
JAKIE MAJĄ ZALETY?

� łatwa obsługa i konserwacja 

� prosty montaż dzięki zastosowaniu systemowych złączy

wtykowych typu fastfix

� odpowiednia kompletacja zestawów: kocioł, regulator temperatu-

ry, osprzęt, podgrzewacz c.w.u. wbudowany lub wolno stojący 

� automatyka z rozbudowanymi funkcjami monitoringu pracy

kotła i zgłaszania stanów awarii: zużycie paliwa, zgłaszanie

konieczności przeglądu, zdalny nadzór kotłowni, możliwość

modyfikacji parametrów roboczych, gniazdo optyczne do

podłączenia urządzeń diagnostycznych

CHARAKTERYSTYKA

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Niemcy

Dystrybucja: w sprzedaży hurtowej i detalicznej przez sieć

dystrybutorów i autoryzowanych firm partnerskich

Gwarancja: 2 lata na wszystkie urządzenia, 3 lata na kotły

kondensacyjne (obowiązkowe pierwsze uruchomienie przez

autoryzowaną firmę partnerską, przeglądy zgodnie z listą

czynności serwisowych)

Aprobaty, certyfikaty: ISO 9001, ISO 14001, Decyzja UDT

Usługi: doradztwo techniczne (bezpłatny dobór urządzeń), skontak-

towanie Klienta z firmą, która wykona projekt, serwis, szkolenia,

pomoc w finansowaniu inwestycji (współpraca z bankami);

bezpłatne katalogi wyrobów i biblioteki AutoCad dostępne dla 

Partnerów Handlowych w Internecie

Nagrody: Złote Medale na wiodących imprezach targowych w kraju

i za granicą

NOWOŚĆ: Vitodens 100-W (dwufunkcyjny 24 i 30 kW), Vitopend

100-W Typ AH1B (przystosowany do wbudowania w ścianę)

VIESSMANN Sp. z o.o.

ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław 

tel. 071 360 71 00, faks 071 360 71 01

www.viessmann.pl, e-mail: info@viessmann.pl
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OGRZEWANIE – KOTŁY,  PODGRZEWACZE

NAZWA TYP
MOC

[kW]

PRZYGOTOWANIE 

C.W.U.

TEMP.  WODY

C.O./C.W.U.

[°C]

MATERIAŁ

WYMIENNIKA

SPALINY/WODA

PALIWO
ZUŻYCIE GAZU

[m3/h] lub [kg/h]
PALNIK

KOTŁY WISZĄCE

VITOPEND 100-W 
jedno-

lub dwufunkcyjny
10,5-30

10,7-31

przepływowy

wymiennik płytowy

(36-78)/

(10-60)
miedź

gaz ziemny,

gaz płynny

2,83 modulowanyVITOPEND 100-W dwufunkcyjny

przepływowy

wymiennik płytowy z funkcją kom-

fort

VITOPEND 222-W

dwufunkcyjny

zintegrowany zasobnik c.w.u.

o poj. 50 l

VITODENS 100-W
przepływowy

wymiennik płytowy

VITODENS 200-W*
jedno-

lub

dwufunkcyjny

8,8-26

8-24

(20-82)

(20-82)

(10-60)

stal szlachetna 2,65 

modulowany, cylindryczny,

wentylatorowy

VITODENS 300-W* 4,2-66

zasobnik wiszący o poj. 80 l,

zasobnik wolno stojący o poj.

120, 150, 160, 200 i 300 l modulowany, promiennikowy,

wentylatorowy

KOTŁY STOJĄCE

VITOGAS 200-F jednofunkcyjny 15-22
zasobnik wolno stojący

o poj. 130-500 l

(20-82)

żeliwo

gaz ziemny,

gaz płynny

1,28
atmosferyczny z całkowitym

zmieszaniem wstępnym

VITODENS 333-F* dwufunkcyjny

z wbudowanym

zasobnikiem

c.w.u.

4,2-26

przepływowy wymiennik płytowy,

zintegrowany zasobnik

o poj. 86 l

stal

szlachetna

2,65 modulowany,

wentylatorowy,

promiennikowy MatriX
VITODENS 343-F* 4,2-13/16

przepływowy wymiennik płytowy,

zintegrowany zasobnik

o poj. 250 l

VITOCROSSAL 300*

jednofunkcyjny 

27-66

zasobnik wolno stojący

o poj. 130-500 l

(39+90)/

(10-60)

gaz ziemny 2,60

VITOLA 200 18-66
stalowo

-żeliwny

lekki olej

opałowy

1,60 

wentylatorowy

VITOROND 111

jednofunkcyjny

z wbudowanym

zasobnikiem

c.w.u.

18-36
zasobnik zintegrowany z kotłem

o poj. 130 l lub 160 l
żeliwo 1,90 
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