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Płytowy wymiennik 
ciepła do komfortowego 
podgrzewania ciepłej 
wody użytkowej

VITODENS 100-W
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VITODENS 100-W 
VITOCELL 100-W
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Ładowany warstwowo 
zasobnik c.w.u. ze stali 
nierdzewnej

VITODENS 111-W
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Dzięki kompaktowym gabarytom i cichej pracy 

Vitodens 111-W  nadaje się idealnie do instalowania 

w strefie mieszkalnej

900

480
600



VITODENS 200-W/222-W

Regulator Vitotronic 200 zapewnia 

jeszcze bardziej intuicyjną obsługę 

instalacji grzewczej.

Powierzchnia wymiany 
ciepła Inox-Radial
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Wiszące kotły Vitodens 222-W i 200-W są 
idealnym rozwiązaniem dla mieszkań, domów 
jedno- i wielorodzinnych. Nie zajmują wiele 
miejsca. Łatwo można je umieścić na ścianie 
lub we wnęce, w łazience czy pralni, a dodat-
kową wolną przestrzeń wykorzystać np. na 
pralkę lub suszarkę. 

Wyposażone są w wymiennik Inox-Radial 
i palniki promiennikowe MatriX o szerokim 
zakresie modulacji mocy grzewczej, np. kocioł 
o mocy od 3,2 do 19 kW. Dodatkowe oszczęd-
ności w zużyciu gazu gwarantuje układ 
kontroli i regulacji jakości spalania Lambda Pro 
Control oraz system optymalizacji czasu pracy 
kotła (tzw. dynamiczna pauza).

Komfortowa obsługa regulatora
Obsługa kotła realizowana jest na regulatorze 
Vitotronic: z dużym kontrastowym wyświetla-
czem, o intuicyjnym menu w formie teksto-
wej i graficznej. W razie wątpliwości funkcja 
„pomocy” podpowie co dalej zrobić. 

Moduł obsługowy regulatora można umie-
ścić poza kotłem, np. na ścianie w specjalnej 
podstawie montażowej.

Vitodens 222-W: kompaktowy i komfortowy
Wiszący kocioł kondensacyjny Vitodens 222-W 
posiada zabudowany zasobnik warstwo-
wy ciepłej wody użytkowej o pojemności 
46 litrów, wykonany ze stali nierdzewnej. 
Mimo małej pojemności zasobnika kocioł 
może dostarczyć ciepłą wodę w ilości po-
równywalnej z typowym zbiornikiem c.w.u. 
o pojemności 150 litrów. Tak duża wydajność 
ciepłej wody pozwala na równoczesne i kom-
fortowe korzystanie z kilku punktów poboru 
c.w.u. 

Vitodens 200-W: również z kolektorami
Vitodens 200-W ogrzewa wodę użytkową 
w osobnym zbiorniku ustawionym pod kotłem 
lub obok kotła. Stosując zbiornik tzw. biwa-
lentny (z dwiema wężownicami), kolektory 
słoneczne mogą wspomagać kocioł przy 
ogrzewaniu c.w.u. zapewniając dodatkowe 
oszczędności.

 



Kocioł Vitodens 200-W wraz z podgrzewaczem c.w.u. zapewnia 

wyjątkowo niskie koszty ogrzewania i bardzo wysoki komfort korzystania 

z wody użytkowej.























powierzchni wymiany ciepła 
dzięki ukierunkowanemu przepływowi spalin i kondensatu

















Bezkonkurencyjny wiszący 
kocioł gazowy o mocy 150 kW
Viessmann, jako jedyny producent, ma 
w programie dostaw wiszący gazowy 
kocioł kondensacyjny o mocy 150 kW 
– Vitodens 200-W. Kocioł ten dostępny jest 
także z mocą 125 kW. Obydwa kotły pomy-
ślane są przede wszystkim do zastosowań 
przemysłowych.

Kaskada kondensacyjna do 900 kW
Maksymalnie sześć wiszących kotłów kon-
densacyjnych Vitodens 200-W o różnych 
mocach można połączyć w kaskadę o mocy 
maksymalnie 900 kW. Możliwy jest bardzo 
elastyczny wybór usytuowania kotłów, nawet 
w ciasnych pomieszczeniach – możliwe jest 
ustawienie szeregowe, a także w narożniku 
sąsiednich ścian.

Obszerny i poręczny osprzęt systemowy 
ułatwia i tak już prosty montaż. Przykładowo, 
każdy kocioł posiada zintegrowane zabezpie-
czenie przed zwrotnym przepływem spalin, 
dzięki czemu na montaż kolektora spalin wy-
starczy tylko 20 cm wysokości pomieszczenia.

Wszystkie zestawy przyłączeniowe są teraz 
wyposażane w wysokoefektywne pompy 
obiegowe (klasa energetyczna A).

Wysoka wygoda konserwacji i serwiso-
wania
Konserwacja i serwisowanie kotła Vitodens 
200-W są niezwykle mało pracochłonne. 
Wszystkie zespoły są dostępne od przodu, 
zbędne są boczne odstępy serwisowe. Kocioł 
kondensacyjny i układ hydrauliczny instalacji 
dostarczane są oddzielnie, wstępnie zmon-
towane fabrycznie, a opakowanie kotła i ele-
mentów instalacji elektrycznych jest poręczne 
i łatwe w transporcie.
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Vitodens 200-W
1  Wymiennik ciepła Inox-

Radial
2  Palnik cylindryczny 

MatriX
3  Regulator Vitotronic

Możliwości ustawienia kaskady kotłów 125 i 150 kW  

Ustawienie szeregowe

Ustawienie narożne

VITODENS 200-W



Sprawność znormalizowana do 98% (Hs) / 109% (Hi)
Palnik cylindryczny MatriX
Prosty montaż i wstawianie kotłów i osprzętu systemowego przez wąskie 
korytarze i klatki schodowe
Elastyczne kombinacje kaskad w układzie szeregowym
Układ regulacji spalania Lambda Pro Control dla wszystkich rodzajów gazu
Niskie koszty eksploatacji, przez maksymalne wykorzystanie energii paliwa
Wymiennik ciepła Inox-Radial wykonany z wysokojakościowej stali 
kwasoodpornej (z dodatkiem tytanu i molibdenu), zapewnia najwyższą 
wydajność i trwałość kotła
Wysoki komfort obsługi, dzięki regulatorowi Vitotronic, bezprzewodowej zdalnej 
obsłudze i aplikacjom mobilnym
Cicha praca dzięki niskiej prędkości obrotowej wentylatora
Zintegrowane klapy spalinowe przeciw cofaniu spalin

Duży zakres modulacji mocy: do 1:5
Łatwe napełnianie i uruchamianie instalacji, dzięki inteligentnej koncepcji 
wymiennika ciepła z umieszczonym u góry odpowietrzeniem
Maksymalne ciśnienie robocze 6 bar – umożliwia stosowanie w budynkach 
do 18 kondygnacji
Zintegrowane wyjście pompowe ~230 V z gniazdem do sterowania 
elektroniczną pompą obiegową klasy energetycznej A
Małe zapotrzebowanie miejsca (tylko 0,4 m2 przy 150 kW)































Łatwe wstawianie kotła grzewczego 150 kW, 

także przez wąskie korytarze i klatki schodowe



typ CM2B typ CM2

 Regulator Vitotronic
 Palnik cylindryczny MatriX
 komora spalania z kwaso-
odpornej stali szlachetnej

 Powierzchnia wymiany 
ciepła Inox-Crossal z kwa-
soodpornej stali szlachet-
nej

 Wysokoskuteczna izolacja 
cieplna 

Wraz z kotłem Vitocrossal 200 firma Viess-
mann oferuje wysokiej jakości kondensacyjną 
technikę grzewczą w zakresie od 29 do 620 
kW przy jednoczesnym znakomitym stosunku 
ceny i wydajności.

Stojący, kondensacyjny kocioł grzewczy 
do uniwersalnego zastosowania
Vitocrossal 200 jest atrakcyjnym cenowo, 
stojącym gazowym kotłem kondensacyjnym 
o mocach 29 do 311 (typ CM2B) oraz 400 do 
620 kW (typ CM2). Z komorą spalania ze stali 
szlachetnej i dużą pojemnością wodną stano-
wi ekonomiczną alternatywę dla konwencjo-
nalnych kotłów. Stanowi także polecane roz-
wiązanie dla modernizacji istniejących kotłowi.

Vitocrossal 200 w instalacji jedno- i wielo-
kotłowej, z ciśnieniem roboczym do 6 bar 
i z temperaturą wody kotłowej do 95°C nada-
je się równie dobrze do budynków wysokich 
(do 20 pięter) i osiedli mieszkaniowych, jak 
lokalnych sieci ciepłowniczych i instalacji 
przemysłowych. Duża pojemność wodna ko-
tła, wynosząca 430 l (model o mocy 500 kW), 
nie wymaga zachowania przepływu minimal-
nego i stosowania pompy obiegowej kotła.

Zaawansowana technika kondensacyjna
Skuteczne przekazywanie ciepła i wysoki sto-
pień kondensacji umożliwia osiągnięcie spraw-
ności znormalizowanej do 97% (Hs) / 108% (Hi). 
Palnik cylindryczny MatriX kotła Vitocrossal 200 
jest teraz w pełni zintegrowany z obudową kotła.

Komfortowy, wielofunkcyjny regulator 
Vitotronic
Ekonomiczną i bezpieczną pracę instalacji 
grzewczej zapewnia regulator Vitotronic 300-
K MW1B z funkcją pracy kaskadowej z wyko-
rzystaniem efektu kondensacji. Może on 
obsługiwać maksymalnie cztery kotły grzew-
cze, pracujące ze zmienną temperaturą wody 
grzewczej i instalacje grzewcze z jednym lub 
dwoma obiegami grzewczymi z mieszaczem.

Praca z czerpaniem powietrza 
do spalania z zewnątrz
Vitocrossal 200 o mocy do 311 kW dostępny 
jest z palnikiem przygotowanym do zasysania 
powietrza z kotłowni lub z zewnątrz. Wersja 
z zasysaniem powietrza do spalania z ze-
wnątrz pozwala na elastyczny wybór miejsca 
ustawienia kotła w budynku.
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VITOCROSSAL 200



Sprawność znormalizowana do 97% (Hs) / 108% (Hi)
Fabrycznie przystosowany do gazu ziemnego E, LL i gazu płynnego
Elastyczne zastosowanie, dzięki wyższym temperaturom roboczym, do 95°C
Ciśnienie robocze 6 bar
Duża pojemność wodna kotła nie wymaga zachowania przepływu minimalnego
Bezpieczna praca przy małych przepływach wody grzewczej
Niewrażliwość na twardą wodę, dzięki powierzchniom wymiany ciepła Inox-
Crossal z efektem samooczyszczania
Przyłącza od góry kotła umożliwiają proste i nie zajmujące dużo miejsca oruro-
wanie, a także prosty montaż w miejsce modernizowanych kotłów 
Do wyboru praca z zasysaniem powietrza do spalania z kotłowni lub z zewnątrz
Wysokie bezpieczeństwo eksploatacji dzięki dużej pojemności wodnej
Zakres modulacji 20 do 100% eliminuje pracę przerywaną palnika i zmniejsza 
jego zużycie (kotły o mocy 400, 500 i 620 kW)
Nie wymaga pompy obiegowej kotła
Wysoka trwałość, dzięki powierzchniom wymiany ciepła Inox-Crossal wykona-
nej ze stali kwasoodpornej z dodatkami molibdenu i tytanu, z efektem samo-
oczyszczania
Wysoka trwałość, dzięki niskiemu obciążeniu komory spalania





























Kocioł Vitocrossal 200 typ CM2B 

o mocy do 311 kW 

Palnik promiennikowy Matrix do szczególnie cichej i ekolo-

gicznej eksploatacji w zakresie modulacji od 33 do 100%.

















Pełna kontrola z fotela
Jeśli chcą Państwo mieć wszystko pod 
ręką, ciekawym rozwiązaniem jest radiowy 
moduł zdalnego sterowania Vitotrol 300 RF. 
 Wystarczy wziąć go do ręki, usiąść wygod-
nie w fotelu i zapewnić sobie kontrolę nad 
ogrzewaniem domu. Gdy nie jest używany, 
umieszcza się go na podstawce ładowarki wi-
szącej na ścianie lub ustawionej np. na stole. 
Nie potrzebne są przewody elektryczne bo 
komunikuje się z regulatorem kotła radiowo.

Na dużym kolorowym ekranie wystarczy 
dotknąć odpowiedni symbol, aby odczytać 
potrzebne informacje i łatwo zmienić sposób 
pracy kotła, ogrzewania wody użytkowej, 
cyrkulacji i każdego obiegu grzewczego. 
System sterowania radiowego można dodat-
kowo wyposażyć w bezprzewodowy czujnik 
temperatury zewnętrznej, który zasilany jest 
energią słoneczną.

Również z daleka
Również poza domem można łatwo kontrolo-
wać i sterować instalacją ogrzewania. Za po-
mocą telefonu komórkowego lub przeglądarki 
internetowej, nie tylko użytkownik ale i firma 
serwisowa, może kontrolować jej pracę. Dzię-
ki temu, firma serwisowa może zapropono-
wać coś więcej niż tylko coroczne przeglądy 
kotła – stałą opiekę nad instalacją, tak aby 
użytkownik mógł zapomnieć o ogrzewaniu.



Aplikacja Części Zamienne

Aplikacja Test energooszczędności

Wuszukiwarka produktów

Vitotrol App umożliwia teraz kom-

fortową i  zdalną obsługę instalacji 

grzewczej

Aplikacje mobilne (app), innowacyjne pro-
gramy użytkowe na mobilne urządzenia ko-
munikacyjne cieszą się coraz większą popu-
larnością. Przeznaczone do iPhone, iPad lub 
telefonów komórkowych z Androidem, otwie-
rają niezliczone możliwości zastosowań, uła-
twiających życie i zwiększających komfort. 

Z okazji targów ISH firma Viessmann wprowa-
dziła cztery nowe mobilne aplikacje. Ważne 
nowości targowe, informacje o marce oraz 
przykłady referencyjne udostępnia aplika-
cja produktowa „Produkt App” w języku 
niemieckim lub angielskim. Jest więc ona 
idealną pomocą przy doradzaniu klientom. 
Aplikację można otworzyć bezpłatnie pod 
www.viessmann.de/mobile-app.

Aplikacja z testem energooszczędności
Test energooszczędności (www.viessmann.
de/energie-spar-check) pozwala użytkow-
nikowi i instalatorowi szybko określić, jak 
efektywnie działa dana instalacja grzewcza. 
W wyniku testu otrzymujemy konkretną 
propozycję modernizacji instalacji i wartości 
możliwych oszczędności. Poszczególne 
obliczenia można zapamiętać, jako projekty 
do dalszego opracowania, lub też wysłać je 
przez e-mail. Aplikacja dostępna jest na iPho-
ne, iPod-touch, iPad i Android i już w pierw-
szych dwóch tygodniach po udostępnieniu 
została ściągnięta 3 500 razy.

Aplikacja Części Zamienne
Ta nowa aplikacja (www.viessmann.de/et-app) 
otwiera dostęp online z urządzenia mobilne-
go do informacji o najważniejszych kom-
ponentach i częściach zamiennych. Można 
w ten sposób szybko uzyskać potrzebne do 
prac serwisowych informacje, nie wychodząc 
z kotłowni. Funkcje obejmują wskazanie ce-
ny dla podanego numeru artykułu, określenie 
przeznaczenia danej części oraz jej poprzedni-
ka i następcy.

Aplikacja produktowa
Pod www.viessmann.de/mobile-app można 
na urządzeniu mobilnym lub smartfonie 
uruchomić aplikację internetową w języku 
niemieckim lub angielskim, zawierającą 
wszystkie ważne nowości produktowe oraz 
ich zastosowania. Jest ona dla instalatora 
idealną pomocą przy doradzaniu klientom, 
jakie urządzenia i systemy grzewcze będą 
optymalnymi rozwiązaniami dla ich potrzeb.

Aplikacja Vitotrol
Do obsługi instalacji grzewczej dostępna jest 
aplikacja mobilna Vitotrol na smartfony (iPho-
ne i Androidy) oraz iPad i iPod-Touch. Wyma-
ga ona uzupełnienia seryjnych regulatorów Vi-
totronic 200 (lista urządzeń współpracujących 
z Vitocom na www.viessmann.pl) o interfejs 
LAN Vitocom 200 i połączenia go z domowym 
routerem DSL. Konfigurowanie routera DSL 
nie jest potrzebne. Komunikaty z kotła będą 
wysyłane jako e-mail na smartfona. Aplikacja 
Vitotrol może sterować maksymalnie trzema 
obiegami grzewczymi. Aplikacja ta jest nie 
tylko komfortowym narzędziem do obsługi 
systemu grzewczego przez użytkownika, lecz 
przez wykorzystanie łącza LAN/DSL stwarza 
również instalatorowi możliwość zaoferowa-
nia swojemu klientowi dodatkowych usług 
serwisowych.



Program Wydłużonej Gwarancji pozwala na korzystanie z zalet posiadania gwarancji przez okres 5 lat 

od uruchomienia urządzenia

Program Wydłużonej Gwarancji zapewnia 
ochronę urządzenia po wygaśnięciu okresu 
gwarancji Firmy Partnerskiej. Program ofe-
rowany i obsługiwany jest przez Viessmann 
Sp. z o.o.

Wydłużoną Gwarancją objęte są urządzenia 
firmy Viessmann zakupione za pośrednictwem 
Autoryzowanych Firm Partnerskich. Lista auto-
ryzowanych punktów sprzedaży dostępna jest 
na stronie www.viessmann.pl

Program Wydłużonej Gwarancji jest usługą 
odpłatną i zapewnia bezpieczeństwo urzą-
dzeń przez okres dłuższy niż standardowy 
okres gwarancji. Firma Viessmann zapewnia 
obsługę serwisu fabrycznego i 24-godzinną 
pomoc techniczną. Usługa dostępna jest dla 
wybranych produktów, zgodnie z załączonym 
poniżej wykazem.

Warunki objęcia urządzenia Programem 
Wydłużonej Gwarancji oraz procedura :

	 zleć uruchomienie urządzenia osobie posia-
dającej odpowiednie, ważne uprawnienia,

	 zarejestruj się w Strefie Klienta na stronie 
(www.viessmann-serwis.pl/ViKlient/), 

	 zgłoś chęć przystąpienia do Programu 
przed upłynięciem 12 miesięcy od daty 
uruchomienia (przed wykonaniem pierw-
szego przeglądu),

	 wybierz sposób dokonania płatności 
(płatność jednorazowa lub z rozbiciem na 
3 transze), wydrukuj umowę,

	 prześlij podpisaną umowę (2 egzemplarze) 
do Centrum Obsługi Serwisowej, na adres: 
ul. Gen. Ziętka 126, 41-400 Mysłowice,

	 dokonaj płatności zgodnie z umową,

	 po dokonaniu płatności otrzymasz podpisa-
ną umowę przez Viessmann Sp. z o.o.,

	 wykonuj terminowo przeglądy urządzenia 
(zgodnie z dedykowaną listą); stałe ceny 
określone przez Viessmann,

	 w przypadku płatności w transzach termi-
nowo dokonuj kolejnych płatności,

	 konieczność interwencji  serwisowych 
zgłaszaj do Centrum Obsługi Serwisowej 
w Mysłowicach.

Oferta dotyczy urządzeń zakupionych przez 
Firmy Partnerskie od dnia 01.01.2015 r. i obej-
muje koszty części zamiennych oraz usług 
świadczonych dla Klienta, włączając koszty 
dojazdu. Opłata nie obejmuje kosztów przeglą-
dów oraz części eksploatacyjnych (szybkozu-
żywalnych).

Urządzenia objęte Programem:
– Vitodens 100- W 6,5 - 35 kW 
– Vitodens 111- W 6,5 - 35 kW
– Vitodens 200-W 3,2 do 150 kW
– Vitodens 222-W 3,2 - 35 kW
– Vitodens 222-F 3,2 - 26 kW
– Vitodens 242-F 3,2 - 26 kW
– Vitodens 300-W 1,9 - 35 kW
– Vitodens 333-F 1,9 - 26 kW
– Vitodens 343-F 1,9 - 19 kW
– Vitocrossal 300 CU3A 2,6 - 60 kW
– Vitocal 200-G
– Vitocal 300-G do 46 kW
– Vitocal 222-G/242-G
– Vitocal 333-G/333-G NC/343-G
– Vitocal 200-S
– Vitocal 222-S/242-S





92 460 115 575



VitosetOferta systemowa

Zdjęcie lewe:

Grzejnik łazienkowy Komfort, łukowy, 

z przyłączem środkowym, kolor chrom

Zdjęcie prawe, górne:

Grzejnik płytowy typu 21 z głowicą 

elektroniczną

Zdjęcie prawe, dolne:

Montaż rury ViPEX do płyty izolacyjnej 

za pomocą spinek. Nadrukowany na 

płytę raster ułatwia dokładny montaż



Grzejniki płytowe

Grzejniki łazienkowe

Stacje uzdatniania wody

Komponenty systemu instalacyj-

nego 

Vitoset to obszerny program osprzętu do budowy kompletnej instalacji grzewczej 
– wszystko od jednego producenta.

W ramach programu Vitoset firma Viessmann 
oferuje wszelkie komponenty potrzebne do 
wyposażenia instalacji grzewczych w budyn-
ku. Każdy produkt Vitoset spełnia przy tym 
najwyższe wymogi jakościowe. Cały program 
jest idealnie dopasowany do pozostałych pro-
duktów Viessmann. Inaczej mówiąc: wszyst-
kie produkty Viessmann pasują wzajemnie 
do siebie i są bezpieczne, łatwe i szybkie 
w montażu.

Nasz system – Twoja korzyść
Nasze firmy partnerskie czerpią korzyść nie 
tylko z wysokich standardów jakościowych 
urządzeń. Program Vitoset ułatwia pracę, 
oszczędza czas i pieniądze w obszarach 
zamówień, dostaw i serwisu. Kompletne 
pakiety, jak np. kotły olejowe z dopaso-
wanym osprzętem w postaci filtrów oleju, 
naczynia przeponowego, zaworu do napełnia-
nia i odpowietrzenia, mają u nas tylko jeden 
numer zamówieniowy.

Wszystkie elementy osprzętu można w spo-
sób wyjątkowo łatwy i szybki zamówić przez 
telefon, fax lub Internet, dostawa realizowana 
jest z jednego miejsca. Dzięki rozbudowanej 
sieci oddziałów firmy Viessmann, towar do-
starczany jest w krótkim terminie.

Viessmann Vitoset to kompletny program dla 
ogrzewania. Po prostu wszystko – w jednym 
systemie. To korzyść dla każdego partnera 
handlowego Viessmann.

Kompletny osprzęt systemowy Viessmann 
– wszystko z jednej ręki



Vitoset – grzejniki płytowe  
i łazienkowe



Rozdzielacz obwodów grzewczych 

ze stali szlachetnej, 






























	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	







	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	




