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Wkwietniu tego roku firma 
Viessmann wprowadzi a do swojej 
oferty nowe kot y kondensacyjne 

typu Vitodens, które zast pi y dotychczaso-
we. To co od razu rzuca si  w oczy, to nowe 
regulatory kot ów. Przygl daj c si  im dok ad-
niej zauwa ymy, e ich obs uga jest jeszcze 
atwiejsza i daj  nowe mo liwo ci u ytkow-

nikom. 
Wszystkie kot y Vitodens wyposa one s

w regulatory z wy wietlaczem dotykowym, 
co znacznie u atwia ich obs ug .

W kot ach wisz cych Vitodens 
200-W/222-W, jak równie  w kompaktowych 
stoj cych Vitodens 222-F i 242-F, regulator 
ma du y 5-cio calowy wy wietlacz dotyko-
wy z dodatkow  funkcj  monitorowania 
zu ycia energii. Menad er energii pozwala 
w pe ni kontrolowa  prac  instalacji: zu y-
cie gazu i energii elektrycznej; aktualn  moc 
z jak  pracuje kocio ; rozk ad temperatury 
w zbiorniku c.w.u.; uzyski energii z instalacji 
kolektorów s onecznych.

Nowe kot y jeszcze lepiej dopasowuj  si
do zapotrzebowania budynku na ciep o, 
w jeszcze wi kszym stopniu oszcz dzaj c
paliwo. Zakres modulacji mocy grzewczej 
w urz dzeniach typoszeregu „200” wynosi od 
10 do 100% mocy maksymalnej, np. kocio
o mocy 1,9 do 19 kW. 

Krótka charakterystyka nowych kot ów 
Vitodens:

VITODENS 100-W/111-W 
Kocio  o mocy grzewczej: 6,5–19 kW; 6,5–

26 kW lub 8,8–35 kW.
Z mo liwo ci  zabudowy po bokach 

i dopasowania do ci gu szafek lub wn ki. 
Cicha praca – poni ej 38 dB, pozwala na 

monta  kot a w pobli u pomieszcze  miesz-
kalnych. 

Wysoka sprawno  i nowoczesne rozwi za-
nia gwarantuj  oszcz dne ogrzewanie gazem.

Trwa y i niezawodny, bo wykonany z wyso-
kiej jako ci stali szlachetnej. 

10 lat gwarancji na wymiennik kot a.
Wyj tkowo atwa i intuicyjna obs uga regu-

latora wyposa onego w wy wietlacz dotyko-
wy.

Pe na regulacja pogodowa – krzywa 
grzewcza regulowana w pe nym zakresie.

Z mo liwo ci  automatycznego sterowania 
prac  obiegu grzewczego z zaworem miesza-
j cym.

Nowe termostaty pomieszczenia z pro-
gramowaniem czasowym ogrzewania domu 
i wody u ytkowej. 

Mo liwo  pracy kot a w instalacji ze 
sprz g em hydraulicznym.

VITODENS 200-W/222-W/222-F/242-F
Moc grzewcza: 1,9–13/16 kW; 1,9–19 kW; 

2,6–26 kW i 1,8–35 kW.
Idealny dla domów o ma ym zapotrzebo-

waniu na ciep o, jak i budynków modernizo-
wanych.

Cicha praca dzi ki dodatkowej izolacji 
cieplnej i akustycznej obudowy kot a.

Z mo liwo ci  zabudowy po bokach 
i dopasowania do ci gu szafek lub wn ki. 

Najni sze z mo liwych koszty ogrzewanie 
gazem: optymalizacja czasu pracy kot a, 
kontrola jako ci spalania, planik promienni-
kowy MatriX, szeroki zakres modulacji mocy 
grzewczej.

Menad er energii: zu ycie gazu i energii 
elektrycznej; aktualna moc z jak  pracuje 

kocio ; rozk ad temperatury w zbiorniku 
c.w.u.; uzyski energii z instalacji kolektorów 
s onecznych. 

Niezawodn  i d ugowieczn  prac  gwaran-
tuje zastosowanie wysokiej jako ci nierdzew-
nej stali szlachetnej.

10 lat gwarancji na wymiennik kot a.
W cenie zestawu regulator pogodowy 

z du ym kolorowym wy wietlaczem dotyko-
wym.

Vitodens 200-W wyró niony Złotym meda-
lem Mi dzynarodowych Targów Pozna skich 
INSTALACJE 2016. 

Nowo ci w kondensacji

Viessmann Sp. z o.o. 
al. Karkonoska 65, 53-015 Wroc aw

tel. 71 36 07 100 
www.viessmann.pl

Kot y kondensacyjne 
Vitodens reprezentuj
najwy szy poziom 
zaawansowania 
technicznego. Wydawa
by si  mog o, e nic 
ju  nie da si  w nich 
udoskonali . Nic bardziej 
mylnego…
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