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NOWOŚCI W KONDENSACJI

Kotły kondensacyjne Vitodens reprezentują 
najwyższy poziom zaawansowania techniczne-
go. Wydawać by się mogło, że nic już nie da się 
w nich udoskonalić. Nic bardziej mylnego…

W kwietniu tego roku firma Viessmann wprowadziła 

do swojej oferty nowe kotły kondensacyjne typu 

Vitodens, które zastąpiły dotychczasowe. To co od 

razu rzuca się w oczy, to nowe regulatory kotłów. 

Przyglądając się im dokładniej zauważymy, że ich 

obsługa jest jeszcze łatwiejsza i dają nowe możliwości 

użytkownikom. 

Wszystkie kotły Vitodens wyposażone są w regulatory 

z wyświetlaczem dotykowym, co znacznie ułatwia ich 

obsługę. 

W kotłach wiszących Vitodens 200-W/222-W, jak 

również w kompaktowych stojących Vitodens 222-F 

i 242-F, regulator ma duży 5-cio calowy wyświetlacz 

dotykowy z dodatkową funkcją monitorowania 

zużycia energii. Menadżer energii pozwala w pełni 

kontrolować pracę instalacji: zużycie gazu i energii 

elektrycznej; aktualna moc z jaką pracuje kocioł; roz-

kład temperatury w zbiorniku c.w.u.; uzyski energii 

z instalacji kolektorów słonecznych. 

Nowe kotły jeszcze lepiej dopasowują się do zapo-

trzebowania budynku na ciepło, w jeszcze większym 

stopniu oszczędzając paliwo. Zakres modulacji mocy 

grzewczej w urządzeniach typoszeregu „200” wynosi 

od 10 do 100% mocy maksymalnej, np. kocioł o mocy 

1,9 do 19 kW. 

Krótka charakterystyka nowych kotłów Vitodens:

VITODENS 100-W/111-W 
 Kocioł o mocy grzewczej: 6,5-19 kW; 6,5-26 kW lub 

8,8-35 kW.

 Z możliwością zabudowy po bokach i dopasowania 

do ciągu szafek lub wnęki. 

 Cicha praca – poniżej 38 dB, pozwala na montaż 

kotła w pobliżu pomieszczeń mieszkalnych. 

 Wysoka sprawność i nowoczesne rozwiązania gwa-

rantują oszczędne ogrzewanie gazem.

 Trwały i niezawodny, bo wykonany z wysokiej jako-

ści stali szlachetnej. 

 10 lat gwarancji na wymiennik kotła.

 Wyjątkowo łatwa i intuicyjna obsługa regulatora 

wyposażonego w wyświetlacz dotykowy.

 Pełna regulacja pogodowa – krzywa grzewcza regu-

lowana w pełnym zakresie.

 Z możliwością automatycznego sterowania pracą 

obiegu grzewczego z zaworem mieszającym.

 Nowe termostaty pomieszczenia z programowaniem 

czasowym ogrzewania domu i wody użytkowej. 

 Możliwość pracy kotła w instalacji ze sprzęgłem 

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 małym zapotrzebowaniu na 

ciepło, jak i budynków modernizowanych.

 Cicha praca dzięki dodatkowej izolacji cieplnej 

i akustycznej obudowy kotła.

 Z możliwością zabudowy po bokach i dopasowania 

do ciągu szafek lub wnęki. 

 Najniższe z możliwych koszty ogrzewanie gazem: 

optymalizacja czasu pracy kotła, kontrola jakości spa-

lania, planik promiennikowy MatriX, szeroki zakres 

modulacji mocy grzewczej.

 Menadżer energii: zużycie gazu i energii elektrycz-

nej; aktualna moc z jaką pracuje kocioł; rozkład tem-

peratury w zbiorniku c.w.u.; uzyski energii z instalacji 

kolektorów słonecznych 

 Niezawodną i długowieczną pracę gwarantuje zasto-

sowanie wysokiej jakości nierdzewnej stali szlachetnej.

 10 lat gwarancji na wymiennik kotła.

 W cenie zestawu regulator pogodowy z dużym kolo-

rowym wyświetlaczem dotykowym.

 Vitodens 200-W wyróżniony Złotym meda-
lem Międzynarodowych Targów Poznańskich 
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www.viessmann.pl 
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