
Jesień 2011  Atrakcyjne promocje cenowe 
Czas na modernizację systemu grzewczego

Zastanawiali się Państwo dlaczego jeden 

kocioł kondensacyjny jest oszczędniejszy 

w eksploatacji i trwalszy od innego kotła 
 kondensacyjnego? 

Różnice się liczą – wybieraj tylko oryginały! 
Wiele innowacyjnych rozwiązań zastosowa-

nych w kotłach kondensacyjnych marki 

Viessmann, określanych często jako „kamienie 

milowe rozwoju techniki grzewczej”, gwarantu-

ją wysoką niezawodność eksploatacji i wyjąt-

kowo niskie koszty ogrzewania. Kotły konden-

sacyjne marki Viessmann oszczędniej ogrzeją 

Państwa dom od „typowych” i „prostych” 

kotłów kondensacyjnych i już dzisiaj spełniają 

wymogi ekologicznego ogrzewania przyszłości.

Kotły kondensacyjne Viessmann to: 

  niezawodna i długowieczna eksploatacja 

  wyjątkowo niskie koszty ogrzewania 

  praca przyjazna dla środowiska naturalnego

  niemal niesłyszalna praca, porównywalna 

z domową lodówką 

  możliwość zabudowy 

  wyjątkowo prosta i intuicyjna obsługa

Złoty Laur Konsumenta 
dla firmy Viessmann przyznany 
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i systemy grzewcze”
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Vitodens 100-W oferuje technikę kondensacyjną z wykorzystaniem stali szlachetnej 
najwyższej klasy w minimalnej przestrzeni i w bardzo atrakcyjnej cenie.

Palnik MatriX to historia postępu w technice grzewczej i przyszłość ogrzewania

Innowacyjne rozwiązania w kotłach 
kondensacyjnych Viessmann, to: 
  unikalny palnik gazowy MatriX 

  układ kontroli spalania Lambda Pro Control

  wymienniki spaliny-woda: Inox-Radial

  nowej generacji regulatory Vitotronic

Dlaczego MatriX jest taki wyjątkowy?
Dzięki unikalnej konstrukcji i działaniu MatriX 

pracuje oszczędniej od typowych palników, 

jest wyjątkowo trwały oraz nie zanieczyszcza 

środowiska.

Najwyższa sprawność
MatriX maksymalnie wykorzystuje energię 

paliwa. W czasie pracy niemal bez strat 

przekazuje ciepło wodzie grzewczej, przez 

promieniowanie. Dzięki temu spaliny mają 

niższą temperaturę niż w typowych palnikach. 

A, im niższa temperatura spalin, tym intensyw-

niejsza kondensacja, wyższa sprawność kotła 

i oszczędniejsze ogrzewanie. 

Dodatkowe oszczędności na kosztach ogrze-

wania zapewnia wyjątkowo szeroki zakres 

modulacji mocy grzewczej palników MatriX: 

od 20 do 100% w kotłach typu „300” i od 25 

do 100% w kotłach Vitodens typu „200”, np. 

Vitodens 200-W o mocy 4,8 do 19 kW. Dzięki 

temu, kocioł kondensacyjny lepiej dopaso-

wuje moc z jaką pracuje do zapotrzebowania 

budynku na ciepło, rzadziej załącza się dodat-

kowo oszczędzając paliwo. 

Wyjątkowa trwałość Państwa kotła
Palnik MatriX wykonany jest ze stali szlachetnej 

o dużej odporności na wysokie temperatury. 

Specjalna konstrukcja palnika gwarantuje jego 

pewną i długowieczną eksploatację. O tym, że 

palnik MatriX jest rzeczywiście bardzo dobrym 

rozwiązaniem najlepiej świadczy fakt, iż jest 

stosowany zarówno w wiszących, jak i stoją-

cych kotłach kondensacyjnych: o małej mocy 

grzewczej -do 13 kW, oraz w kotłach o dużej 

mocy do 628 kW. 

Obecnie wszystkie kotły kondensacyjne marki 

Viessmann wyposażone są wyłącznie w palniki 

MatriX własnej produkcji: o kształcie półkuli 

i o kształcie cylindrycznym.

Przyjazny dla środowiska
MatriX maksymalnie wykorzystuje paliwo przy 

spalaniu z niską emisją substancji szkodliwych 

do atmosfery, co przekłada się również na niż-

sze koszty ogrzewania. 

Innowacyjna technika kondensacyjna



Kontrolowane spalanie
Układ Lambda Pro Control stale kontroluje 

i reguluje proces spalania. Dba aby w każdych 

warunkach pracy kotła spalanie przebiegało 

optymalnie – z wysoką sprawnością i niską 

emisją zanieczyszczeń do atmosfery. Wysoka 

sprawność przekłada się z kolei na oszczęd-

niejsze zużycie gazu, a więc niskie koszty 

eksploatacji. 

Dzięki Lambda Pro Control Państwa kocioł jest 

przygotowany na przyszłość, bo może być zasi-

lany biogazem. Automatycznie rozpoznaje on 

rodzaj zastosowanego gazu dzięki temu przej-

ście z gazu płynnego na ziemny nie wymaga 

jakichkolwiek przeróbek kotła.

 

Długowieczny i niezawodny
Doświadczenia konstruktorów pokazują, że 

najlepszym materiałem do produkcji kotłów 

kondensacyjnych jest stal szlachetna – dobrze 

przewodzi ciepło i jest jednym z najtrwalszych 

materiałów, odpornych na korozję. 

W kotłach Vitodens ciepło spalin przekazywane 

jest wodzie grzewczej w wymienniku Inox-

Radial. Jego specjalna konstrukcja gwaran-

tuje pewną i niezawodną eksploatację kotła. 

Wymiennik wykonany jest z wyjątkowo trwałej 

stali szlachetnej wysokiej jakości, o oznaczeniu 

DIN 1.4571 – z dodatkiem tytanu i molibdenu 

(w odróżnieniu od standardowych na rynku 

stopów aluminium lub standardowych stali 

szlachetnych DIN 1.4306).

Prościej się już nie da
Nowe regulatory Vitotronic to wyjątkowo 

łatwa i intuicyjna obsługa Państwa kotła. 

Moduł obsługowy regulatora można umieścić 

w dowolnym pomieszczeniu i z niego sterować 

pracą ogrzewania domu. Po zastosowaniu 

modułu GSM Vitocom 100 mogą Państwo ste-

rować pracą ogrzewania przez telefon komór-

kowy niemal z każdego miejsca na świecie.

Regulatory pogodowe Vitotronic również 

oszczędzają paliwo. Wyposażone są w funkcję 

optymalizacji czasu pracy kotła, dzięki której 

regulator sprawdza jak szybko budynek traci 

ciepło i na tej podstawie decyduje o załącze-

niu kotła. Dba aby kocioł dostarczał tylko tyle 

ciepła, ile potrzeba do ogrzania domu i wtedy 

kiedy jest rzeczywiście potrzebne. Dzięki 

temu kocioł załącza się rzadziej, szczególnie w 

okresach małego zapotrzebowania na ciepło 

budynku, tym samym dodatkowo oszczędza 

paliwo.

Kotły kondensacyjne są niezwykle 
ciche, co pozwala na ich montaż 
nawet w pomieszczeniach 
mieszkalnych. Ich nowoczesny 
design wpasuje się w każde 
eleganckie wnętrze

Nowa generacja regulatorów 
Vitotronic została wyróżniona 
nagrodą wzorniczą

Graficzne przedstawienie uzysków 
ciepła z instalacji kolektorów 
słonecznych

Intuicyjna obsługa regulatora pozwa-
la szybko dojść do celu
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Oferta promocyjna 
obowiązująca od 5.09. do �0.12.2011 r.

Kocioł kondensacyjny Vitodens 100-W
zestawy z podgrzewaczem c.w.u.

Zakres znamionowej mocy cieplnej

9,0 – 26,0 11,0 – 35,0 Gr.      mat.     10

n	Kocioł	Vitodens 100-W	z	modulowanym	palnikiem	
cylindrycznym	MatriX	i	wymiennikiem	Inox-Radial

n	Regulator	sterowany	temperaturą	pomieszczenia	
i/lub	pogodowo*1

n	z	podgrzewaczem	c.w.u.	Ekocell 100-W		
o	pojemn.	100	litrów,	z	czujnikiem	temperatury	
wody	w	podgrzewaczu

n	Z	elementem	do	montażu	kotła,	podłączeniem	
hydraulicznym	i	zaworem	gazowym

*1   Do regulacji pogodowej i temperaturą pomieszczenia polecamy 
pakiet pogodowy z radiowym zdalnym sterowaniem Vitotrol 100 
typ UTDB-RF2, z tygodniowym programowaniem czasowym 
ogrzewania i c.w.u. (nr zamówieniowy Z011 225, cena: 980 PLN)

WB1B430
5 980,–

WB1B431
6 146,–

nr	zam.
PLN

Kocioł kondensacyjny Vitodens 222-W
z zabudowanym zasobnikiem c.w.u.

Zakres znamionowej mocy cieplnej

4,8 –19,0 6,5 –26,0 8,8-35,0 Gr.      mat.     10

n	Kocioł	wiszący	Vitodens 222-W	z	modulowanym	
palnikiem	MatriX,	wymiennikiem	Inox-Radial	
i	systemem	kontroli	spalania	Lambda-Pro-Control

n	Z	regulatorem	pogodowym	Vitotronic 200	z	czujnikiem	
temperatury	zewnętrznej

n	Zabudowany	zasobnik	warstwowy	c.w.u.	ze	stali	
nierdzewnej,	o	pojemności	46	litrów	

n	Zestaw	montażowy	kotła	z	armaturą	
n	Kompletny	–	gotowy	do	podłączenia

WS2B095
9 330,–

WS2B096
9 550,–

WS2B097
9 990,–

nr	zam.
PLN

Kocioł kondensacyjny Vitodens 200-W
zestawy z podgrzewaczem c.w.u.

Zakres znamionowej mocy cieplnej

4,8 –19,0 6,5 –26,0 8,8-35,0 Gr.      mat.     10

n	Kocioł	Vitodens 200-W	z	modulowanym	palnikiem	
MatriX,	wymiennikiem	Inox-Radial	i	systemem	
kontroli	spalania	Lambda-Pro-Control

n		Regulator	pogodowy	Vitotronic 200	z	czujnikiem	
temperatury	zewnętrznej

n	Z	podgrzewaczem	c.w.u.	Vitocell 100-W	
o	poj.	150	litrów,	z	zestawem	przyłączeniowym	
i	czujnikiem	temperatury	wody	w	podgrz.

n		Zestaw	montażowy	kotła	z	armaturą	(bez	zaworu	
gazowego)

n		Kompletny	–	gotowy	do	podłączenia

WB2C696
9 600,–

WB2C697
10 430,–

WB2C698
10 520,–

nr	zam.
PLN

Pompa ciepła powietrze-woda Vitocal 160-A 
do podgrzewu c.w.u.  
pobierająca powietrze z pomieszczenia (minimalna kubatura 20 m3) Gr.      mat.     10

n	Pompa	ciepła	do	podgrzewu	c.w.u.	Vitocal 160-A	
z	zabudowanym	zasobnikiem	o	poj.	285	litrów

n	Do	wykorzystania	ciepła	z	powietrza	w	pomiesz-
czeniu,	w	którym	ustawiona	jest	pompa	ciepła	
(min.	kubatura	pomieszczenia:	20	m3)

n	Z	wbudowaną	grzałką	elektryczną	o	mocy	1,5	kW

Typ WWK	–	bez	możliwości	podłączenia	kolektorów	
słonecznych

Z006	876
7 700,–

nr	zam.
PLN

Typ WWKS	–	z	możliwością	podłączenia	kolektorów	
słonecznych
n	Z	wbudowanym	solarnym	wymiennikiem	ciepła
n	Z	regulacją	pompy	solarnej	i	czujnikiem	temperatury	

kolektora	i	zasobnika	c.w.u.

Z006	878
8 500,–

nr	zam.
PLN
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Ceny	nie	zawierają	ustawowego	podatku	VAT.	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.




