Vitodens 200-W
Vitodens 222-W

Nowoczesne, gazowe kotły kondensacyjne

Wymiennik ciepła
Inox-Radial ze stali szlach.
z 10-letnią gwarancją

Palnik cylindryczny MatriX
z systemem regulacji spalania
Lambda Pro Control Plus

Wysokoefektywna
pompa obiegowa
klasy energetycznej A

W zestawie moduł
Vitoconnect 100 do zdalnej
regulacji systemem grzewczym

Technika kondensacyjna firmy Viessmann
stanowi jedną z najbardziej energooszczędnych
i ekologicznych technologii wytwarzania ciepła.
Nowa odsłona urządzenia klasy Premium, to
kocioł Vitodens 200-W i 222-W wyposażony w:
nP
 rosty w obsłudze nowy regulator Vitotronic
z dotykowym wyświetlaczem tekstowym
i graficznym z asystentem pierwszego
uruchomienia
nM
 enedżera energii generującego
wizualizacje: zużycia gazu, energii
elektrycznej, uzysków solarnych,
uwarstwienia w zbiorniku c.w.u., mocy
i czasów pracy palnika

nC
 ylindryczny palnik gazowy MatriX ze stali
szlachetnej o długiej żywotności,
z systemem kontroli spalania oraz
modulacją 1:20
nO
 budowę BoxDesign, zapewniającą niższy
hałas oraz lepszy dostęp do komponentów
nP
 owierzchnię wymiany ciepła Inox-Radial
ze stali szlachetnej z efektem samooczyszczania
nU
 kład regulacji spalania Lambda Pro Control
Plus dla wszystkich rodzajów gazu
n Wysokoefektywną pompę obiegową klasy A

Kotły Vitodens 200-W i 222-W
dzięki estetycznym i prostym kształtom idealnie komponują się z danym
wnętrzem.

Gazowy kocioł kondensacyjny
Vitodens 200-W / 222-W
Elastyczne i wydajne gazowe wiszące kotły kondensacyjne z wymiennikiem ciepła
Inox-Radial, palnikiem cylindrycznym MatriX oraz opcjonalną regulacją za pomocą
aplikacji na urządzenia mobilne
Vitoconnect 100
Za pomocą dostępnego w komplecie
z urządzeniami Vitodens serii 200 interfejsu
internetowego Vitoconnect można sterować kotłem za pomocą urządzeń mobilnych
wyposażonych w system Android lub iOS
oraz bezpłatną aplikację ViCare.

Vitodens 200-W jest idealnym gazowym
wiszącym kotłem kondensacyjnym do mieszkania albo domu jedno- lub wielorodzinnego.
Można go bez problemu instalować w łazience
lub w szafie kuchennej. Wymiennik ciepła
Inox-Radial z wysokogatunkowej stali szlachetnej gwarantuje niezawodność pracy i trwałą
wysoką zdolność wykorzystywania zjawiska
kondensacji. Dotyczy to także cylindrycznego
palnika MatriX ze stali szlachetnej.

Moduł Vitoconnect 100 (w zakresie
dostawy kotła) umożliwia zdalny
nadzór i sterowanie instalacją
grzewczą przez internet za pomocą

Dodatkowe zalety Vitodens 200-W

aplikacji mobilnej V iCare.

	Wzorowy stosunek ceny do wydajności
	Kompaktowe wymiary, tylko 450 mm
szerokości (1,8 do 35 kW)
	Rozwiązanie wymagające niewiele miejsca
dla wysokiego zapotrzebowania na ciepło
(moc jednego kotła do 150 kW)
	Możliwość pracy w układzie kaskadowym
o mocy cieplnej od 49 do 900 kW
	Zintegrowane zabezpieczenie przeciw
cofaniu się spalin (klapaza wentylatorem
palnika) dla mocy od 49 do 150 kW

Kotły Vitodens 200-W zużywają mniej energii,
ponieważ dodatkowo wykorzystują ciepło kondensacji pobierane ze spalin. Efektem są: niższe koszty ogrzewania, wysoki stopień sprawności przemiany zastosowanej energii w ciepło
dochodzący do 98%(Hs) / 109% (Hi) oraz klasa
efektywności energetycznej A. W połączeniu
z kolektorami słonecznymi uzyskuje się wyższą
klasę efektywności A+.

Dodatkowe zalety Vitodens 222-W
	Wymagający wyjątkowo niewiele miejsca
kompaktowy gazowy kocioł kondensacyjny
ze zintegrowanym ładowanym warstwowo
zasobnikiem ze stali nierdzewnej
	Wysoki komfort ciepłej wody użytkowej
z jej natychmiastową dostępnością, dzięki
ładowaniu warstwowemu zasobnika
	Gotowy do montażu, w komplecie z zasobnikiem c.w.u., naczyniem wzbiorczym
(po stronie grzewczej i wody użytkowej),
pompami i zaworami bezpieczeństwa

Vitodens 222-W – wysoki komfort przygotowania ciepłej wody
Gazowy kocioł kondensacyjny Vitodens 222-W
zapewnia wyjątkowo wysoki komfort ciepłej
wody: posiada on ładowany warstwowo zasobnik o pojemności 46 litrów, wykonany ze stali
szlachetnej. Podczas poboru ciepłej wody
komfort użytkowania jest porównywalny
z oddzielnie ustawionym zasobnikiem o pojemności 100 litrów.

Wymiennik ciepła Inox-Radial ze
szlachetnej stali nierdzewnej odporny na duże obciążenia termiczne.

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

Vitodens 200-W / 222-W – gazowy kocioł kondensacyjny
Znam. moc cieplna (50/30°C)
Vitodens 200-W
Vitodens 222-W

kW
kW

1,9 – 13
—

1,9 – 19
1,9 – 19

2,6 – 26
2,6 – 26

1,8 – 35
1,8 – 35

Znam. moc cieplna (80/60°C)
Vitodens 200-W
Vitodens 222-W

kW
kW

1,7 – 12,1
—

1,7 – 17,6
1,7 – 17,6

2,4 – 24,1
2,4 – 24,1

1,6 – 32,5
1,6 – 32,5

Ciężar
Vitodens 200-W
Vitodens 222-W

Palnik promiennikowy MatriX

kg

Klasa efektywności energetycznej
Ogrzewanie pomieszczeń
Podgrzew c.w.u. (Vitodens 222-W)

Viessmann sp. z o.o.
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tel. 71/ 36 07 100, Infolinia: 801 0801 24
www.viessmann.pl

z układem kontroli spalania Lambda

375×450× 800
480 × 600 × 900
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mm

37
—
A
—
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Pro Control Plus, który automatycznie dopasowuje pracę palnika do

60

39
63

41
67

A
A

A
A

A
A

jakości rożnych rodzajów gazu i gwarantuje stałą wysoką efektywność
energetyczną.
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Wymiary (dług.×szer.×wysok.)
Vitodens 200-W
Vitodens 222-W

