G A Z O W A T E C H N I K A K O N D E N S A C YJ N A

Nowa generacja gazowych kotłów kondensacyjnych
Oferta kotłów Vitodens 200-W / 222-W / 222-F / 242-F
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G A Z O W E K O T ŁY W I S Z Ą C E N O W E J G E N E R A C J I

Nowe wzornictwo – ponadczasowe,
nowoczesne, funkcjonalne
Szlachetnie i nowocześnie – tak prezentuje się
nowy program gazowych kotłów wiszących.
Nowe wzornictwo produktów z matowo-białymi
powierzchniami wpisuje się harmonijnie w wystrój
nowoczesnego mieszkania.

Nowa generacja gazowych
kotłów wiszących Viessmann


Piękna prostota
Czym tak naprawdę jest dobre wzornictwo?
Na to pytanie tylko pozornie łatwo jest odpowiedzieć.
Ponieważ dobre wzornictwo to przede wszystkim
praktyczność, przede wszystkim dla ludzi, którzy
z produktu korzystają na co dzień. Instalatorzy
i użytkownicy instalacji wskazali nam, co ulepszyliby
w produktach firmy Viessmann. Efekt: jeszcze nigdy
instalowanie, obsługa i serwisowanie gazowych
kotłów kondensacyjnych nie były tak proste,
jak są teraz. I są też piękne – nowa generacja
systemów grzewczych Viessmann.
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Łatwa argumentacja
Najwyższa niezawodność i efektywność – tego oczekują użytkownicy od
gazowych kotłów kondensacyjnych
Viessmann. Lecz ich nowa generacja
wyznacza także nowe standardy pod
względem komfortu obsługi i jakości
wzornictwa, dostarczając mocnych
argumentów sprzedażowych.
Z piwnicy, na pokoje
Nowe, matowe lakierowanie proszkowe w kolorze biała perła jest jedynym
tego rodzaju na rynku i wpisuje się harmonijnie w wystrój każdego nowoczesnego mieszkania. Większa grubość
blach zapewnia większą stabilność
i trwałość.

Vitodens 200-W
Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny
z podgrzewaczem c.w.u. Vitocell 100-W

Najwyższy komfort obsługi
na 7-calowym, kolorowym
wyświetlaczu dotykowym
Duży, 7-calowy kolorowy wyświetlacz dotykowy stwarza maksymalny
komfort obsługi. Na przykład użytkownik ma zawsze na widoku swój
panel energetyczny z danymi o zużyciu energii i uzyskach solarnych.
Ponadto urządzeniem można łatwo
sterować za pomocą aplikacji mobilnej.
Najwyższa efektywność
i niezawodność
Nowoopracowany palnik MatriX-Plus
jest jeszcze bardziej niezawodny
i efektywny niż jego poprzednik.
Układ automatycznej regulacji
spalania Lambda Pro Plus zapewnia zawsze pełne osiągi, nawet przy
wahaniach jakości gazu i zmiennych
warunkach pracy.

Vitodens 242-F
Gazowa kompaktowa centrala kondensacyjna
ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. ze stali
szlachetnej, przygotowana do bezpośredniego
przyłączenia kolektorów słonecznych

Więcej bezpieczeństwa,
więcej komfortu
Aplikacja mobilna ViCare App i zintegrowany interfejs WLAN pozwalają
instalatorowi zapewnić swoim klientom
komfort i bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. W razie zakłóceń
w pracy urządzenia instalator zostaje
o nim poinformowany, jeszcze zanim
w mieszkaniu spadnie temperatura.

Łatwe do zainstalowania
Nowa rodzina kotłów Vitodens ułatwia
instalatorowi codzienną pracę po każdym względem. Prace uruchomieniowe, wykonywane w niedogodnej pozycji, należą już do przeszłości. Dochodzi
do tego wiele innych korzyści, jak
ujednolicenie przyłączy czy też intuicyjny asystent uruchamiania.
Informacje na poziomie oczu
Usytuowanie wyświetlacza można
dopasować indywidualnie do warunków lokalnych. Można go w nieskomplikowany sposób umieścić
tak wysoko, by można było komfortowo uruchomić instalację mając
wyświetlacz na wysokości oczu.

Vitodens 222-F
Gazowa kompaktowa centrala kondensacyjna
ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. ze stali
szlachetnej

Intuicyjne uruchamianie
Udoskonalony asystent uruchamiania
pozwala na wygodne wykonywanie
wszystkich czynności obsługowych
na ekranie dotykowym. Opcjonalnie
można w tym celu skorzystać z naszej
aplikacji mobilnej ViStart App na
smartfon lub tablet. Nie jest do tego
potrzebne połączenie z Internetem.
Internet Inside
Skomunikowanie każdej instalacji z Internetem jest warunkiem, by zapewnić
swoim klientom jak najlepszy serwis
także w przyszłości. Zintegrowany
moduł WLAN i aplikacja ViCare App
pozwala załatwić tę sprawę z użytkownikiem instalacji w kilka minut. Dopiero wtedy można uznać uruchomienie
instalacji za zakończone.

Łatwe do serwisowania
Przy nowej generacji kotłów instalator staje się długoletnim opiekunem sowich klientów, mogącym
łatwo kontrolować prawidłowość
i efektywność pracy instalacji poprzez zdalną diagnostykę.
50 procent mniej części
zamiennych
Modułowa budowa nowych gazowych kotłów wiszących i programu
osprzętu ułatwia projektowanie, montaż i serwisowanie instalacji. W efekcie
oznacza to zmniejszenie asortymentu
części zamiennych i mniejszą złożoność programu produktów.

Jeszcze łatwiejsze
czyszczenie
Moduł kondensacyjny z wypróbowanym wymiennikiem ciepła Inox-Radial ze stali szlachetnej i nowo opracowanym palnikiem MatriX-Plus jest
gwarantem najwyższej jakości, efektywności energetycznej i trwałości
użytkowej, a teraz daje się jeszcze
bardzo łatwo czyścić.
Zawsze wszystko na oku
Połączenie online pozwala wykrywać możliwe zakłócenia także
zdalnie, oraz umożliwia indywidualne
sygnalizowanie z jednolitym systemem
kodów zakłóceń. Dzięki temu instalator
może jeszcze przy biurku przygotować
sobie rozwiązanie problemu, zmienić
nastawy i zamówić części zamienne.
Jadąc do klienta ma ze sobą wszystko
co potrzeba i nie czekają go na miejscu żadne niespodzianki.
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Nowy, kolorowy, bezramkowy wyświetlacz
dotykowy 7" ze zintegrowanym wskaźnikiem
świetlnym Lightguide

Lightguide jest fluoryzującym paskiem świetlnym w technice LED,
rozciągającym się na całą szerokość
urządzenia. Informuje on użytkownika
w czasie rzeczywistym o ogólnym
stanie roboczym urządzenia.
Lightguide

Lightguide

Lightguide sygnalizuje
aktualny stan roboczy
Wskaźnik Lightguide, utrzymany
w firmowym kolorze pomarańczowym Viessmann, ma różne funkcje:

__ Po włączeniu urządzenia
Lightguide świeci równomiernie.

__ W trybie gotowości Lightguide
pulsuje równomiernie.

__ Lightguide potwierdza mignięciem
Komfortowa obsługa wyświetlacza przestawionego na wysokość oczu

nową nastawę na ekranie dotykowym lub ze smartfona.

__ Przy zakłóceniu w pracy urządzenia
Lightguide miga.

Nowa platforma elektroniczna – przygotowana
na cyfrowe usługi serwisowe przyszłości
Wraz z nową platformą elektroniczną
nastaje nowa era w obsłudze, regulacji
i sterowaniu systemów grzewczych
Viessmann. Umożliwia ona komunikację w sieci między systemem grzewczym, instalatorem/serwisem (Vitoguide) i użytkownikiem instalacji (ViCare)
całkowicie w technice cyfrowej.
Zastosowane w Vitodens
2xx i Vitovalor PT2/PA2
Nowe gazowe kotły kondensacyjne
Vitodens 200-W / 222-W / 222-F / 242-F
oraz urządzenia grzewcze z ogniwem paliwowym Vitovalor PT2/PA2
wyposażone są już w nową platformę
elektroniczną.

Panel energetyczny przedstawia graficznie bilans energii

Platforma elektroniczna jest dzisiaj
dostosowana do obszernych usług
cyfrowych, przynoszących korzyści
tak instalatorom, jak i użytkownikom
instalacji. Gwarantuje to bezpieczną,
efektywną i przyjazną środowisku eksploatację z maksymalnym poszanowaniem zasobów naturalnych.
Znacznie mniej części
zamiennych
Modułowa budowa platformy elektronicznej pozwala na wyraźne zmniejszenie liczby elementów składowych,
w porównaniu z poprzednimi regulatorami. A to ułatwia projektowanie,
montaż i serwisowanie. W sumie
oznacza to znaczącą redukcję asortymentu części zamiennych i mniejszą
złożoność programu produktów.

Cyfrowe wskazanie ciśnienia dla Vitodens 200-W/222-F/242-F i Vitovalor PT2/PA2

Komunikaty tekstowe
zamiast kodów zakłóceń
Dalsza zaleta: urządzenie informuje
precyzyjnie o możliwej przyczynie
zakłócenia komunikatem tekstowym,
a nie tylko numerem kodu błędu.
Zintegrowany czujnik ciśnienia, widoczny także online
Wszystkie Vitodens 2xx i Vitovalor
PT2/PA2 wyposażone są w cyfrowy
czujnik ciśnienia. Wskazanie ciśnienia
jest zawsze widoczne. Dzięki temu
ciśnienie w instalacji można odczytać
także w aplikacji ViCare App i Vitoguide, co pozwala na dokładniejszą
zdalną diagnozę.

21°

ViStart

Vitoguide

ViCare

Nowa aplikacja ViStart upraszcza uruchomienie, zapewniając bezpośrednie
połączenie z urządzeniem ściennym (punktem dostępu WiFi).
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Palnik MatriX-Plus – wysokoefektywne
serce nowej generacji kotłów Vitodens

„Nic nie jest tak dobre, by się nie dało ulepszyć“ – na tej zasadzie Viessmann od ponad 100 lat doskonali już sprawdzoną technikę i dopasowuje
ją do nowych wymagań rynku.
Bardziej kompaktowe, bardziej efektywne, bardziej ekonomiczne
Sercem nowej generacji gazowych kotłów kondensacyjnych jest nowo opracowany palnik MatriX-Plus. Największy zakres modulacji przy maksymalnej
stabilności płomienia – dla zauważalnie niższego zużycia paliwa.

Mniej części zamiennych
– niższe koszty
Palnik MatriX-Plus wymaga dla wszystkich typowielkości kotłów Vitodens tylko jednego rodzaju korpusu i jednego
rodzaju elektrody zapłonowej. Zaleta
nowej generacji: mniejszy asortyment
i większa unifikacja części zamiennych
– a przez to niższe koszty.
Automatyczna regulacja
spalania Lambda Pro Plus
Dalszą innowacją techniczną firmy
Viessmann jest układ automatycznej
regulacji spalania Lambda Pro Plus.
Dopasowuje się on automatycznie
do rodzaju gazu i parametrów układu
odprowadzania spalin, zapewniając
zawsze czyste i efektywne spalanie.
Układ przeprowadza także automatyczną adaptację do długości przewodów spalin i wysokości zainstalowania.

AUTOMATYCZNE
DOPASOWANIE DO
RODZAJU GAZU

AUTOMATYCZNE
DOPASOWANIE DO
WYSOKOŚCI INSTALACJI

REGULACJA
SPALANIA

+ Proste uruchamianie

+ Proste uruchamianie
+ Maksymalny komfort

+ Proste uruchamianie
+ Niskie emisje
+ Wysoka efektywność

Lambda Pro Plus
+ PLUS Feature

ZAKRES MODULACJI 1:17

AUTOMATYCZNE DOPASOWANIE DO DŁUGOŚCI
UKŁADU SPALINOWEGO

ADAPTATYWNA PRACA
Z OBCIĄŻENIEM
CZĘŚCIOWYM

+ Wysoka efektywność
+ Długie cykle pracy palnika

+ Proste uruchamianie
+ Maksymalny komfort

+ Wysoka trwałość
+ Doskonała stabilność
płomienia

System Lambda Pro Plus
Zespolona armatura gazowa realizuje całkowicie automatyczne dopasowanie do rodzaju gazu, zapewniając czyste
i efektywne spalanie.

Wymiennik ciepła
Inox-Radial
Jako wymiennik ciepła
spaliny / woda zastosowano
wypróbowany, wykonany ze
stali szlachetnej Inox-Radial.

PR ZEGL ĄD Z ALE T

++ Wysoka trwałość i efektywność,
++
++

++
++

++

wymiennika ciepła Inox-Radial ze
stali szlachetnej
O 40 % niższe emisje NOx
redukują obciążenie środowiska
Największy zakres modulacji przy
maksymalnej stabilności płomienia
– dla zauważalnie niższego zużycia
paliwa
Niższe koszty przez zmniejszenie
asortymentu części zamiennych
i uproszczenie produktów
Stale czyste i efektywne spalanie
przez automatyczne dopasowanie
parametrów do rodzaju gazu i systemu odprowadzania spalin
Niezawodne i bezpieczne, bo opracowane i wyprodukowane „Made
in Germany by Viessmann”

10 lat gwarancji
na wymiennik ciepła ze stali
szlachetnej dla kotłów olejowych i gazowych do 150 kW
Warunki patrz
www.viessmann.pl/gwarancja
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VITODENS 200-W
Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny
Typ B2HE
1,9 do 32 kW

2
1 	Palnik MatriX-Plus układem regulacji

6

spalania Lambda Pro Plus

1

2

Wymiennik ciepła Inox-Radial

3 	7-calowy kolorowy
wyświetlacz dotykowy
4

Pasek świetlny Lightguide

5

Wysokoefektywna pompa obiegowa

6

Przeponowe naczynie wzbiorcze

7

Zintegrowany moduł komunikacji
bezprzewodowej

5

4
7

3

PR ZEGL ĄD Z ALE T

++ Kompaktowe kotły wiszące nie wymagające do montażu dużej powierzchni
++ Sprawność znormalizowana: 98% (Hs)
++ Zakres modulacji do 1:17
++ Duża pojemność wodna niska częstość startów palnika,
nawet przy niewielkim odbiorze ciepła

++ Trwały i efektywny wymiennik ciepła Inox-Radial
++ Palnik MatriX-Plus o wysokiej trwałości dzięki powierzchni
promiennika MatriX ze stali szlachetnej

++ Regulator spalania Lambda Pro Plus dla wszystkich rodzajów gazu
++ Cicha praca wolnoobrotowego wentylatora
++ Wysoki komfort obsługi na 7-calowym kolorowym wyświetlaczu dotykowym
i z aplikacji mobilnej ViCare

++ Zintegrowany interfejs WLAN do skomunikowania z Internetem
++ Panel energetyczny do wizualizacji energii wytworzonej i zużytej
++ Przystosowany do współpracy z instalacją kolektorów słonecznych
++ Klasa efektywności energetycznej: A
Dana techniczne dostępne są na str. 22.

VITODENS 200-W
1, 9 d o 3 2 k W

Znamionowa moc cieplna [kW]
50/30ºC
			80/60ºC
 itodens 200-W
V
z regulatorem E3
do pracy stałotemperaturowej
lub pogodowej

1,9 – 11,0
1,7 – 10,0
Z018561

10 356,–
A

1,9 – 19,0
1,7 – 17,3

1,9 – 25,0
1,7 – 22,7

Z018562

Z018563

11 474,–
A

11 958,–
A

1,9 – 32,0
1,7 – 29,1

Gr. mat.W

Z018564 nr zam.

13 110,– PLN
A

Uwaga! Do montażu urządzenia należy koniecznie zamówić
dodatkowo urządzenie
pomocnicze przy montażu lub
armaturę przyłączeniową.
Masa

Nowo

37

Zestawy pakietowe
Znamionowa moc cieplna [kW]
50/30ºC
			80/60ºC

1,9 – 11,0
1,7 – 10,0

37

37

1,9 – 19,0
1,7 – 17,3

1,9 – 25,0
1,7 – 22,7

37 kg

1,9 – 32,0
1,7 – 29,1

Gr. mat.W

Vitodens 200-W z regulatorem E3 do pracy stałotemperaturowej lub pogodowej,
w zestawie pakietowym
z podgrzewaczem c.w.u:
 V itocell 100-W,typ CUG
o pojemności 100 litrów

W zestawie dodatkowo:
 zestaw pomocniczy do
montażu kotła (krzyżak
montażowy)
 c zujnik temperatury
zewnętrznej
 c zujnik temperatury
wody użytkowej.

 V itocell 100-W, typ CUGA
o pojemności 120 litrów

 Vitocell 100-W, typ CUGA-A
o pojemności 120 litrów

 V itocell 100-W, typ CUGA
o pojemności 150 litrów

 Vitocell 100-W, typ CUGA-A
o pojemności 150 litrów

Vitodens 200-W z regulatorem E3 do pracy stałotemperaturowej lub pogodowej,
w zestawie pakietowym
z podgrzewaczem c.w.u
Vitocell 200-V, ze stali
nierdzewnej, o pojemności
140 litrów

ś ć!

Zakres dostawy:
 Kocioł gazowy, kondensacyjny
Vitodens 200-W typ B2HE
 Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
ηs do 94% (klasa A).

Z018509

Z018510

11 887,– 12 780,–
A / C
A / C
Z018513

Z018514

Z018511

Z018512 nr zam.

13 167,– 14 088,– PLN
A / C
A / C
/
Z018515

Z018516 nr zam.

14 049,– 14 944,– 15 330,– 16 253,– PLN
A / B
A / B
A / B
A / B
/
Z018517

Z018518

14 439,– 15 331,–
A / A
A / A
Z018521

Z018522

14 355,– 15 251,–
A / B
A / B
Z018525

Z018526

Z018519

Z018520 nr zam.

15 717,– 16 639,– PLN
A / A
A / A
/
Z018523

Z018524 nr zam.

15 637,– 16 559,– PLN
A / B
A / B
/
Z018527

Z018528 nr zam.

14 778,– 15 670,– 16 056,– 16 976,– PLN
A / A
A / A
A / A
A / A
/
Z018804

Z018805

Z018806

Z018807 nr zam.

14 050,– 14 950,– 15 332,– 16 254,– PLN
A / A
A / A
A / A
A / A
/

 Zintegrowany asystent pierwszego
uruchomienia .
 Regulator E3 do pracy stałotemperaturowej lub pogodowej po
podłączeniu czujnika temperatury
zewnętrznej.
 Czujnik temperatury zewnętrznej.
 Zintegrowany 7-calowy, kolorowy,
dotykowy moduł obsługowy
 Zintegrowany moduł WiFi do
sterowania przez internet poprzez
aplikację na smartfony ViCare.
 Zintegrowany moduł WLAN do
uruchamiania kotła poprzez aplikację na smartfony ViStart.
 Palnik Matrix-Plus z systemem
regulacji procesu spalania Lambda
Pro Plus o niskiej emisji substancji
szkodliwych i najwyższej sprawności.
 System Lambda Pro Plus do pracy
z gazem ziemnym i płynnym bez
elementów adaptacyjnych.
 Trwały i efektywny wymiennik
ciepła InoX-Radial wykonany

W zestawie dodatkowo:
 zestaw pomocniczy do
montażu kotła (krzyżak
montażowy)
 c zujnik temperatury
zewnętrznej
 c zujnik temperatury
wody użytkowej
 zestaw przyłączeniowy
podgrzewacza z elastycznych rur stalowych.

z wysokogatunkowej stali kwasoodpornej.
 W
 ysokoefektywna pompa obiegowa klasy energetycznej A
 W
 zestawach pakietowych
z czujnikiem temperatury wody
w podgrzewaczu oraz zestawem
montażowym kotła z armaturą
przyłączeniową wraz z zaworami
odcinającymi i zaworem gazowym

Pakiety ze zbiornikami CUGA posiadają klasę efektywności ogrzewania wody użytkowej A
(klasa efektywności zestawu Vitodens 200-W+Vitocell 100-W CUGA).

 E
 lement przyłączeniowy kotła po

Kompletna oferta wyposażenia dodatkowego dla regulatora kotła znajduje się w Cenniku Instalatora.

 H
 ydrauliczny zestaw przyłącze-

Zestawy pakietowe z pompami ciepła Vitocal – patrz Cennik Instalatora.

stronie spalin
niowy podgrzewacza (pakiety
z Vitocell 100-W o poj. 120 lub 150
litrów oraz Vitocell 200-V)

10 lat gwarancji
na wymiennik ze stali szlachetnej
kotłów kondensacyjnych do 150 kW
Szczegóły dostępne na stronie:
www.viessmann.pl/gwarancja

12 / 13

NO WA GE NE R AC JA
G A Z O W Y C H K O T Ł Ó W K O N D E N S A C YJ N Y C H

VITODENS 222-W
Kondensacyjny, gazowy kocioł wiszący,
ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u.
o pojemności 46 litrów
Typ B2LE
1,9 do 32 kW

7
2
1 	Palnik MatriX-Plus układem regulacji

1

spalania Lambda Pro Plus
2 	Wymiennik ciepła
Inox-Radial
3 	7-calowy kolorowy wyświetlacz

6

dotykowy
4

Pasek świetlny Lightguide

5 	Wysokoefektywna pompa obiegowa
6 	Przeponowe naczynie wzbiorcze
7 	Zasobnik ładowany warstwowo
c.w.u. ze stali szlachetnej,
o pojemności 46 litrów
8

Zintegrowany moduł komunikacji
bezprzewodowej

5
4
8
3

PR ZEGL ĄD Z ALE T
patrz zalety kotła Vitodens 200-W

++ Wysoki komfort c.w.u. ze zintegrowanego ładowanego warstwowo zasobnika c.w.u.
ze stali szlachetnej, o pojemności 46 litrów
Dana techniczne dostępne są na str. 22.

VITODENS 222-W
1, 9 d o 3 2 k W

Kocioł ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u.
Znamionowa moc cieplna [kW]
50/30ºC
			80/60ºC
Vitodens 222-W
z regulatorem E3
do pracy stałotemperaturowej lub pogodowej
w zestawie z:
 urządzeniem
pomocniczym do
montażu
 c zujnikiem temp.
zewnętrznej
Vitodens 222-W
z regulatorem E3
do pracy stałotemperaturowej lub pogodowej
w zestawie z:
 armaturą
przyłączeniową do
montażu natynkowego
 c zujnikiem temp.
zewnętrznej
Wymiary
Masa
Moc na potrzeby c.w.u.

długość
szerokość
wysokość

1,9 – 11,0
1,7 – 10,0
Z018565

1,9 – 19,0
1,7 – 17,3

1,9 – 25,0
1,7 – 22,7

Z018566

Z018567

1,9 – 32,0
1,7 – 29,1

Gr. mat.W

Z018568 nr zam.

15 586,– 15 933,– 16 285,– 16 571,– PLN
A
A

Z018569

A
A

Z018570

A
A

Z018571

A
A

XL

Z018572 nr zam.

15 399,– 15 746,– 16 098,– 16 384,– PLN
A
A

A
A

A
A

A
A

XL

Zakres dostawy:
 Kocioł gazowy, kondensacyjny,
kompaktowy Vitodens 222-W
typ B2LE ze zintegrowanym
zasobnikiem c.w.u. o pojemności

480
600
950
63
22,1

480
600
950
63
26,5

480
600
950
63
30,8

480
600
950
63
33,9

mm
mm
mm
kg
kW

46 litrów, wykonanym ze stali nierdzewnej, ładowanym warstwowo
 Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
ηs do 94% (klasa A)

 Regulator E3 do pracy stałotemWyposażenie dodatkowe kotła Vitodens 222-W
Osłona armatury
dla urządzeń o szerokości 600 mm
Kompletna oferta wyposażenia dodatkowego dla regulatora kotła znajduje się w Cenniku Instalatora.

Gr. mat. W
ZK04938 nr zam.

751,– PLN

peraturowej lub pogodowej po
podłączeniu czujnika temperatury
zewnętrznej
 Czujnik temperatury zewnętrznej
 Zintegrowany asystent pierwszego
uruchomienia
 Zintegrowany 7-calowy, kolorowy,
dotykowy moduł obsługowy
 Zintegrowany moduł WiFi do
sterowania przez internet poprzez
aplikację na smartfony ViCare
 Zintegrowany moduł WLAN do
uruchamiania kotła poprzez aplikację na smartfony ViStart
 Palnik Matrix-Plus z systemem
regulacji procesu spalania Lambda
Pro Plus o niskiej emisji substancji
szkodliwych i najwyższej sprawności
 System Lambda Pro Plus do pracy
z gazem ziemnym i płynnym bez
elementów adaptacyjnych
 Trwały i efektywny wymiennik
ciepła InoX-Radial wykonany z
wysokogatunkowej stali kwasoodpornej
 W
 ysokoefektywna pompa obiegowa klasy energetycznej A
 N
 aczynie przeponowe c.o. 10 l.
 N
 aczynie przeponowe c.w.u. 2 l.
(osobny element dostawy)
 Z
 awory bezpieczeństwa:
– po stronie c.o. 3 bar
– po stronie c.w.u. 10 bar
 E
 lement przyłączeniowy kotła
po stronie spalin
 U
 rządzenie pomocnicze przy
montażu lub armatura przyłączeniowa

10 lat gwarancji
na wymiennik ze stali szlachetnej
kotłów kondensacyjnych do 150 kW
Szczegóły dostępne na stronie:
www.viessmann.pl/gwarancja
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VITODENS 222-F
Kompaktowy, kondensacyjny kocioł gazowy,
ze zintegrowanym zbiornikiem c.w.u.
o pojemności 100 lub 130 litrów
Typ B2TE i B2SE
1,9 i 32 kW

2
9

2
3

1
5

1 	
Palnik MatriX-Plus układem regulacji
spalania Lambda Pro Plus

1

5

2

3
4

Wymiennik ciepła Inox-Radial

3 	7-calowy kolorowy wyświetlacz
dotykowy

4

4

Pasek świetlny Lightguide

5 	Przeponowe naczynie wzbiorcze
6 	Wysokoefektywna pompa obiegowa
7 	Emaliowany zasobnik ładowany
warstwowo c.w.u. (poj. 100 litrów)

6

8 	Emaliowany podgrzewacz
wężownicowy c.w.u. (poj. 130 litrów)
9

6

bezprzewodowej

8

7

Vitodens 222-F z emaliowanym
zasobnikiem ładowanym warstwowo c.w.u. (typ B2TE)

Zintegrowany moduł komunikacji

Vitodens 222-F z emaliowanym
podgrzewaczem wężownicowym c.w.u. (typ B2SE)

PR ZEGL ĄD Z ALE T
patrz zalety kotła Vitodens 200-W

++ Przystosowany do współpracy z instalacją kolektorów słonecznych
++ Wysoki komfort c.w.u. ze zintegrowanego 100-litrowego zasobnika ładowanego
warstwowo lub 130 litrowego podgrzewacza wężownicowego
Dana techniczne dostępne są na str. 23.

VITODENS 222-F
1, 9 d o 3 2 k W

Kocioł ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u.
Znamionowa moc cieplna [kW]
50/30ºC
			80/60ºC

1,9 – 11,0
1,7 – 10,0

1,9 – 19,0
1,7 – 17,3

1,9 – 25,0
1,7 – 22,7

1,9 – 32,0
1,7 – 29,1

Gr. mat.W

Vitodens 222-F, typ B2TE – kompaktowy kocioł
kondensacyjny ze zbiornikiem c.w.u. ładowanym
warstwowo
z regulatorem E3
do pracy stałotemperaturowej
lub pogodowej

—

Z018503

Masa

Z018505 nr zam.

15 404,–

15 726,– PLN

100

100

XL
100 litrów

22,1
595
600
1 400
112

28,7
595
600
1 400
112

A
A

poj. zbiornika

Moc na potrzeby c.w.u.
Wymiary

Z018504

15 020,–

długość
szerokość
wysokość

A
A

A
A

33,9
595
600
1 400
112

kW
mm
mm
mm
kg

Vitodens 222-F, typ B2SE – kompaktowy kocioł
kondensacyjny ze zbiornikiem c.w.u. ładowanym
przez wężownicę
z regulatorem E3
do pracy stałotemperaturowej
lub pogodowej
poj. zbiornika

Moc na potrzeby c.w.u.
Wymiary
Masa

długość
szerokość
wysokość

Z018499

Z018500

Z018501

Z018502 nr zam.

14 974,–

15 020,–

15 404,–

15 726,– PLN

130

130

130

XL
130 litrów

17,6
595
600
1 600
132

22,1
595
600
1 600
132

28,7
595
600
1 600
132

A
A

A
A

A
A

A
A

33,9
595
600
1 600
132

kW
mm
mm
mm
kg

Wyposażenie dodatkowe kotła Vitodens 222-F
Zestaw przyłączeniowy pompy cyrkulacyjnej
Do montażu w urządzeniu
 pompa obiegowa o wysokiej wydajności.
 zawór regulacyjny strumienia przepływu
 zespół rurowy z izolacją cieplną

Zestaw przyłączeniowy do instalacji natynkowej do góry
 rury przyłączeniowe.
 armatura odcinająca na zasilaniu i powrocie wody grzewczej (R ¾) z zaworem
napełniająco-spustowym.
 2 elementy przyłączeniowe wody użytkowej (R ½)
 zawór gazu z termicznym zaworem bezpieczeństwa (R ½)
 manometr

Kompletna oferta wyposażenia dodatkowego dla regulatora kotła znajduje się w Cenniku Instalatora.

ZK04314 nr zam.

1 541,– PLN

w zakresie
dostawy

Zakres dostawy:
 Kocioł gazowy, kondensacyjny,
kompaktowy Vitodens 222-F typ
B2TE ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. o pojemności 100 l.,
ładowanym warstwowo, lub typ
B2SE ze zintegrowanym podgrzewaczem c.w.u. o pojemności 130 l.
 Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
ηs do 94% (klasa A)
 R
 egulator E3 do pracy stałotemperaturowej lub pogodowej po
podłączeniu czujnika temperatury
zewnętrznej
 Czujnik temperatury zewnętrznej
 Zintegrowany asystent pierwszego
uruchomienia
 Zintegrowany 7-calowy, kolorowy,
dotykowy moduł obsługowy
 Z
 integrowany moduł WiFi do
sterowania przez internet poprzez
aplikację na smartfony ViCare.
 Z
 integrowany moduł WLAN do
uruchamiania kotła poprzez aplikację na smartfony ViStart.
 Palnik Matrix-Plus z systemem
regulacji procesu spalania Lambda
Pro Plus o niskiej emisji substancji
szkodliwych i najwyższej sprawności.
 System Lambda Pro Plus do pracy
z gazem ziemnym i płynnym bez
elementów adaptacyjnych.
 Trwały i efektywny wymiennik
ciepła InoX-Radial wykonany
z wysokogatunkowej stali kwasoodpornej.
 W
 ysokoefektywna pompa obiegowa klasy energetycznej A
 N
 aczynie przeponowe na c.o.
o pojemności 18 litrów
 C
 ałkowite orurowanie i okablowanie, gotowy do przyłączenia
 Z
 awór bezpieczeństwa po stronie
c.o. 3 bar
 E
 lement przyłączeniowy kotła po
stronie spalin
 H
 ydrauliczny zestaw przyłączeniowy do instalacji natynkowej
do góry

10 lat gwarancji
na wymiennik ze stali szlachetnej
kotłów kondensacyjnych do 150 kW
Szczegóły dostępne na stronie:
www.viessmann.pl/gwarancja
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VITODENS 242-F
Kompaktowy kondensacyjny kocioł gazowy
ze zintegrowanym biwalentnym zasobnikiem c.w.u.
o pojemności 170 litrów do współpracy
z kolektorami słonecznymi
Typ B2UE
1,9 do 25 kW

1 	Palnik MatriX-Plus układem regulacji spalania

2

Lambda Pro Plus

1

2 	Wymiennik ciepła Inox-Radial
3 	7-calowy kolorowy wyświetlacz dotykowy

5

4

Pasek świetlny Lightguide

5 	Wysokoefektywna pompa obiegowa
6 	Przeponowe naczynie wyrównawcze

8

3

7 	Emaliowany ładowany warstwowo zasobnik
c.w.u. (pojemność 170 ‑litrów) z wężownicą

4

solarną
8

6

Zintegrowany moduł komunikacji
bezprzewodowej

7

PR ZEGL ĄD Z ALE T
patrz zalety kotła Vitodens 200-W

++ Wysoki komfort c.w.u. ze zintegrowanego 170-litrowego zasobnika ładowanego
warstwowo z wbudowaną wężownicą solarną

++ Przygotowanie do bezpośredniego wpięcia instalacji solarnej
Dana techniczne dostępne są na str. 23.

VITODENS 242-F
1, 9 d o 2 5 k W

Kocioł Vitodens 242-F, typ B2UE,
ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u.
Znamionowa moc cieplna [kW]
50/30ºC
			80/60ºC

1,9 – 11,0
1,7 – 10,0
z regulatorem E3
do pracy stałotemperaturowej lub
pogodowej

Moc na potrzeby c.w.u.
Wymiary
Masa

długość
szerokość
wysokość

Z018506

1,9 – 19,0
1,7 – 17,3
Z018507

18 115,–

18 457,–

170

170

17,6
595
600
1 875
161

22,1
595
600
1 875
161

A
A

Pakiet solarny dla Vitodens 242-F
Typ kolektora Vitosol
Zestaw 2 kolektorów słonecznych
wraz z wyposażeniem dodatkowym
 2
 kolektory słoneczne Vitosol 100-FM (typ SV1F)
lub Vitosol 200-FM (typ SV2F), o łącznej powierzchni
absorbera 4,64 m2 (powierzchnia brutto 5,02 m2)
 c zynnik grzewczy „Tyfocor” (25 litrów)
 p
 ierścieniowa złączka zaciskowa z odpowietrznikiem
 z estaw montażowy do dachów pokrytych dachówką
 t uleja zanurzeniowa na czujnik temperatury kolektora
 r ury łączące (1 para)
 z estaw przyłączeniowy do podłączenia obiegu solarnego
 s olarne naczynie wyrównawcze (25 litrów)
 s eparator powietrza

A
A

100-FM
SK06073

8 046,–

1,9 – 25,0
1,7 – 22,7

Z018508 nr zam.

18 910,– PLN
A
A

XL
170 poj. zbiorn.
litrów

28,7
595
600
1 875
165

kW
mm
mm
mm
kg

200-FM Gr. mat. W
SK06093 nr zam.

8 655,– PLN

Wyposażenie dodatkowe Vitodens 242-F
Zestaw przyłączeniowy pompy cyrkulacyjnej
Do montażu w urządzeniu
 p
 ompa obiegowa o wysokiej wydajności.
 z awór regulacyjny strumienia przepływu
 z espół rurowy z izolacją cieplną

Gr. mat. W

Gr. mat. W
ZK04318 nr zam.

1 575,– PLN

Wskazówka!
Należy zamontować elementy zabezpieczające przed oparzeniem no.
termostatyczny zawór mieszający nr zam. ZK01284.

Termostatyczny zestaw do cyrkulacji
Do przyłączenia do instalacji wody użytkowej z przewodem
cyrkulacyjnym.
 t ermostatyczny automat mieszający.
 z akres ustawień: od 35 do 60°C.
 z integrowany zawór zwrotny.
 p
 rzyłącze gwintowane G ¾.
 izolacja cieplna.
Zestaw przyłączeniowy do instalacji natynkowej do góry
 r ury przyłączeniowe.
 a rmatura odcinająca na zasilaniu i powrocie wody grzewczej (R ¾) z
zaworem napełniająco-spustowym
 2
 elementy przyłączeniowe do wody użytkowej (R ½)
 2
 elementy przyłączeniowe do instalacji solarnej (R ¾)
 z awór gazu z termicznym zaworem bezpieczeństwa (R ½)
 m
 anometr
Manometr instalacji solarnej
Do montażu w zestawie przyłączeniowym
Kompletna oferta wyposażenia dodatkowego dla regulatora kotła znajduje się w Cenniku Instalatora.

ZK01284 nr zam.

1 197,– PLN

w zakresie
dostawy

7459103 nr zam.

401,– PLN

Zakres dostawy:
 K
 ocioł gazowy, kondensacyjny,
kompaktowy Vitodens 242-F typ
B2UE ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. o pojemności 170
litrów, ładowanym warstwowo, ze
zintegrowanym wężownicą solarną
 S
 ezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
eta(s) do 94% (klasa A)
 R
 egulator E3 do pracy stałotemperaturowej lub pogodowej po
podłączeniu czujnika temperatury
zewnętrznej
 C
 zujnik temperatury zewnętrznej
 Z
 integrowany moduł solarny
EM-SM1, czujnik temperatury
kolektorów słonecznych, pompa
solarna, grupa do napełniania
instalacji solarnej, zbiornik wypływu czynnika solarnego z zaworu
bezpieczeństwa (2,5 litra), solarny
zawór bezpieczeństwa 6 bar
 Zintegrowany asystent pierwszego
uruchomienia
 Z
 integrowany 7-calowy, kolorowy,
dotykowy moduł obsługowy
 Z
 integrowany moduł WiFi do
sterowania przez internet poprzez
aplikację na smartfony ViCare.
 Z
 integrowany moduł WLAN do
uruchamiania kotła poprzez aplikację na smartfony ViStart.
 P
 alnik Matrix-Plus z systemem
regulacji procesu spalania Lambda
Pro Plus o niskiej emisji substancji
szkodliwych i najwyższej sprawności.
 S
 ystem Lambda Pro Plus do pracy
z gazem ziemnym i płynnym bez
elementów adaptacyjnych.
 T
 rwały i efektywny wymiennik
ciepła InoX-Radial wykonany z
wysokogatunkowej stali kwasoodpornej
 W
 ysokoefektywna pompa obiegowa klasy energetycznej A
 W
 ysokoefektywna pompa obiegu
solarnego klasy energetycznej A
 N
 aczynie przeponowe na c.o.
o pojemności 18 litrów i zawór
bezpieczeństwa 3 bar
 E
 lement przyłączeniowy kotła po
stronie spalin
 H
 ydrauliczny zestaw przyłączeniowy do instalacji natynkowej
do góry

10 lat gwarancji
na wymiennik ze stali szlachetnej
kotłów kondensacyjnych do 150 kW
Szczegóły dostępne na stronie:
www.viessmann.pl/gwarancja
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W Y P O S A Ż E N I E D O D AT K O W E
P R Z Y K Ł A D O W E S C H E M AT Y D O O F E R T O WA N I A

Przykład 1
Obieg grzewczy bez mieszacza – grzejniki
lub ogrzewanie podłogowe (bez sprzęgła hydraulicznego)

Gr mat. W
nr zam.

PLN

Vitotrol

Kocioł Vitodens 200-W ze zbiornikiem c.w.u. Vitocell 100-W
Kocioł Vitodens 222-W ze zintegrowanym zbiornikiem c.w.u.
Kocioł Vitodens 222-F/242-F ze zintegrowanym zbiornikiem c.w.u.
Kotły wyposażone w regulator E3 pracujący w trybie pogodowym
(czujnik temperatury zewnętrznej ATS w zakresie dostawy)
Sterowanie temperaturą pomieszczenia (RTS):
Zdalne sterowanie Vitotrol 200-E

Z017415

856,–

Sterowanie pompą cyrkulacyjną c.w.u. (nie dotyczy Vitodens 222-W)
Z gniazda na płycie głównej regulatora kotła

w zakresie
dostawy

Zdalny nadzór i sterowanie przez aplikacje na urządzenia mobilne
Moduł WiFi zintegrowany z regulatorem kotła

w zakresie
dostawy

Uwaga! Do kotła Vitodens 222-W nie należy podłączać pompy cyrkulacyjnej wody użytkowej.

Przykład 2
Obieg grzewczy bez mieszacza – grzejniki oraz obieg
grzewczy z mieszaczem – ogrzewanie podłogowe
(bez sprzęgła hydraulicznego)

Gr mat. W
nr zam.

PLN

Vitotrol

Vitotrol

Vitotrol

Vitotrol

Kocioł Vitodens 200-W ze zbiornikiem c.w.u. Vitocell 100-W
Kocioł Vitodens 222-W ze zintegrowanym zbiornikiem c.w.u.
Kocioł Vitodens 222-F/242-F ze zintegrowanym zbiornikiem c.w.u.
Kotły wyposażone w regulator E3 pracujący w trybie pogodowym
(czujnik temperatury zewnętrznej ATS w zakresie dostawy)
Sterowanie temperaturą pomieszczenia (RTS):
Zdalne sterowanie Vitotrol 200-E
Obsługa obiegu grzewczego z mieszaczem
Grupa pompowa obiegu grzewczego z mieszaczem GRA
Zestaw uzupełniający obiegu grzewczego z mieszaczem
(montaż ścienny, odbiornik magistrali PlusBus)

Z017415

856,–

7571896
Z017410

1 460,–
918,–

Sterowanie pompą cyrkulacyjną c.w.u. (nie dotyczy Vitodens 222-W)
Z gniazda na płycie głównej regulatora kotła

w zakresie
dostawy

Zdalny nadzór i sterowanie przez aplikacje na urządzenia mobilne
Moduł WiFi zintegrowany z regulatorem kotła

w zakresie
dostawy

Uwaga! Jeżeli obliczeniowy strumień wody obiegów grzewczych przekroczy wartość określoną w Wytycznych Projektowych należy zastosować schemat ze sprzęgłem hydraulicznym.
Do kotła Vitodens 222-W nie należy podłączać pompy cyrkulacyjnej wody użytkowej.

Przykład 3
Obieg grzewczy bez mieszacza – grzejniki oraz maks. dwa
obiegi grzewcze z mieszaczem – ogrzewanie podłogowe
(ze sprzęgłem hydraulicznym)

Gr mat. W
nr zam.

PLN

Kocioł Vitodens 200-W ze zbiornikiem c.w.u. Vitocell 100-W
Kocioł Vitodens 222-W ze zintegrowanym zbiornikiem c.w.u.
Kocioł Vitodens 222-F/242-F ze zintegrowanym zbiornikiem c.w.u.
Kotły wyposażone w regulator E3 pracujący w trybie pogodowym
(czujnik temperatury zewnętrznej ATS w zakresie dostawy)
Sterowanie temperaturą pomieszczenia (RTS):
Zdalne sterowanie Vitotrol 200-E
Obsługa obiegu grzewczego z mieszaczem
Grupa pompowa obiegu grzewczego z mieszaczem GRA
Zestaw uzupełniający obiegu grzewczego z mieszaczem
(montaż ścienny, odbiornik magistrali PlusBus)

Z017415

856,–

7571896
Z017410

1 460,–
918,–

Sterowanie pompą obiegu bezpośredn. i cyrkulacyjną c.w.u.
Z gniazd na płycie głównej regulatora kotła
Dla kotłów Vitodens 200-W B2HE i Vitodens 222-F B2SE

VTS

w zakresie
dostawy

Moduł zewnętrzny EM-P1
Dla kotłów Vitodens 222-F typ B2TE i Vitodens 242-F B2UE

Z017411

511,–

Grupa pompowa obiegu grzewczego bez mieszacza GDA
Belka rozdzielacza ze zintegrowanym sprzęgłem
hydraulicznym GMA 221 i czujnikiem sprzęgła NTC 10 kOhm

7571895
7664859

1 075,–
1 811,–

Zdalny nadzór i sterowanie przez aplikacje na urządzenia mobilne
Moduł WiFi zintegrowany z regulatorem kotła

w zakresie
dostawy

Uwaga: Czujnik temperatury sprzęgła hydraulicznego (VTS) znajduje się w zakresie dostawy
belki rozdzielacza ze zintegrowanym sprzęgłem hydraulicznym GMA 221.
Do kotła Vitodens 222-W nie należy podłączać pompy cyrkulacyjnej wody użytkowej.

Wskazówka!
Grzejniki uniwersalne, środkowozasilane, łazienkowe wraz z wyposażeniem do montażu
i sterowania, elementy systemu ogrzewania podłogowego, rozdzielacze obwodów
grzewczych, automatyka ogrzewania podłogowego - patrz od strony 74.

W Y P O S A Ż E N I E D O D AT K O W E
R E G U L AT O R A E 3 K O T Ł Ó W K O N D E N S A C YJ N Y C H

Wyposażenie dodatkowe
regulatora E3

VITODENS 200-W / 222-W
VITODENS 222-F / 242-F

praca
stałotemper.

praca
pogodowa

Gr. mat.W

Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu
Do rejestracji temperatury wody (dł. 3,75 m).

ZK04671

ZK04671 nr zam.

Zanurzeniowy czujnik temperatury (do sprzęgła hydraulicznego)
Do rejestracji temperatury w sprzęgle hydraulicznym

ZK04032

ZK04032 nr zam.

Termostat pokojowy PSOP
 elektroniczny termostat pokojowy,
ść
Nowo
z beznapięciowym wyjściem sterującym
 z cyfrowym zegarem sterującym, z programem dziennym i tygodniowym
 przyciski dotykowe, front wykonany ze szkła o gr. 1 mm

7729383

— nr zam.

Termostat pokojowy BSOP
 bezprzewodowy, elektroniczny termostat pokojowy,
ść
Nowo
z beznapięciowym wyjściem sterującym
 z cyfrowym zegarem sterującym, z programem dziennym i tygodniowym
 przyciski dotykowe, front wykonany ze szkła o gr. 1 mm

7629266

— nr zam.

Termostat pokojowy ST620
 elektroniczny termostat pokojowy z cyfrowym zegarem sterującym
 panel z nowoczesną dotykową technologią Touch Ring
 z programem dziennym i tygodniowym
 możliwość przełączenia trybów pracy ON/OFF lub PWM

7664656

— nr zam.

Bezprzewodowy termostat pokojowy ST620RF
 bezprzewodowy elektroniczny termostat pokojowy z cyfrowym zegarem steruj.
 panel z nowoczesną dotykową technologią Touch Ring
 z programem dziennym i tygodniowym
 możliwość przełączenia trybów pracy ON/OFF lub PWM

7664657

— nr zam.

Kontaktowy regulator temperatury
 ogranicznik temp. maks. w instalacji ogrzewania podłogowego
 z przewodem przyłączeniowym (dł. 1,5 m).

—

7425493 nr zam.

Vitotrol 200-E
Przewodowy moduł zdalnego sterowania (odbiornik magistrali PlusBus)
 zdalne sterowanie dla 1 obiegu grzewczego
Maksymalnie można zastosować 2 moduły Vitotrol 200-E na jeden regulator E3.

—

Z017415 nr zam.

Zestaw uzupełniający obiegu grzewczego
z mieszaczem EM-MX/EM-M1
Dla jednego obiegu grzewczego z mieszaczem,
z okablowanymi wtykami
 czujnik temperatury wody na zasilaniu jako
kontaktowy czujnik temperatury (NTC 10 kOhm)
z przewodem przyłączeniowym i wtykiem.
 w tyk do pompy obiegu grzewczego.
 przewód zasilający i przewód magistrali PlusBus
z wtykiem.
 gniazdo czujnika temperatury sprzęgła
hydraulicznego (czujnik zanurzeniowy należy
zamówić oddzielnie).

 E M-MX – elektronika
z napędem do montażu
na zaworze mieszającym

—

 E M-M1 – elektronika do
montażu ściennego

—

Z017410 nr zam.

Zestaw uzupełniający EM-P1 (odbiornik magistrali PlusBus)
Rozszerzenie funkcji regulatora kotła do montażu ściennego
 w tyk do pompy obiegowej obiegu bez mieszacza.
 gniazdo czujnika temperatury sprzęgła hydraulicznego (czujnik zanurzeniowy
należy zamówić oddzielnie).
Wymagane w przypadku zastosowania sprzęgła hydraulicznego i obiegu grzewczego
bez zaworu mieszającego.

—

Z017411 nr zam.

Zestaw uzupełniający EM-S1 (odbiornik magistrali PlusBus)
Rozszerzenie funkcji regulatora kotła do montażu ściennego.
Elektroniczny różnicowy regulator temperatury do dwusystemowego podgrzewu
ciepłej wody użytkowej i podstawowego wspomagania ogrzewania pomieszczeń
przez kolektory słoneczne.
 z bilansowaniem energii słonecznej i systemem diagnostycznym
 sterowanie obrotami pompy obiegowej solarnej wyjściem PWM
 ograniczanie pracy kotła na potrzeby podgrzewania wody podczas pracy instalacji
solarnej.

—

Z017413 nr zam.

Zestaw uzupełniający EM-EA1 (odbiornik magistrali PlusBus)
Rozszerzenie funkcji regulatora kotła do montażu ściennego.
Gniazda wejścia/wyjścia pozwalające na realizację jednej z następujących funkcji.
 wejście zgłoszenia usterki i blokada instalacji
 w yjście zgłoszenia usterki
 przełączanie programów roboczych z zewnątrz (wszystkie obiegi grzewcze)
 wejście 0-10 V do zadawania temperatury z zewnątrz
Możliwość podłączenia 3 zestawów uzupełniających EM-EA1 w ramach
jednej instalacji.

—

Z017412 nr zam.

380,–

317,–

150,–

336,–

231,–

390,–

380,– PLN
317,– PLN
PLN

Termostat pokojowy BSOP

PLN

PLN

Termostat pokojowy ST620RF

PLN

628,– PLN

856,– PLN

Z017409 nr zam.

1 365,– PLN
918,– PLN

511,– PLN

959,– PLN

861,– PLN

Dokładny opis funkcji systemów regulacji i zdalnej obsługi znajduje się w Danych Technicznych lub Instrukcji Serwisowej urządzeń.
Uwaga! Kocioł Vitodens 200-W/222-W/222-F/242-F w trybie pracy stałotemperaturowej może pracować wg ustawionych czasów
łączeniowych bezpośrednio na regulatorze kotła (3 progi temperatury zasilania) lub współpracować z zewnętrznym termostatem
pomieszczenia, na którym użytkownik definiuje czasy łączeniowe i docelowe temperatury pomieszczenia.

Vitotrol 200-E
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Aplikacje mobilne
ViCare App
Aplikacja mobilna ViCare App obsługuje następujące urządzenia:
 urządzenia peryferyjne z systemem operacyjnym Apple iOS od wersji 8
 urządzenia peryferyjne z systemem operacyjnym Android od wersji 4.0

Aplikacje mobilne przystosowane
są do współpracy z regulatorem
E3 nowej generacji gazowych kotłów kondensacyjnych Vitodens,
do pracy stałotemperaturowej
lub zależnej od pogody:

Istotne cechy produktu do obsługi instalacji grzewczych
 U żytkownik instalacji zna w każdej chwili status roboczy swojego ogrzewania
 Zgłaszanie komunikatów o zakłóceniach w pracy urządzenia
 D opasowanie wartości zadanej temperatury pomieszczeń lub trybu roboczego
 D opasowanie czasów ogrzewania ze wsparciem asystenta
 Ustawienie wymaganej temperatury ciepłej wody użytkowej oraz dopasowanie czasów ogrzewania wody
 Automatycznie zapamiętane dane kontaktowe zakładu instalatorskiego
 Ł atwe przekazywanie danych z instalacji np. komunikatów usterek pocztą elektroniczną lub przez nawiązanie
kontaktu telefonicznego z firmą serwisową
 Wskazówki dotyczące oszczędzania energii
 Podstawowa diagnostyka pracy urządzenia
 Dane dotyczące zużcia energii.

 V itodens 200-W, typ B2HE
 V itodens 222-W, typ B2LE, ze
zintegrowanym zasobnikiem
ładowanym warstwowo o poj.
46 litrów
 V itodens 222-F, typ B2TE, ze
zintegrowanym, ładowanym warstwowo zasobnikiem c.w.u.
o pojemności 100 litrów.
 V itodens 222-F, typ B2SE, ze zintegrowanym, zasobnikiem c.w.u.
z wężownicą, o pojemności
130 litrów.
 V itodens 222-F, typ B2UE, ze
zintegrowanym biwalentnym
zasobnikiem c.w.u.
o pojemności 170 litrów do
współpracy z kolektorami
słonecznymi

Schemat komunikacji

WWW
Router WiFi

Gazowe kotły kondensacyjne Vitodens ze
zintegrowanym modułem WiFi:
 V itodens 200-W, typ B2HE
 V itodens 222-W, typ B2LE
 V itodens 222-F, typ B2TE
 V itodens 222-F, typ B2SE
 V itodens 222-F, typ B2UE

Urządzenia
mobilne

W Y P O S A Ż E N I E D O D AT K O W E
GRUPY POMPOW E GDA I GR A OR A Z ROZDZIEL AC ZE OBIEGÓW
GR ZE WCZ YCH DL A KOTŁÓW VITODENS

Wyposażenie dodatkowe regulatorów
podłączenie do obiegu grzewczego (wielkość znamionowa)
Grupa pompowa obiegu grzewczego GDA
 Z wysokowydajną pompą obiegową z regulacją obrotów Wilo
Yonos Para 25/6 (odpowiada klasie energetycznej A)
 Z awór zwrotny
 Zestaw montażowy na ścianę w komplecie
 2 zawory kulowe z termometrami
 Izolacja cieplna
 Przyłącze ze stali ocynkowanej

VITODENS 200-W / 222-W
VITODENS 222-F / 242-F

DN25 – 1"

Gr. mat.V

7571895 nr zam.

1 075,– PLN

Kompatybilne tylko z belkami rozdzielacza z serii GMA
Grupa pompowa obiegu grzewczego GRA z mieszaczem
 Z wysokowydajną pompą obiegową z regulacją obrotów Wilo
Yonos Para 25/6 (odpowiada klasie energetycznej A).
 Z awór zwrotny
 Zestaw montażowy na ścianę w komplecie
 2 zawory kulowe z termometrami
 Izolacja cieplna

7571896 nr zam.

1 460,– PLN

Grupy pompowe z pompami

Kompatybilne tylko z belkami rozdzielacza z serii GMA
Zestaw uzupełniający mieszacza (montaż ścienny) należy
zamówić oddzielnie

obiegowymi wysokiej sprawności
wyposażone w dwa zawory odcinają-

Zestaw uzupełniający obiegu grzewczego z mieszaczem EM-M1
(montaż na ścianie, odbiornik magistrali PlusBus)
Dla jednego obiegu grzewczego z mieszaczem, z okablowanymi
wtykami.
 Elektronika mieszacza z oddzielnie zamawianego silnika mieszacza.
 Czujnik temperatury wody na zasilaniu jako kontaktowy czujnik
temperatury (NTC 10 kOhm) z przewodem przyłączeniowym
(dł. 5,8 m) i wtykiem.
 W tyki do pompy obiegu grzewczego i silnika mieszacza.
 Przewód zasilający i przewód magistrali PlusBus z wtykiem.
 Gniazdo czujnika temperatury sprzęgła hydraulicznego
(czujnik zanurzeniowy należy zamówić oddzielnie).
Nie dotyczy stosowania zestawu uzupełniającego z mieszaczem
montowanym pod kotłem.

Z017410 nr zam.

Belka rozdzielacza GMA 121
Dla dwóch grup pompowych GDA lub GRA
Montaż na ścianie (uchwyty ścienne w zestawie)

7739799 nr zam.

918,– PLN

GDA przeznaczone do obiegów
grzewczych, w których wymagane
jest dokładne sterowanie przepływem i regulacją temperatury.

967,– PLN

7739800 nr zam.

1 178,– PLN

7664859 nr zam.

1 811,– PLN

Kompatybilne tylko z grupami GRA i GDA
Belka rozdzielacza GMA 231
ze zintegrowanym sprzęgłem hyrdaulicznym
Dla trzech grup pompowych GDA lub GRA
Przepływ objętościowy do 3,0 m3 /h
Montaż na ścianie (uchwyty ścienne w zestawie)
W zestawie tuleja wraz z czujnikiem temperatury

7664860 nr zam.

2 302,– PLN

Kompatybilne tylko z grupami GRA i GDA

Zespoły grup pompowych
Zespół grup pompowych z 1 mieszaczem 
 D wie wysokowydajne pompy obiegowe
z regulacją obrotów WiloPara 15/8
 Zestaw montażowy do zawieszenia na ścianę w komplecie
 4 zawory kulowe z temometrami
 Rozdzielacz wraz ze zintegrowanym sprzęgłem hydraulicznym
o przeplywie objętościowym 2000 l/h i przylgowym czujnikiem temperatury

Gr. mat. V
7729355

nr zam.

7729356

nr zam.

2 850,– PLN

Zestaw uzupełniający mieszacza (montaż ścienny) należy zamówić oddzielnie
Zespół grup pompowych z 2 mieszaczami
 D wie wysokowydajne pompy obiegowe
z regulacją obrotów WiloPara 15/8
 Zestaw montażowy do zawieszenia na ścianę w komplecie
 4 zawory kulowe z temometrami
 Rozdzielacz wraz ze zintegrowanym sprzęgłem hydraulicznym
o przepływie objętościowym 2000 l/h i przylgowym czujnikiem temperatury
Zestaw uzupełniający mieszacza (montaż ścienny) należy zamówić oddzielnie

klasy, estetycznej izolacji, która sku-

Nowe grupy pompowe serii GRA/

Kompatybilne tylko z grupami GRA i GDA
Belka rozdzielacza GMA 221
ze zintegrowanym sprzęgłem hyrdaulicznym
Dla dwóch grup pompowych GDA lub GRA
Przepływ objętościowy do 3,0 m3 /h
Montaż na ścianie (uchwyty ścienne w zestawie)
W zestawie tuleja wraz z czujnikiem temperatury

Całość schowana jest w wysokiej
tecznie zapobiega stratom ciepła.

Kompatybilne tylko z grupami GRA i GDA
Belka rozdzielacza GMA 131
Dla trzech grup pompowych GDA lub GRA
Montaż na ścianie (uchwyty ścienne w zestawie)

ce z termometrami i zawór zwrotny.

3 283,– PLN
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DANE TECHNICZNE

Vitodens 200-W

Gazowy kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny (typ B2HE)

Zakres znam. mocy cieplnej
50/30°C
80/60°C

kW
kW

1,9 – 11,0
1,7 – 10,1

1,9 – 19,0
1,7 – 17,4

1,9 – 25,0
1,7 – 22,9

1,9 – 32,0
1,7 – 29,3

Wymiary
długość
szerokość
wysokość

mm
mm
mm

360
450
700

360
450
700

360
450
700

360
450
700

Ciężar

kg

37

37

37

37

Przyłącze rury spalin

Ø mm

60

60

60

60

Przyłącze powietrza do spalania

Ø mm

100

100

100

100

Moc podgrzewu c.w.u.

kW

17,4

17,4

22,9

29,3

Klasa efekt. energetycznej

h

A

A

A

A

Urządzenia są testowane i zatwierdzone dla gazu ziemnego i ciekłego zgodnie z normą EN 15502.

Przestawiany wyświetlacz
dla obsługi kotła na dogodnej
wysokości.

Vitodens 222-W
Zakres znam. mocy cieplnej
50/30°C
80/60°C

kW
kW

1,9 – 11,0
1,7 – 10,1

1,9 – 19,0
1,7 – 17,4

1,9 – 25,0
1,7 – 22,9

1,9 – 32,0
1,7 – 29,3

Wymiary
długość
szerokość
wysokość

mm
mm
mm

480
600
950

480
600
950

480
600
950

480
600
950

Ciężar

kg

100

100

100

100

Przyłącze rury spalin

Ø mm

60

60

60

60

Przyłącze powietrza do spalania

Ø mm

100

100

100

100

Moc podgrzewu c.w.u.

kW

22,1

26,5

30,8

33,9

Klasa efekt. energetycznej

h
w

A
A

A
A

A
A

A
A

Urządzenia są zbadane i dopuszczone do pracy na gazie ziemnym i gazie płynnym wg EN 15502
Moc wyjściowa c.w.u. dla podgrzewu wody od 10°C do 45°C.

Vitodens 222-W – kondensacyjny, gazowy kocioł wiszący,
ze zintegrowanym zasobnikiem
c.w.u. ładowanym warstwowo,
o pojemności 46 litrów

Vitodens 222-F
Zakres znam. mocy cieplnej
50/30°C
80/60°C

kW
kW

Typ urządzenia

1,9 – 11,0
1,7 – 10,1

1,9 – 19,0
1,7 – 17,4

1,9 – 25,0
1,7 – 22,9

1,9 – 32,0
1,7 – 29,3

B2SE

B2TE
B2SE

B2TE
B2SE

B2TE
B2SE

595
600
1 400

595
600
1 400

595
600
1 400

595
600
1 400

Wymiary
długość
szerokość
wysokość

mm
mm
mm

Ciężar

kg

100

100

100

100

Pojemność podgrzewacza c.w.u.
Zasobnik ładowany
Wężownicowy podgrzewacz pojemnościowy

l
l

100
130

100
130

100
130

100
130

Moc podgrzewu c.w.u.

kW

17,6

22,1

28,7

33,9

Przyłącze rury spalin

Ø mm

60

60

60

60

Przyłącze powietrza do spalania

Ø mm

Klasa efekt. energetycznej

h
w

100

100

100

100

A
A

A
A

A
A

A
A

Urządzenia są zbadane i dopuszczone do pracy na gazie ziemnym i gazie płynnym wg EN 15502
Moc wyjściowa c.w.u. dla podgrzewu wody od 10°C do 45°C.

Alternatywa dla różnych
twardości wody
Vitodens 222-F jest dostępny w dwóch
wykonaniach uwzględniających różną
jakość wody pitnej: do stosowania w rejonach z wodą pitną o normalnej twardości
(< 20°dH) z emaliowanym zasobnikiem
ładowanym warstwowo c.w.u. o pojemności 100 litrów, a dla rejonów z wodą
twardą (> 20°dH) z emaliowanym wężownicowym podgrzewaczem pojemnościowym c.w.u. o pojemności 130 litrów.

Vitodens 242-F (Typ B2UE)
Zakres znamionowej mocy cieplnej
50/30°C
80/60°C

kW
kW

1,9 – 11,0
1,7 – 10,1

1,9 – 19,0
1,7 – 17,4

1,9 – 25,0
1,7 – 22,9

Wymiary
długość
szerokość
wysokość

mm
mm
mm

595
600
1 800

595
600
1 800

595
600
1 800

Ciężar

kg

151

151

151

Pojemność podgrzewacza c.w.u.

l

170

170

170

Przyłącze rury spalin

Ø mm

60

60

60

Przyłącze powietrza do spalania

Ø mm

100

100

100

Moc podgrzewu c.w.u.

kW

17,6

22,1

28,7

Klasa efektywności energetycznej

h
w

A
A

A
A

A
A

Urządzenia są zbadane i dopuszczone do pracy na gazie ziemnym i gazie płynnym wg EN 15502
Moc wyjściowa c.w.u. dla podgrzewu wody od 10°C do 45°C.

Vitodens 242-F zapewnia
wysoki komfort ciepłej wody
użytkowej i jest przygotowany
do wykorzystania technologii
solarnej.
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Viessmann Sp. z o.o.
al. Karkonoska 65
53-015 Wrocław
tel. 801 00 2345
www.viessmann.pl
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Cennik obowiązujący od 01.09.2019 r. Ceny katalogowe netto
bez obowiązującego podatku VAT (23%). Wygląd i wyposażenie
produktów przedstawionych w niniejszym prospekcie nie jest wiążący
dla firmy Viessmann i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego. Szczegółowe elementy wyposażenia mogą mieć
wpływ na cenę i wymagają uzgodnienia, przed złożeniem zamówienia,
z autoryzowanym przedstawicielem Viessmann Sp. z o.o.

