosi asam, alkali, suhu, dan tekanan memenuhi standar kualitas
Jerman terbaru untuk memastikan daya tahan pemanas pada intinya. ELCB elektronik dan bahan kerangka tahan air berkualitas tinggi
memberikan keamanan maksimum.

Sekilas pemanas

+
+

Penyesuaian suhu tanpa
langkah

+

Anoda magnesium besar
untuk perlindungan optimal
terhadap korosi tangki

Termostat pengaman
ganda untuk perlindungan
terhadap panas berlebih

Kubus
10 liter

200 Watt / 220 Volt

6,8 kg

15 liter

350 Watt / 220 Volt

7,6 kg

30 liter

500 Watt / 220 Volt

12 kg

350 Watt / 220 Volt

9 kg

Ramping
20 liter

Tipe Premium

VITOWELL comfort

Peningkatan efisiensi dan kemudahan penggunaan
Untuk VITOWELL comfort Tipe Premium, Viessmann memperluas
aplikasi lapisan keramik anti korosi Teknologi Ceratech ke elemen
pemanas, sehingga semakin meningkatkan daya tahan perangkat
dan keandalan proses pemanasan. Selain itu, pemanas Tipe
Premium dilengkapi dengan ring LED suhu yang nyaman: Lampu
oranye menunjukkan saat proses pemanasan sedang berlangsung
dan berubah menjadi biru saat air panas sudah siap.

Sekilas pemanas

+
+

Penyesuaian suhu tanpa
langkah dengan indikator
ring LED

+

Termostat pengaman
ganda untuk perlindungan
terhadap panas berlebih

Elemen pemanasan keramik
untuk perlindungan korosi
tingkat lanjut

Kubus
15 liter

350 Watt / 220 Volt

7,6 kg

30 liter

500 Watt / 220 Volt

12 kg

350 Watt / 220 Volt

9 kg

Ramping
20 liter

Tipe Deluxe

VITOWELL comfort
Efisiensi maksimum dan kontrol cerdas

Dapat dikontrol secara individu, sangat presisi, dan efisien: mereka
yang ingin keluarga mereka nyaman dan aman memilih pemanas air
VITOWELL comfort Tipe Deluxe. Dengan fungsi layar digital, unit ini
dapat memberikan kontrol maksimum atas status pemanasan dan
memungkinkan penghematan energi yang besar berkat fungsi pemrograman ketersediaan air. Pengatur waktu elektronik tidak hanya
nyaman untuk memastikan bahwa pemanas akan hidup/mati secara
otomatis, tetapi juga membantu menggunakan perangkat dengan
cara yang paling efisien.
Sekilas pemanas

+

+

Penyesuaian suhu tanpa
langkah digital yang mudah
dengan layar sentuh
responsif
Pelindung korosi tangki
dan panas berlebih

+
+

Opsi daya ganda: waktu
pemanasan cepat atau teratur, sekaligus hemat energi
Pengatur waktu elektronik
untuk pemrograman pemanas

Kubus
15 liter

500 Watt / 220 Volt

7,6 kg

30 liter

800 Watt / 220 Volt

12 kg

Tipe Silindier

VITOWELL comfort
Air panas di seluruh bagian rumah Anda

Dengan kapasitas mulai dari 50 hingga 100 liter, pemanas air
VITOWELL comfort Tipe Silindier adalah pilihan yang tepat untuk
memasok air panas ke seluruh rumah Anda. Anda dapat memilih
antara pemasangan horizontal atau vertikal.

Sekilas pemanas

+
+

Anoda magnesium besar
untuk perlindungan optimal
terhadap korosi tangki
Termostat pengaman ganda
untuk perlindungan terhadap
panas berlebih

+
+

LED suhu untuk kemudahan
penggunaan
Pemasangan horizontal
atau vertikal

Vertical
50 liter
800 Watt / 220 Volt
18 kg
80 liter
1.2 Watt / 220 Volt
24 kg
100 liter
1.5 Watt / 220 Volt
28 kg

Horizontal

Classic, Premium atau Deluxe?
Pemanas VITOWELL comfort tersedia dalam model Classic,
Premium, dan Deluxe yang memiliki kapasitas mulai dari 10 hingga
30 liter. Pemanas silindier tersedia dalam ukuran 50, 80, dan 100 liter.

Fitur

Classic

Premium

Deluxe

Tipe ELCB

Elektronik

Kerangka
Tahan Air

IPX4

Bahan Pelapis
Tangki

Silindier

Keramik (Teknologi Ceratech)

Rumahan

ABS

Elemen
Pemanas

Baja

Keramik
(Teknologi Ceratech)

Baja nikel

Baja nikel

Pengaturan Suhu

Manual

Manual

Digital

Manual

Layar Digital
Sentuh Responsif

X

X

X

Opsi Daya Ganda

X

X

X

Pengatur Waktu
Elektronik

X

X

X

LED
Lampu

Ring
LED

Termostat
Pengaman Ganda

Indikator
Suhu Visual

LED
Lampu

Digital

Pelajari dimensi pemanas air VITOWELL comfort untuk
memastikan bahwa perangkat ini cocok dengan rumah Anda.
Kubus
A

C

B

Dimensi/
Kapasitas

10 L

15 L

30 L

A (mm)

390

390

471

B (mm)

360

360

439

C (mm)

302

342

395

D (mm)

100

100

100

D

Ramping

A

B

D

C

Dimensi/
Kapasitas

20 L

A (mm)

630

B (mm)

279

C (mm)

279

D (mm)

100

Kami adalah Viessmann, sebuah bisnis
keluarga. Didirikan pada tahun 1917
sebagai produsen teknologi pemanas,
sekarang kami menjadi salah satu
penyedia (pemanas, pendinginan,
kualitas air dan udara) dan solusi energi
terbarukan yang terkemuka di dunia
untuk iklim berkelanjutan.
Penawaran solusi terintegrasi kami
menghubungkan produk dan sistem
melalui platform dan layanan digital,
agar dapat menciptakan kondisi individu
yang nyaman bagi pengguna kami.
„Semua aktivitas didorong oleh tujuan
perusahaan kami, kami menciptakan
ruang hidup untuk generasi mendatang“.
Ini merupakan tanggung jawab yang
kami emban sebagai perusahaan
yang memiliki 12.700 anggota keluarga
Viessmann, bersama dengan mitra
(perdagangan) kami setiap harinya.

Cari tahu selengkapnya
di situs web kami!

Viessmann Singapore Pte. Ltd.
25 International Business Park
German Centre #03-109
609916 Singapore
Telp: +65 69708409
info.singapore@viessmann.com
www.viessmann.id

