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Czysto, efektywnie, niezawodnie
– ekonomiczne ogrzewanie gazowe

Viessmann oferuje różne technologie ogrzewania gazem ziemnym lub płynnym,
odpowiadające różnorodnym potrzebom. A więc do stosowania w domach
nowobudowanych lub do modernizacji budynku, dla domu jednorodzinnego
czy też dla dużych projektów deweloperskich.
Technika kondensacyjna chroni klimat i środowisko
Wszystkie nasze kotły grzewcze spełniają wymagania efektywnej techniki kondensacyjnej
– zamieniają w ciepło 98% i więcej użytej energii paliwa. Przy takiej, trudnej do pobicia,
sprawności każdy użytkownik gazowego kotła kondensacyjnego wnosi aktywny wkład
w ochronę klimatu i środowiska.
Kondensacyjna technika grzewcza chroni zasoby naturalne
Viessmann przygotował już swoje gazowe kotły kondensacyjne do przyszłości: dzięki
układowi regulacji spalania kotły automatycznie przystosowują się do eksploatacji z różnymi
rodzajami gazów – łącznie z domieszkami biogazu. Dzięki temu nasze systemy grzewcze
odpowiadają wymogom dla zrównoważonych, oszczędnych technologii grzewczych.
Za wyborem ogrzewania gazowego przemawia również brak potrzeby magazynowania
zapasu energii w domu. Kompaktowe kotły gazowe zajmują mało miejsca i pozwalają
wykorzystać przestrzeń w piwnicy lub pomieszczeniach gospodarczych do innych celów.
Technika solarna korzysta z bezpłatnej energii słonecznej
Każda nowa instalacja grzewcza winna obejmować również kolektory słoneczne,
wykorzystujące bezpłatną energię słoneczną.
Technika systemowa Viessmann gwarantuje optymalne współdziałanie wszystkich
elementów instalacji, łącznie z komfortową, spełniającą wszystkie życzenia regulacją
– także aplikacjami mobilnymi na smartfony.
Niniejsza broszura informuje o aktualnie dostępnych urządzeniach, podając wiele
użytecznych informacji o osprzęcie, usługach serwisowych i możliwościach finansowania.

Spis treści
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Oszczędzanie energii i ochrona klimatu

Strona 6

Modernizacja ogrzewania jest opłacalna i wnosi aktywny wkład
w ochronę klimatu i oszczędzanie zasobów paliw kopalnych.
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Gazowe kotły kondensacyjne Viessmann zapewniają najwyższe
wykorzystanie energii paliwa przy równocześnie oszczędnym
jego zużyciu.

Wzajemnie dopasowana Technika systemowa

Strona 34

Technika systemowa Viessmann stwarza ogrzewania doskonałe.
Od regulatorów Vitotronic przez pojemnościowe podgrzewacze
c.w.u. Vitocell, aż do wyrafinowanej techniki solarnej dla bezpłatnego podgrzewania c.w.u. i wspomagania ogrzewania.

Serwis związany z ogrzewaniem

Strona 36

Firmy Partnerskie Viessmann kompleksowo doradzają w temacie
indywidualnego doboru techniki grzewczej, dotacjach i ofertach
finansowania – niewiążąco i bezpłatnie.

Przedsiębiorstwo
Siła innowacji: przedsiębiorstwo rodzinne Viessmann już
w trzecim pokoleniu oferuje przodujące technologie i przejmuje
odpowiedzialność za rozwój branży.

Strona 38

Wstęp

Efektywniej, oszczędniej i czyściej – nowoczesna
gazowa technika kondensacyjna Viessmann

2%

+8%
90 %

98 %

Tak działa technika kondensacyjna:
Gazowe kotły grzewcze Viessmann dzięki technice
kondensacyjnej przekształcają energię użytego paliwa
w nawet 98 procentach w ciepło. Kocioł przez kondensację
dodatkowo odbiera spalinom ciepło utajone zawartej w nich
pary wodnej i przekazuje je systemowi grzewczemu. W wyniku tego wzrasta efektywność, maleją koszty ogrzewania
i zmniejsza się obciążenie środowiska.

Viessmann pracuje konsekwentnie na nowymi, proekologicznymi rozwiązaniami. Wynikiem tych prac są przyjazne
środowisku, oszczędne i efektywne systemy grzewcze.
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Wymiana starego kotła grzewczego
to oszczędność nawet 35% kosztów energii
Istnieją dobre powody dla zmodernizowania instalacji grzewczej przez zastosowanie
efektywnej gazowej techniki kondensacyjnej.
W samych tylko Niemczech użytkuje się
wciąż jeszcze prawie dwa miliony instalacji grzewczych, których wiek przekracza
25 lat. Ich użytkownicy często nie zdają
sobie nawet sprawy ile pieniędzy marnotrawią w postaci paliwa, spalanego niepotrzebnie i jako niewykorzystane ciepło ulatujące
kominem. Ponadto takie stare instalacje nadmiernie obciążają środowisko emisjami CO2,
przyczyniając się do ocieplenia klimatu.
Wymiana takich kotłów grzewczych na
wysokoefektywne kotły kondensacyjne
pozwoli użytkownikom oszczędzić wiele
energii – w połączeniu z techniką solarną
nawet do 35 procent. Obliczeniowo stanowiłoby to dziesięć procent całego zużycia
energii w Niemczech przy równoczesnej redukcji emisji CO2 o 54 miliony ton rocznie.
Wspomaganie ogrzewania techniką
solarną
Bezpłatna energia słoneczna jest wciąż
zbyt rzadko wykorzystywana do wspomagania ogrzewania i podgrzewu c.w.u. Dlatego
zwłaszcza przy modernizacji ogrzewania lub
wymianie kotła grzewczego na nowoczesny
oczywistym rozwiązaniem powinno być uzupełnienie instalacji kolektorami słonecznymi.
Technika kondensacyjna oszczędza energię i pieniądze
W konwencjonalnej technice grzewczej gorące spaliny uchodzą bez pożytku przez komin.
Technika kondensacyjna wykorzystuje zawarte w nich ciepło i przekształca je praktycznie
w całości w ciepło grzewcze.

W tym celu firma Viessmann wyposaża swoje
kotły kondensacyjne w wymienniki ciepła
Inox-Radial ze stali szlachetnej, które schładzają spaliny przed ich odprowadzeniem do
komina do tego stopnia, że skrapla się zawarta
w nich para wodna i uwolnione przy tym ciepło jest dodatkowo przekazywane systemowi
grzewczemu.
Kotły w tej technologii przekształcają paliwo
gazowe nawet w 98% w ciepło, dzięki czemu
są szczególnie energooszczędne.
Zasada kondensacji nie tylko oszczędza cenną
energię, lecz chroni też środowisko naturalne,
redukując wyraźnie emisje CO2.

Kamienie milowe
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Przyjazna środowisku i energooszczędna technika
Viessmann wyznacza nowe standardy
W swojej stuletniej historii firma Viessmann regularnie stwarzała najnowocześniejsze
rozwiązania, stanowiące kamienie milowe rozwoju techniki grzewczej.
Od dawna Viessmann jest jednym z liderów
branży techniki grzewczej. Przez ciągłe innowacje doprowadzono sprawność przekształcania energii w ciepło go granic fizycznych.
Dzięki temu równocześnie zmniejszono drastycznie zużycie energii i emisje CO2 z kotłów grzewczych.
Kamień milowy: palnik MatriX
Palnik gazowy MatriX jest gwarantem wysokiej efektywności energetycznej i wysokiego
komfortu ogrzewania. W kombinacji z wymiennikiem ciepła Inox-Radial ze stali szlachetnej technologia ta obniża koszty ogrzewania i bezkompromisowo redukuje emisje
substancji szkodliwych.
Układ regulacji spalania Lambda Pro Control
przygotowuje gazowe kotły kondensacyjne
Viessmann do wymagań przyszłości.
Dopasowują się one automatycznie do
różnych gatunków gazu ziemnego (także
z domieszką biogazu) lub gazu płynnego.

Wymiennik ciepła ze stali szlachetnej
Wszystkie gazowe kotły kondensacyjne
Viessmann posiadają wymiennik ciepła
zestali szlachetnej. Technika ta zapewnia
wysoką sprawność, sięgającą 98 procent
i cechuje się wysoką trwałością i efektywnością pracy. Na wymienniki ciepła ze stali
szlachetnej o mocy do 150 kW Viessmann
udziela dziesięciu lat gwarancji na szczelność i korozję.
Wysoka sprawność znormalizowana
do 109%
Żadna technika przemiany energii nie jest tak
efektywna, jak technika kondensacyjna – pozwala ona osiągać sprawność znormalizowaną
do 109%. Wynika to raz z tego, że wykorzystuje się tu ciepło, które normalnie uciekało
przez komin. Po drugie ze szczególnej zasady
konstrukcyjnej powierzchni wymiany ciepła
Viessmann Inox-Radial z nierdzewnej stali
szlachetnej, zapewniającej trwale wysoką
efektywność.
Nagradzane wzornictwo
Przodujące technologie i atrakcyjne wzornictwo produktów Viessmann tworzą harmonijną całość. W ciągu ostatnich Viessmann
otrzymał za swoje produkty ponad 40 znaczących nagród wzorniczych w różnych krajach
całego świata. Już po raz 20 kotły grzewcze
Viessmann nagrodzono renomowaną „red
dot design award”.

Kamień milowy rozwoju techniki grzewczej:
ekstremalnie przyjazny środowisku palnik gazowy MatriX

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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Kamień milowy innowacyjnej techniki grzewczej:
– zastosowanie wysokostopowej stali
szlachetnej na wymiennik ciepła Inox-Radial

Program dostaw gazowych kotłów kondensacyjnych

ogrzewanie

Vitocrossal 300
Gazowy kocioł
kondensacyjny
2,6 do 60 kW

Vitodens 200-W
Gazowy, wiszący
kocioł kondensacyjny
1,8 do 150 kW

Vitodens 222-W
Gazowy, wiszący
kocioł kondensacyjny
1,8 do 35 kW

Vitodens 222-F
Gazowy, kompaktowy
kocioł kondensacyjny
1,8 do 35 kW

Vitodens 242-F
Gazowy, kompaktowy
kocioł kondensacyjny
1,8 do 26 kW

zintegrowany
pojemnościowy
podgrzewacz
c.w.u.
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zintegrowany
pojemnościowy
podgrzewacz
c.w.u. z przyłączem solarnym



wyświetlacz



internet

str.



16



22



23



24



25

5-calowy,
cz/b




kolorowy,
dotykowy





stal szlachetna

kolorowy,
dotykowy





emaliowany

kolorowy,
dotykowy



Vitodens 100-W
Gazowy, wiszący
kocioł kondensacyjny
jednofunkcyjny: 6,5 do 35 kW
dwufunkcyjny: 6,5 do 35 kW



Vitodens 111-W
Gazowy, wiszący
kocioł kondensacyjny
6,5 do 35 kW
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Komunikacja

Wszystkie wiszące i stojące
gazowe kotły kondensacyjne
Vitodens serii 200 są wyposażone
w regulator Vitotronic i kolorowy,
dotykowy panel obsługowy.
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Tak łatwo można oszczędzać energię
Oszczędzać energię, komfortowo i bezpiecznie
Nowe możliwości regulacji ogrzewania przez
Internet stwarza aplikacja mobilna ViCare.
Z prosto skomponowanego graficznego interfejsu użytkownika ViCare obsługuje się
ogrzewanie w pełni intuicyjnie.
Automatyczne oszczędzanie energii
System pomyślany jest do regulowania jednego obiegu grzewczego. Dotknięciem palca wybiera się żądaną temperaturę pomieszczenia lub przełącza z trybu normalnego na
imprezowy („ciepło przez całą noc”).
Przy wychodzeniu z domu („w drodze“) wystarcza także jedna komenda, aby przestawić
całą instalację grzewczą na niższą temperaturę i zaoszczędzić w ten sposób energię.
Programując różne czasy przełączania w poszczególne dni docenimy z pewnością funkcję
asystenta. Osobny przycisk na ekranie startowym panelu podaje nadto liczne wartościowe
wskazówki na temat oszczędzania energii.
Status instalacji zawsze widoczny
Użytkownik widzi na pierwszy rzut oka, czy
w pracującej instalacji wszystko jest w porządku – zielony kolor. Kolor żółty informuje

o potrzebie przeglądu, a czerwony informuje o usterce i jednocześnie automatycznie
wyświetlany jest namiar na firmę serwisową. Użytkownik może też zdecydować się
na oddanie swojej instalacji pod stały nadzór
swojej firmy serwisowej, za pośrednictwem
specjalnie opracowanej w tym celu aplikacji mobilnej Vitoguide App.
Moduł Vitoconnect 100 (w zakresie

Interfejs internetowy Vitoconnect 100
Vitoconnect 100 stanowi interfejs pomiędzy kotłem grzewczym a aplikacją ViCare.
Przyłącza się go kablem, bezpośrednio
do regulatora Vitotronic. Zakres dostawy
obejmuje także, dedykowany zasilacz sieciowy. Ten adapter o wielkości tylko 10 × 10 cm
montuje się na ścianie. Moduł posiada funkcję
plug & play i samoczynnie łączy się z Internetem i rejestruje. Wystarcza w tym celu zeskanowanie smartfonem dołączonego kodu QR.

Oszczędność kosztów

Pełna beztroska

Ciepło i uczucie bezpieczeństwa

Proste ustawianie temperatury

Bezpośrednie połączenie z serwi-

 Na pierwszy rzut oka widać,

– podczas nieobecności

santem – na wszelki wypadek

oszczędzanie kosztów

 Łatwe zapisywanie kontaktu

 Kolor żółty informuje
o potrzebie przeglądu
 Przy czerwonym pojawia

 Prosta i komfortowa obsługa
instalacji grzewczej
 Zaprogramowanie przebiegu

się zapisany adres firmy

dnia pozwala automatycznie

serwisowej

zmniejszyć koszty
 Podstawowe funkcje ustawiane
są ze smartfona jednym
dotknięciem palca

tronic 200) umożliwia zdalny nadzór
i sterowanie instalacją grzewczą
przez internet za pomocą aplikacji
mobilnej V iCare.

Vitoconnect 100 jest kompatybilny z urządzeniami mobilnymi z systemami operacyjnymi
od iOS 8.0 i Android 4.4. Przebieg komunikacji między kotłem a Internetem sygnalizują
diody LED.

Bezpieczeństwo

czy wszystko jest „na zielono”

dostawy kotłów z regulatorem Vito-

z firmą serwisową
 Szybka i efektywna pomoc –
serwisant dysponuje wszystkimi
istotnymi informacjami
 Pakiet pełnej beztroski w kwestii
bezpieczeństwa i utrzymania
instalacji

Ściągnij po prostu aplikacją
i na ekranie startowym kliknij na
„Odkryj ViCare“ – zadziała bez
kotła i Internetu.

Gazowa technika
kondensacyjna
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VITOCROSSAL 300
Ten gazowy kocioł kondensacyjny spełnia wszystkie oczekiwania – zadziwia niezwykłą
efektywnością i minimalnymi emisjami substancji szkodliwych.
Zainstalowanie kotła kondensacyjnego w nowym budynku jest dzisiaj wyborem całkowicie oczywistym, gdyż w takim wypadku
można z góry optymalnie dopasować do
siebie kocioł i instalację grzewczą. Największe korzyści kocioł kondensacyjny przynosi
przy zainstalowaniu go w instalacjach grzewczych z niskimi temperaturami systemowymi.
Ale i w przypadku modernizowania instalacji
technika kondensacyjna pozwala zaoszczędzić nawet 30 procent kosztów ogrzewania.

Vitocrossal 300 jest wiodącym produktem
wśród stojących gazowych kotłów kondensacyjnych. Kombinacja wymiennika ciepła Inox-Crossal z palnikiem gazowym MatriX należy
do kamieni milowych techniki grzewczej Viessmann: nadzwyczajnie wysoka efektywność
obniża koszty ogrzewania z równoczesną minimalizacją emisji substancji szkodliwych.

Etykieta energetyczna kotła
Vitocrossal 300, CU3A (54 kW)

Przegląd zalet
 Kompaktowy gazowy kocioł kondensacyjny
 Moc: 2,6 do 60 kW
 Sprawność znormalizowana: do 98 % (Hs) / 109 % (Hi)

 Powierzchnie wymiany ciepła Inox-Crossal ze stali szlachetnej
dla efektywnego wykorzystania ciepła kondensacji
 Efekt samooczyszczania się gładkiej powierzchni stali szlachetnej
 Modulowany palnik gazowy MatriX z szerokim zakresem modulacji,
aż do 20% mocy, zapewnia szczególnie cichą, ekonomiczną i niskoemisyjną pracę
 Układ regulacji spalania Lambda Pro Control dla wszystkich rodzajów gazu
 Dobra regulacja i sprawne przekazywanie ciepła, dzięki obszernemu płaszczowi wodnemu
i dużej pojemności wodnej
 Prosty w obsłudze regulator Vitotronic 200 z wyświetlaczem graficznym i tekstowym
 Możliwość wyboru pracy z zasysaniem powietrza z zewnątrz lub z pomieszczenia kotłowni
 Komunikacja z Internetem przez Vitoconnect 100 (osprzęt) dla obsługi
i serwisowania aplikacjami mobilnymi Viessmann App

Klasa efektywności
energetycznej: A
W połączeniu
z kolektorami
słonecznymi

A+

Gazowa technika
kondensacyjna

VITOCROSSAL 300
2,6 do 60 kW

1

2
3

Vitocrossal 300
5

4

1
2

3

7

6

4

5
6
7

Cyfrowy regulator kotła Vitotronic 200
Chłodzona wodą komora spalania ze stali
szlachetnej
Modulowany palnik gazowy MatriX z układem regulacji spalania Lambda Pro Control
Powierzchnie wymiany ciepła Inox-Crossal
ze stali szlachetnej
Wysokoskuteczna izolacja cieplna
Czopuch z odprowadzeniem kondensatu
Przewód doprowadzający powietrze do
spalania przy pracy zasysaniem powietrza
z zewnątrz
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Gazowy kocioł kondensacyjny Vitocrossal
300 jest właściwym rozwiązaniem w każdym
zastosowaniu – także do ogrzewania domów
wielorodzinnych i budynków użytkowych.
Sprawdzona technika kondensacyjna
wymiennik ciepła Inox-Crossal ze stali szlachetnej stwarza idealne warunki dla procesu
kondensacji. Po gładkich powierzchniach stali
szlachetnej skraplający się kondensat spływa
bez zakłóceń w dół, wywołując stały efekt samooczyszczania się powierzchni, gwarantując
stale wysoką sprawność, wysoką trwałość
i niskie nakłady na utrzymanie.
Intensywne wykorzystanie ciepła spalin
Usytuowane pionowo powierzchnie wymiennika ciepła w kotle Vitocrossal 300 szczególnie intensywnie wykorzystują ciepło kondensacji spalin. W ten sposób nawet 98 procent
energii użytego paliwa zostaje przekształcone w ciepło.

Powierzchnie wymiany ciepła Inox-Crossal ze stali szlachetnej

Komfortowy regulator Vitotronic
Łatwy w obsłudze regulator Vitotronic przenosi korzyści tak instalatorowi, jak i użytkownikowi. Menu sterowania jest zbudowane
logicznie i zrozumiale, dobrze czytelne na
podświetlonym, kontrastowym wyświetlaczu. Funkcja pomocy podpowiada w razie
potrzeby sposób postępowania. Na graficznym wyświetlaczu przedstawiane są także
charakterystyki grzewcze i uzysk solarny.
Inteligentny układ regulacji spalania
Wypróbowany w praktyce palnik gazowy
MatriX z układem regulacji spalania Lambda
Pro Control dopasowuje się automatycznie
do zmieniającego się składu gazu. Technika
ta gwarantuje stale wysoką sprawność na
poziomie 98 procent – zarówno na gazie
ziemnym i płynnym.
Zamknięta komora spalania
Praca zasysaniem powietrza do spalania
z zewnątrz pozwala elastycznie wybierać
miejsce zainstalowania kotła Vitocrossal 300
wewnątrz budynku.

Regulator Vitotronic 200 z przejrzystym menu tekstowym

Gazowa technika
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Rodzina kotłów Vitodens
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Wiodący produkt wśród kotłów wiszących
Gazowy, kocioł kondensacyjny Vitodens serii 200 można stosować zarówno w modernizacji instalacji, jak i w nowych obiektach. Jego
moc wynosi 1,8 do 35 kW. Palnik gazowy MatriX przekonuje niezawodnością i efektywnością, niskimi emisjami substancji szkodliwych
i cichą pracą. Sercem kotłów Vitodens serii
200 jest wymiennik ciepła Inox-Radial ze stali
szlachetnej. Przekształca on energię użytego
paliwa w ciepło, praktycznie bez strat.
Szeroki zakres modulacji
Szeroki zakres modulacji 1:19 gwarantuje niską częstość włączeń palnika przy
niskim zapotrzebowaniu ciepła. Wynikają stąd optymalne warunki pracy palnika
i wysoka trwałość układu zapłonowego.
Niskoobrotowy wentylator generuje jedynie nieznaczne szumy pracy.
Wielostronne zastosowania
Przy swoim zakresie mocy kocioł
Vitodens serii 200 to idealny gazowy,
wiszący kocioł kondensacyjny dla
najróżniejszych zastosowań:
 Modernizacja etażowych instalacji grzewczych w mieszkaniach lub w domach jednorodzinnych z wysokimi wymaganiami
wobec komfortu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę.
 Instalacje z ograniczoną przestrzenią
dla zainstalowania kotła (np. poddasza)
 Wymiana stojących kotłów grzewczych
w różnych instalacjach, także z wieloma
obiegami grzewczymi i ogrzewaniem
podłogowym
Indywidualny komfort ciepłej wody
Dla komfortowego zaopatrzenia w ciepłą
wodę przewidziano dla kotła Vitodens serii
200 wiele rozwiązań podgrzewaczy c.w.u.
Szczególnie mało miejsca zajmują pojemnościowe podgrzewacze c.w.u. Vitocell 100-W
o pojemności 120 lub 150 litrów. Ustawia się
je bezpośrednio pod kotłem. Emalia Ceraprotect zapewnia wysoką trwałość podgrzewacza. Wykonanie z wysokoefektywną izolacją
cieplną redukują do minimum straty ciepła.
W przypadku większego zapotrzebowania
c.w.u. są do dyspozycji podgrzewacze pojemnościowe 160, 200 i 300 litrów, ustawiane
obok kotła.

Cylindryczny palnik promiennikowy MatriX zapewnia wysoką
trwałość eksploatacyjną. Palnik
jest niewrażliwy na wysokie obciążenia termiczne.

Powierzchnia wymiany ciepła oczyszcza się samoczynnie.

Kombinacja z kolektorami słonecznymi
Dla kombinacji z kolektorami słonecznymi dostępny jest wariant pojemnościowego
podgrzewacza Vitocell 100-W o pojemności
300 i 400 litrów. Podgrzewanie c.w.u. bezpłatną energią słoneczną pozwala obniżyć koszt
energii o nawet 60%.
Takie oszczędne traktowanie cennego gazu
ziemnego jak również niższe zużycie prądu
skutkuje mniejszą emisją CO2. Użytkownik
instalacji wnosi więc przy okazji aktywny
wkład w ochronę klimatu.

Gazowa technika
kondensacyjna
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VITODENS 200-W/222-W
VITODENS 222-F/242-F
Gazowe kotły kondensacyjne Vitodens serii 200 są efektywnymi i cenowo atrakcyjnymi
rozwiązaniami dla zarówno małego jak i dużego zapotrzebowania na ciepło.
Gazowy kocioł kondensacyjny Viessmann
z serii Vitodens 200 to zawsze dobry wybór.
Wszystkie te kotły posiadają wymiennik
ciepła Inox-Radial ze stali szlachetnej. Jest
on niezawodny, a jego samooczyszczająca
się powierzchnia zapewnia zawsze wysoki
stopień wykorzystania ciepła kondensacji.
Vitodens 200-W
Kompaktowe wymiary i wyjątkowo cicha
praca umożliwiają montaż prawie w każdym
pomieszczeniu.
Vitodens 222-W
Niezajmujące dużo miejsca rozwiązanie do
montażu na ścianie ze zintegrowanym zasobnikiem ładowanym warstwowo dla wysokiego komfortu c.w.u.

Vitodens 222-F
Stojąca alternatywa ze zintegrowanym zasobnikiem ładowanym warstwowo lub zasobnikiem wężownicowym.
Vitodens 242-F
Ten gazowy kocioł kondensacyjny może dzięki bezpośredniemu wpięciu instalacji solarnej
podgrzewać ciepłą wodę prawie bezpłatnie.
Niezwykła wygoda obsługi i serwisu
Również obsługa i serwisowanie gazowych
kotłów kondensacyjnych Viessmann jest bardzo mało czasochłonna. wszystkie elementy
dostępne są od przodu.

Przegląd zalet










Wyjątkowy stosunek ceny do korzyści
Sprawność znormalizowana do 98 %(Hs) / 109 % (Hi)
Trwały i efektywny dzięki wymiennikowi ciepła Inox-Radial
Modulowany palnik cylindryczny MatriX o wysokiej trwałości dzięki siatce
promiennikowej MatriX ze stali szlachetnej, niewrażliwej na wysokie obciążenia termiczne
Łatwy w obsłudze regulator Vitotronic z wyświetlaczem tekstowym i graficznym
Komunikacja z Internetem przez Vitoconnect 100 (w zakresie dostawy kotła) do obsługi
i serwisowania przez aplikacje mobilne Viessmann Apps
Wysokoefektywna pompa regulowana
Układ regulacji spalania Lambda Pro Control Plus dla wszystkich rodzajów gazu
Cicha praca wolnoobrotowego wentylatora

Gazowa technika
kondensacyjna

VITODENS 200-W
1,8 do 150 kW

Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny
Viessmann Vitodens 200-W przekonuje bezprzykładnym stosunkiem ceny do
korzyści, wysokim komfortem ogrzewania
i podgrzewu c.w.u., kompaktowymi rozmiarami i ponadczasowym wzornictwem. Nadaje
się on równie dobrze do nowo budowanych,
jak i modernizowanych instalacji.
Sprawność do 98%
Włożona energia paliwa zostaje w nawet
98 procentach zamieniona w ciepło. A to
zmniejsza koszty ogrzewania i obciążenie
środowiska.
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4

Vitodens 200-W
5

1

Wymiennik ciepła Inox-Radial

2

Palnik cylindryczny MatriX z układem
regulacji spalania Lambda Pro Control Plus
Regulator Vitotronic
Naczynie wzbiorcze
Elektroniczna pompa obiegowa z zaworem
bezpieczeństwa i separatorem powietrza

3
4

3

5

Solidny palnik o wysokiej trwałości
Dzięki promiennikowi siatkowemu MatriX
ze stali szlachetnej palnik cylindryczny MatriX
wyróżnia się wysoką trwałością. Zintegrowany układ regulacji spalania Lambda Pro
Control Plus dopasowuje automatycznie
warunki spalania do zmiennego składu
gazu. A to zapewnia trwale wysoką efektywność energetyczną i bezpieczną przyszłość przy zliberalizowanym rynku gazu
również w przypadku domieszki biogazu.
Dostępny jako kocioł jednofunkcyjny
Vitodens 200-W dostępny jest do wyboru jako kocioł jednofunkcyjny, współpracujący z osobnym podgrzewaczem c.w.u.
Dzięki temu można było pomieścić funkcje
ogrzewania i podgrzewu c.w.u. w minimalnej przestrzeni.
Układy kaskadowe do 900 kW
Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny Vitodens 200-W można również stosować w kaskadach złożonych nawet z ośmiu kotłów.
Łączna moc osiąga wtedy do 900 kW.

VITODENS 222-W
1,8 do 35 kW

W kompaktowym kotle Vitodens 222-W
należy zwrócić uwagę na zintegrowany
zasobnik ładowany warstwowo c.w.u. ze
stali szlachetnej o pojemności 46 litrów. Pod
względem komfortu czerpania c.w.u. jest on
porównywalny z zasobnikiem wężownicowym o pojemności 100 litrów. W przypadku
bowiem zasobnika ładowanego warstwowo
wymiennik ciepła (podgrzewacz przepływowy) uzupełnia stale pobraną wodę, dzięki
czemu ciepła woda o pożądanej temperaturze
jest ciągle do dyspozycji.
Wszystkie elementy urządzenia, jak zasobnik ładowany warstwowo, naczynie wzbiorcze, pompy, armatura bezpieczeństwa są już
zmontowane fabrycznie, co redukuje czas
montażu u użytkownika.

22/23

1

6
2

Vitodens 222-W
1
2

3
4
5
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Wymiennik ciepła Inox-Radial
Palnik cylindryczny MatriX
z układem regulacji spalania
Lambda Pro Control Plus
Regulator Vitotronic
Naczynie wzbiorcze
Wysokoefektywna
pompa elektroniczna
Zasobnik ładowany warstwowo
c.w.u. ze stali szlachetnej

4

5

3

VITODENS 222-F
1,8 do 35 kW z zasobnikiem ładowanym warstwowo
1,8 do 26 kW z zasobnikiem z wężownicą

Gazowa technika
kondensacyjna

Gazowy, kondensacyjny kocioł kompaktowy
Vitodens 222-F pomyślany jest do stosowania przy modernizacji ogrzewania oraz
zastępowania starych zestawów kotłów
jednofunkcyjnych z pojemnościowym podgrzewaczem c.w.u. Kompaktowa obudowa
i nowoczesny design pozwala również na
aranżację w nowoczesnych budynkach.

1
2

4

3
5

Vitodens 222-F
1
2
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Wymiennik ciepła Inox-Radial
Palnik cylindryczny MatriX
z układem regulacji spalania
Lambda Pro Control Plus
Regulator Vitotronic
Naczynie wzbiorcze
Wysokoefektywna
pompa regulowana
Emaliowany, wężownicowy,
zasobnik c.w.u.

Alternatywa dla różnych twardości wody
Kompakt Vitodens 222-F dostępnych jest
także w wykonaniach dla różnych twardości
wody. Dla okolic z wodą o normalnej twardości (< 20 °dH) wyposażany jest w emaliowany
zasobnik c.w.u. ładowany warstwowo (pojemność 100 lub 130 litrów), a dla okolic z wodą
twardą (powyżej 20 °dH) z wężownicowym,
emaliowanym zasobnikiem wężownicowym c.w.u.

VITODENS 242-F
1,8 do 26 kW

Vitodens 242-F jest rozwiązaniem szczególnie energooszczędnym, przyjaznym środowisku dla nowoczesnego ogrzewania domów
jednorodzinnych z użyciem techniki kondensacyjnej i solarnej. Przy powierzchni podstawy
zaledwie 0,4 metra kwadratowego wymaga
on bardzo mało miejsca i mieści się w każdej wnęce. Wysoki komfort c.w.u. zapewnia
biwalentny zasobniki ładowany warstwowo
o pojemności 170 litrów z wężownicą umożliwiającą podpięcie instalacji solarnej.
Przygotowany na solarną przyszłość
Vitodens 242-F jest już przygotowany fabrycznie do współpracy od zaraz lub w póżniejszym czasie z kolektorami słonecznymi
Vitosol (lub inną już istniejącą instalacją solarną). Moduł regulatora do wysterowania
instalacji solarnej jest już zintegrowany z regulatorem kotła, a uzysk solarny przedstawiany jest graficznie na wyświetlaczu kotła.
Wszystkie funkcje urządzenia są wzajemnie
dopasowane i sprawdzone fabrycznie.
Urządzenie to pozwala zastąpić bezpłatną
energią słoneczną ponad 50 procent energii
potrzebnej zwykle do podgrzewu c.w.u.
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Vitodens 242-F
1

2

3
4
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7

Wymiennik ciepła
Inox-Radial
Palnik cylindryczny MatriX
z układem regulacji spalania
Lambda Pro Control Plus
Regulator Vitotronic
Naczynie wzbiorcze
Pompa obiegu
grzewczego i solarnego
Emaliowany zasobnik
ładowany warstwowo
z wężownicą dla
instalacji solarnej
Armatura do napełniania
obiegu solarnego

5

7

6

Gazowa technika
kondensacyjna
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VITODENS 100-W/111-W
Dzięki kompaktowym wymiarom, niewielkiemu ciężarowi i bardzo cichej pracy
kotły Vitodens 100-W i Vitodens 111-W bez problemu znajdą swoje miejsce w każdym
pomieszczeniu.
Kompaktowe wymiary, niewielki ciężar i bardzo cicha praca sprawiają, że dla atrakcyjnych
cenowo gazowych, wiszących kotłów kondensacyjnych można bez problemu znaleźć
miejsce w pomieszczeniach mieszkalnych.
Vitodens 111-W dysponuje dodatkowo ładowanym warstwowo zasobnikiem ciepłej wody
użytkowej (c.w.u.) o pojemności 46 litrów.
Mimo małej pojemności zasobnika, kocioł
może dostarczyć dużą ilość c.w.u.
Szeroki zakres modulacji mocy grzewczej
sprawia, że doskonale nadają się do nowych
mieszkań i domów jednorodzinnych o małym
zapotrzebowaniu na ciepło, jak i tych o większych potrzebach – modernizowanych.
W każdych warunkach pracy doskonale
dopasowują się do zapotrzebowania na ciepło
budynku, obniżając koszty ogrzewania.

Vitodens 100-W
Efektywny, trwały i atrakcyjny cenowo – wiszący, jedno- lub dwufukcyjny gazowy kocioł
kondensacyjny Vitodens 100-W gwarantuje
wysoki komfort ogrzewania i korzystania
z ciepłej wody.
Vitodens 111-W
Wiszący, gazowy kocioł kondensacyjny Vitodens 111-W ze zintegrowanym, ładowanym
warstwowo zasobnikiem c.w.u., o pojemności
46 litrów, oferuje wysoki komfort ogrzewania
i korzystania z ciepłej wody.
Niezwykła wygoda obsługi i serwisu
Również obsługa i serwisowanie gazowych
kotłów kondensacyjnych Viessmann jest bardzo mało czasochłonna. wszystkie elementy
dostępne są od przodu.

Przegląd zalet
 Wiszący, gazowy kocioł kondensacyjny, 6,5 do 35,0 kW
 Kompaktowe wymiary i możliwość zabudowy po bokach umożliwiają łatwe ulokowanie
kotła w przestrzeni mieszkalnej
 Sprawność znormalizowana: 98% (Hs) / 109% (Hi)
 Idealny do zastąpienia starych kotłów, dzięki małej wysokości montażowej i miejscu na adaptery
do starych przyłączy
 Wymiennik ciepła Inox-Radial z dziesięcioletnią gwarancją
 Bardzo cicha praca: <38 dB(A)
 Modulowany palnik cylindryczny MatriX ze stali szlachetnej
 Prosta obsługa za pomocą podświetlanego wyświetlacza dotykowego LCD (opcjonalnie za
pomocą termostatu pokojowego)
 Ładowany warstwowo zasobnik c.w.u. ze stali szlachetnej o pojemności 46 litrów (Vitodens 111-W)
 Możliwość zabudowy po bokach – niepotrzebne boczne odstępy do prac serwisowych
 Dopuszczony do stosowania również w przypadku odprowadzania spalin z kilku urządzeń przez
jeden komin w budynkach wielopiętrowych

VITODENS 100-W
6,5 do 35,0 kW

Gazowa technika
kondensacyjna

Kompaktowe wymiary, niewielki ciężar i bardzo cicha praca sprawiają, że dla atrakcyjnych
cenowo gazowych, wiszących kotłów kondensacyjnych można bez problemu znaleźć miejsce w pomieszczeniach mieszkalnych.
Szeroki zakres modulacji mocy grzewczej
sprawia, że doskonale nadają się do nowych
mieszkań i domów jednorodzinnych o
małym zapotrzebowaniu na ciepło, jak i tych
o większych potrzebach – modernizowanych.
W każdych warunkach pracy doskonale
dopasowują się do zapotrzebowania na ciepło
budynku, obniżając koszty ogrzewania.
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Vitodens 100-W
(wersja dwufunkcyjna)
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Wymiennik ciepła Inox-Radial
Palnik cylindryczny MatriX
Regulator dotykowy
Zintegrowane naczynie wzbiorcze
Pompa energooszczędna sterowana
elektronicznie

Wymiennik ciepła ze stali szlachetnej
Podobnie jak wszystkie gazowe kotły kondensacyjne marki Viessmann również Vitodens
100-W/111-W wyposażone są w wykonany ze
stali szlachetnej wymiennik ciepła Inox-Radial.
Technika ta zapewnia wysoką sprawność
znormalizowaną rzędu 109% i wyróżnia się
długim okresem użytkowania oraz bezpieczną
i efektywną pracą.
W przypadku wymiennika ciepła Inox-Radial
Viessmann udziela 10-letniej gwarancji na
nieszczelności spowodowaną korozją.
Wysoki komfort ciepłej wody
Kocioł dwufunkcyjny Vitodens, dzięki elektronicznej regulacji temperatury zapewnia dużą
dostępną ilość ciepłej wody i o stałej temperaturze. W wersji jednofunkcyjnej Vitodens 100-W
oferowany jest również w zestawach pakietowych ze zbiornikiem c.w.u. o pojemności:
100, 120 lub 150 litrów, oraz w atrakcyjnych
cenowo zestawach z kolektorami słonecznymi
Vitosol lub z pompami ciepła Vitocal do ogrzewania wody użytkowej.

VITODENS 111-W
6,5 do 35,0 kW
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Vitodens 111-W dysponuje dodatkowo ładowanym warstwowo zasobnikiem ciepłej wody
użytkowej (c.w.u.) o pojemności 46 litrów.
Mimo małej pojemności zasobnika, kocioł
może dostarczyć dużą ilość c.w.u.
Dotykowy wyświetlacz zwiększa komfort
obsługi
Gazowe wiszące kotły kondensacyjne Vitodens 100-W i Vitodens 111-W obsługiwane są
za pomocą nowego podświetlanego panelu
dotykowego LCD. Wyświetlacz jest dobrze
czytelny i komfortowy w obsłudze, również
w ciemnym otoczeniu.
Wielokrotne przyłączenie do komina
Modernizacja etażowych instalacji w domach
wielomieszkaniowych związana jest zazwyczaj z kosztownymi przebudowami. Gazowe
kotły kondensacyjne Viessmann Vitodens
umożliwiają szybką i łatwą wymianę. Wszystkie stare kotły grzewcze, przyłączone do
jednego przewodu kominowego, zastępuje się
nowoczesnymi kotłami kondensacyjnymi.
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Vitodens 111-W
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Wymiennik ciepła Inox-Radial
Palnik cylindryczny MatriX
Regulator dotykowy
Zintegrowane naczynie wzbiorcze
Pompa energooszczędna
sterowana elektronicznie
Zasobnik ładowany warstwowo
c.w.u. ze stali szlachetnej
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Gazowy kocioł kondensacyjny Vitocrossal 300

Vitocrossal 300. Typ CU3A

Zakres znamionowych
mocy cieplnych
50/30°C
80/60°C

kW
kW

2,6 – 13,0
2,3 – 12,0

Wymiary
długość
szerokość
wysokość

mm
mm
mm

684
660
1 562

684
660
1 562

684
660
1 562

684
660
1 562

684
660
1 562

684
660
1 562

Ciężar

kg

119

119

122

125

155

160

Pojemność wodna kotła

litry

53

53

51

49

71

71

A

A

A

A

A

A

Klasa efektywności
energetycznej

2,6 – 19,0 5,2 – 26,0 7,0 – 35,0 12,0 – 45,0 12,0 – 60,0
2,3 – 17,5 4,7 – 24,0 6,3 – 32,3 10,9 – 41,6 10,9 – 55,5
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Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny Vitodens 200-W
Typ

jednofunkcyjny

Zakres znamionowych
mocy cieplnych
50/30°C
80/60°C

kW
kW

1,9 – 13,0
1,7 – 12,1

1,9 – 19,0
1,7 – 17,6

2,6 – 26,0
2,4 – 24,1

1,8 – 35,0
1,6 – 32,5

Wymiary
długość
szerokość
wysokość

mm
mm
mm

375
450
800

375
450
800

375
450
800

375
450
800

Ciężar

kg

37

37

39

41

Pojemność wymiennika ciepła

litry

1,8

1,8

2,4

2,8

Moc podgrzewu c.w.u.

kW

17,2

17,2

23,7

31,7

A

A

A

A

Klasa efektywności energetycznej
– ogrzewanie

Typ

kocioł jednofunkcyjny

Zakres znamionowych
mocy cieplnych
50/30°C
80/60°C

kW
kW

Wymiary
długość
szerokość
wysokość

mm
mm
mm

Ciężar

kg

Pojemność
wymiennika ciepła

litry

12,0 – 49,0 12,0 – 60,0 20,0 – 80,0 20,0 – 99,0 32,0 – 120,0 32,0 – 150,0
10,9 – 44,5 10,9 – 54,4 18,2 – 72,6 18,2 – 90,0 29,1 – 109,1 29,1 – 136,0

Klasa efektywności
energetycznej

380
480
850

380
480
850

530
480
850

530
480
850

690
600
900

690
600
900

65

65

83

83

130

130

7

7

12,8

12,8

15

15

A

A

–

–

–

–

Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny Vitodens 222-W
Zakres znamionowych
mocy cieplnych
50/30°C
80/60°C

kW
kW

1,9 – 19,0
1,7 – 17,6

2,6 – 26,0
2,4 – 24,1

1,8 – 35,0
1,6 – 32,5

Wymiary
długość
szerokość
wysokość

mm
mm
mm

480
600
900

480
600
900

480
600
900

Ciężar

kg

60

63

67

Pojemność wymiennika ciepła

litry

1,8

2,4

2,8

Zasobnik ładowany c.w.u.

litry

46

46

46

Moc podgrzewu c.w.u.

kW

17,2

29,3

33,5

A
A

A
A

A
A

Klasa efektywności energetycznej
– ogrzewanie
– podgrzew c.w.u., profil rozbioru XL
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Gazowy kompakt kondensacyjny Vitodens 222-F
Typ

B2TB

Zakres znamionowych
mocy cieplnych
50/30°C
80/60°C

kW
kW

Wymiary
długość
szerokość
wysokość

mm
mm
mm

Ciężar
Pojemność wymiennika ciepła

B2TB

B2TB

B2TB

B2SB

B2SB

B2SB

2,4 – 13,0 2,4 – 19,0 4,5 – 26,0 4,5 – 35,0 2,4 – 13,0 2,4 – 19,0 4,5 – 26,0
2,2 – 12,1 2,2 – 17,6 4,1 – 24,1 4,1 – 32,5 2,2 – 11,8 2,2 – 17,6 4,1 – 24,1

595
600
1 425

595
600
1 425

595
600
1 425

595
600
1 625

595
600
1 625

595
600
1 625

595
600
1 625

kg

129

129

132

141

139

139

142

litry

1,8

1,8

2,4

2,8

1,8

1,8

2,4

Zasobnik ładowany c.w.u.

litry

100

100

100

130

–

–

–

Podgrzewacz wężownicowy c.w.u.

litry

–

–

–

–

130

130

130

Moc podgrzewu c.w.u.

kW

17,2

17,2

29,3

33,6

17,2

17,2

23,7

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

Klasa efektywności energetycznej
– ogrzewanie
– podgrzew c.w.u., profil rozbioru XL

Gazowy kompakt kondensacyjny Vitodens 242-F
Zakres znamionowych
mocy cieplnych
50/30°C
80/60°C

kW
kW

2,4 – 13,0
2,2 – 12,1

2,4 – 19,0
2,2 – 17,6

4,5 – 26,0
4,1 – 24,1

Wymiary
długość
szerokość
wysokość

mm
mm
mm

595
600
1 875

595
600
1 875

595
600
1 875

Ciężar łączny
moduł kotła
moduł zasobnika ładowanego

kg
kg
kg

161
42
95

161
42
95

165
46
95

Emaliowany zasobnik ładowany
z solarnym wymiennikiem ciepła

litry

170

170

170

Moc podgrzewu c.w.u.

kW

17,2

17,2

29,3

A
A

A
A

A
A

Klasa efektywności energetycznej
– ogrzewanie
– podgrzew c.w.u., profil rozbioru XL

* W połączeniu z kolektorami słonecznymi uzyskuje wyższą klasę etykiety ErP dla zestawu
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Jedno- lub dwufunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny Vitodens 100-W
jednofunkcyjny (B1HC)

Typ

dwufunkcyjny (B1KC)

Znamionowa moc cieplna
(50/30°C)
(80/60°C)

kW

Znamionowa moc cieplna
przy ogrzewaniu c.w.u.

kW

Sprawność znormalizowana do

%

109

109

109

109

109

Poziom ciśnienia akustycznego
(obciążenie częściowe)

dB(A)

< 42

< 42

< 42

< 42

< 42

Wydajność stała ciepłej wody
użytkowej przy ∆T = 30 K

l/min

—

—

—

14,0

15,2

—

—

—

***

***

350
400
700

350
400
700

350
400
700

350
400
700

350
400
700

6,5 – 19,9
5,9 – 17,3

6,5 – 26,0
5,9 – 23,7

8,8 – 35,0
8,0 – 31,9

6,5 – 26,0
5,9 – 23,7

8,8 – 35,0
8,0 – 31,9

—

—

—

5,9 – 29,3

8,0 – 35,0

Komfort c.w.u. wg EN 13203
Wymiary

długość
szerokość
wysokość

mm
mm
mm

Ciężar

kg

35

36

37

36

38

Pojemność
wymiennika ciepła

litry

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

Przyłącze spalin/nawiewu

∅ mm

60/100

60/100

60/100

60/100

60/100

A
—

A
—

A
—

A
A

A
A

Klasa efektywności energetycznej
– ogrzewania pomieszczeń
– podgrzewania wody

Gazowy kocioł kondensacyjny Vitodens 111-W ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u.
Znamionowa moc cieplna (50/30°C)

kW

6,5 – 19,0

6,5 – 26,0

8,8 – 35,0

Znamionowa moc cieplna (80/60°C)

kW

5,9 – 17,3*1

5,9 – 23,7*2

8,0 – 31,9*3

Sprawność znormalizowana

%

109

109

109

mm
mm
mm

480
600
900

480
600
900

480
600
900

Wymiary
(całkowite)

długość
szerokość
wysokość

Ciężar

kg

62

62

64

Pojemność wymiennika
ciepła

litry

1,8

1,8

2,8

Wbudowany zasobnik wody c.w.u.

litry

46

46

46

Przyłącze spalin/nawiewu

∅ mm

60/100

60/100

60/100

A
A

A
A

A
B

Klasa efektywności energetycznej
– ogrzewania pomieszczeń
– podgrzewania wody
*1
*2
*3

24,0 kW przy podgrzewaniu ciepłej wody użytkowej
29,3 kW przy podgrzewaniu ciepłej wody użytkowej
35,0 kW przy podgrzewaniu ciepłej wody użytkowej

Technika systemowa

Wszystko z jednej ręki

3

1

1

2

2

3

Gazowy, wiszący kocioł
kondensacyjny Vitodens 200-W
Multiwalentny zasobnik
kombinowany do podgrzewu
c.w.u. i wspomagania ogrzewania Vitocell 360-M z zamontowaną grupą Solar-Divicon
Kolektory płaskie
Vitosol 200-FM

Klasa efektywności
energetycznej: A
W połączeniu
z kolektorami
słonecznymi

A+
Technika systemowa zapewnia niezawodną
i oszczędną eksploatację
Komfortowe regulatory i doskonale wzajemnie dopasowane komponenty systemowe
Viessmann zapewniają maksymalną niezawodność, elastyczność i efektywność.

„Całość to coś więcej niż suma jej składników“. Zgodnie z tą zasadą Viessmann oferuje
nie tylko poszczególne składniki systemów
grzewczych, odpowiadające wysokim standardom Viessmann pod względem jakości,
niezawodności i efektywności. Wszystkie
produkty są powiązane w zharmonizowany
kompletny system, którego części idealnie do
siebie pasują. Bowiem tylko doskonałe współdziałanie zintegrowanych w system elementów umożliwia pełne wyczerpanie potencjałów czołowej, innowacyjnej techniki.

Technika systemowa Viessmann obejmuje wszystko, co tworzy niezawodne i ekonomiczne ogrzewanie.
Regulator Vitotronic z radiowym pilotem zdalnej obsługi, jak i wydajny pojemnościowy podgrzewacz c.w.u., zapewniający maksymalny komfort ciepłej wody, aż
do wysokosprawnych instalacji solarnych,
bezpłatnie wspomagających ogrzewanie.
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Komfort obsługi
Przejrzyście, komfortowo, inteligentnie:
regulator Vitotronic realizuje doskonale funkcje
potrzebne do szybkiej i dokładnej regulacji
każdego systemu grzewczego.

Komunikacja
Z modułem komunikacyjnym Vitoconnect 100
i aplikacją zainstalowaną na Twoim smartfonie
sterowanie instalacją grzewczą staje się dziecinnie proste. Dzięki aplikacji ViCare można
komfortowo sterować pracą kotła. Aplikacja
Vitotrol Plus umożliwia sterowanie wybranymi obiegami grzewczymi (ogrzewanie grzejników, ogrzewanie podłogowe). Wszystkie
aplikacje dostępne są zarówno w wersji na
urządzenia z systemem Android jak i iOS.

Kolektory słoneczne i moduły
fotowoltaiczne
Energia słoneczna jest bezpłatna: termiczne
instalacje solarne dostarczają ciepłej wody
użytkowej i wspomagają ogrzewanie. Instalując moduły fotowoltaiczne każdy może zostać
producentem własnego prądu i zużywać go
na własne potrzeby.

Pojemnościowe podgrzewacze c.w.u.
Komfort ciepłej wody dopasowany do każdych wymagań: pojemnościowe podgrzewacze c.w.u. Vitocell są komfortowymi rozwiązaniami zaopatrzenia domu w ciepłą wodę
– doskonałe uzupełnienie każdego nowego
gazowego kotła kondensacyjnego.
Zeskanuj kod QR, aby
otrzymać dalsze informacje
o zasobnikach Vitocell

Osprzęt systemowy
Grzejniki, naczynia wzbiorcze, systemy
rurociągowe, pompy, filtry i zawory – program
Vitoset obejmuje kompletny osprzęt dla systemów grzewczych Viessmann.

Zeskanuj kod QR, aby
dowiedzieć się wszystkiego o programie dostaw
grzejników Viessmann

Serwis Firm Partnerskich

U Partnerów Viessmann w dobrych rękach
Bliska współpraca z Firmami Partnerskimi jest dla firmy Viessmann kluczem do sukcesu.
Kto zdecyduje się na współpracę z firmą Viessmann, czerpie automatycznie korzyści
z jej wiedzy fachowej
Doradztwo, sprzedaż, montaż i serwis realizują wyłącznie Firmy Partnerskie Viessmann,
regularnie szkolone w Akademii Viessmann
i doskonale obeznane ze wszystkimi produktami.

Kilka przykładów usług
 Bezpłatne, niewiążące indywidualne
doradztwo, także na miejscu u Klienta
 Poglądowe przestawienie obliczeniowych
oszczędności kosztów ogrzewania w wyniku modernizacji instalacji grzewczej – oczywiście także w połączeniu z kolektorami
słonecznymi
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 Obliczenie okresu amortyzacji, po upływie
którego oszczędności energii pokryją koszt
nowego ogrzewania
 Określenie rzeczywistego
zapotrzebowania ciepła grzewczego
i c.w.u. dla gospodarstwa domowego
lub nieruchomości
 Informacja o najbardziej ekonomicznej
kombinacji nowego ogrzewania i systemu
solarnego do wspomagania ogrzewania
i podgrzewu c.w.u.
 Aktualne informacje o państwowych
programach dotacji, z których można
współfinansować nowe ogrzewanie
i instalację solarną
 Wsparcie przy składaniu wniosków
o dotacje
Technika Viessmann – dotacje państwa
Z firmą Viessmann oszczędza się nie tylko
na bieżących kosztach. Energooszczędna
i przyjazna naturze technika grzewcza jest
wspierana finansowo przez rząd, samorządy oraz dostawców energii. Odbywa się to
w ramach różnych, także zróżnicowanych
regionalnie programów dotowania.

Godne zaufania i kompetentne
doradzanie przez pracowników
Viessmann i współpracujących
instalatorów, w zakładzie i na
miejscu u klienta

Firma Viessmann
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Firma Viessmann

Viessmann jest jednym z wiodących na świecie producentów inteligentnych, komfortowych i efektywnych systemów ogrzewania,
klimatyzacji i wentylacji, chłodzenia oraz
lokalnego wytwarzania energii elektrycznej.
Jako przedsiębiorstwo rodzinne, prowadzone już w trzeciej generacji przez właścicieli,
Viessmann od dziesiątek lat dostarcza szczególnie efektywne i niskoemisyjne systemy
grzewcze.
Silna marka stwarza zaufanie
Obok logo marki, firma Viessmann wyznacza
wartości, które stanowią fundament kultury
organizacyjnej przedsiębiorstwa.
Wspólnie, Odpowiedzialnie, Innowacyjnie
– mimo upływu lat, ciągłego rozwoju i wielu
zmian, po starannym dopasowaniu, wskazują
one kierunek naszych działań na rynku.
Zrównoważone działanie
Przyjęcie odpowiedzialności oznacza dla firmy
Viessmann wdrożenie w praktyce zrównoważonego działania, czyli doprowadzenie do
takiego zharmonizowania ekologii, ekonomii
i odpowiedzialności społecznej, by zaspokajać
dzisiejsze potrzeby bez uszczerbku dla podstaw egzystencji przyszłych pokoleń.

Istotnymi dziedzinami działalności przedsiębiorstwa, zatrudniającego na całym świecie
10 600 pracowników, jest ochrona klimatu,
poszanowanie środowiska naturalnego i efektywne wykorzystywanie zasobów naturalnych.
Przykład dobrej praktyki
Przez strategiczny projekt zrównoważonej
gospodarki „Efektywność Plus“ Viessmann
pokazał na przykładzie zakładu macierzystego
w Allendorf/Eder, że wytyczone do roku 2050
cele polityki energetycznej i klimatycznej można osiągnąć już dzisiaj, stosując dostępną na
rynku technikę. Efekty mówią same za siebie:

Certyfikat potwierdzający, że firma
Viessmann Sp. z o.o. wdrożyła
oraz stosuje w swojej działalności
system zarządzania jakością zgodny
z normą PN-EN ISO 9001:2009.

 Rozszerzenie wykorzystania energii
odnawialnych aż do 60%udziału.
 Zmniejszenie emisji CO2 o 80%.
Długoterminowym celem jest pokrycie
zapotrzebowania energii cieplnej w przedsiębiorstwie w całości z własnych źródeł
odnawialnych.

Za swoje zaangażowanie w dziedzinie ochrony klimatu i efektywnego
wykorzystania zasobów naturalnych
firma Viessmann w latach: 2009,
2011 i 2013 została wyróżniona
Niemiecką Nagrodą Zrównoważonego Rozwoju.

Viessmann Werke GmbH & Co. KG
Dane o przedsiębiorstwie

Spektrum usług

 Rok założenia: 1917

 Urządzenia kondensacyjne na olej i gaz

 Liczba pracowników: 12 000

 Systemy skojarzonego wytwarzania

 Obroty grupy: 2,25 miliarda euro

ciepła i energii elektrycznej

 Udziały zagraniczne: 54%

 Pompy ciepła

Za szczególnie efektywne wykorzy-

 23 zakładów w 12 krajach

 Instalacje grzewcze opalane drewnem

stanie energii dzięki innowacyjnej

 Spółki dystrybucyjne

 Instalacje biogazowe

i przedstawicielstwa w 74 krajach
 120 Przedstawicielstw Handlowych
na całym świecie

centrali odzyskiwania ciepła w swojej siedzibie w Allendorf/Eder firma

 Systemy solarne

Viessmann została wyróżniona na-

 Systemy fotowoltaiczne

grodą Energy Eﬃciency Award 2010.

 Osprzęt dodatkowy
 Chłodnictwo

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65
53-015 Wrocław
tel. 71/ 36 07 100
Infolinia: 801 0801 24
www.viessmann.pl

Twój Fachowy Doradca:

Zeskanuj kod i dowiedz
się więcej na temat
naszych produktów!
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tu by wyszukać on-line
 kliknij
najbliższego Partnera Handlowego
lub Salon Firmowy Viessmann

