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Różne modele do różnych zastosowań
Kolejny podział zbiorników Vitocell rozróżnia 
urządzenia z oznaczeniami literowymi: V, H, 
B, W, L. Vitocell V to podgrzewacze pionowe 
stojące najczęściej obok kotła. Dzięki szero-
kiemu zakresowi pojemności, w jakich wystę-
pują (130-1000 l), są idealnym rozwiązaniem 
tam, gdzie zapotrzebowanie na ciepłą wodę 
użytkową jest bardzo duże. Dodatkowo, ist-
nieje możliwość łączenia wybranych mode-
li tych urządzeń w baterie podgrzewaczy. 
Vitocell H (130-500 l) to podgrzewacze „leżą-
ce” pod kotłem. Możliwość ustawienia kotła 
małej mocy na podgrzewaczu jest dla wie-
lu właścicieli domów jednorodzinnych spo-
sobem na rozwiązanie problemu zagospo-
darowania niewielkiej kotłowni. Oczywiście, 
możliwe do ustawienia na zasobniku mode-
le kotłów (i ich moce) zostały określone w do-
kumentacji producenta. Vitocell B pozwala 
na ograniczenie do minimum liczby dodat-
kowych urządzeń w przypadku zastosowania 

wspomagania solarnego do podgrzewania 
c.w.u. Dzięki swoim dwóm wężownicom Vi-
tocell B jest w stanie odbierać ciepło zarów-
no od kotła, jak i od kolektorów słonecznych. 
Dostępny jest w zakresie pojemności: 300-500 
l. 

Estetyka urządzeń
Nowoczesna kotłownia jest daleka od wize-
runku, jaki znany był kilkanaście, czy kilka-
dziesiąt lat temu. Nie jest to już brudne po-
mieszczenie, gdzie wchodziło się tylko, gdy 
było to konieczne. Bardzo często jest to swe-
go rodzaju pomieszczenie „reprezentacyjne”. 
Dlatego też poza kotłem dobrej marki (i jako-
ści) – pozostałe urządzenia powinny również 
wywoływać pozytywne wrażenia. Oczywi-
ście, estetyka srebrnych podgrzewaczy Vito-
cell dorównuje wyglądowi kotłów stojących 
firmy Viessmann. Jeśli klient zdecyduje się 
na biały kocioł wiszący? Specjalnie dla tych 
klientów zostały stworzone podgrzewacze  

Podgrzewacze 
wody użytkowej 
Vitocell – doskonałe 
uzupełnienie kotłowni

  Ze względu na rodzaj materiału, z którego 
zostały wykonane, w zbiornikach Vitocell wy-
różnia się dwa modele: Vitocell 100 i Vitocell 
300. Zbiorniki Vitocell 100 wykonane są ze 
stali pokrytej emaliowaną powłoką Cerapro-
tect. Dodatkową ochronę zapewnia im ano-
da magnezowa. Odporność na korozję zbior-
ników Vitocell 300 wynika z ich wykonania  
z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Nie 
jest tu konieczne stosowanie anody ochron-
nej. Do innej grupy urządzeń należą zbiorniki 
buforowe: Vitocell 050, Vitocell 140-E i Vitocell 

160-E. Są one przewidziane do magazyno-
wania ciepła w wodzie grzewczej. Okazu-
ją się niezbędne tam, gdzie nie tylko auto-
matyka, lecz również np. natura, ma wpływ 
na wytwarzanie ciepła w różnych okresach. 
Urządzenia te sprawdzają się we współpracy 
z układami solarnymi, pompami ciepła i ko-
tłami na paliwo stałe.  
Ponadto, Viessmann oferuje też zbiorniki bu-
forowe Vitocell 340-M i Vitocell 360-M ze zin-
tegrowanym podgrzewem ciepłej wody 
użytkowej.

Podgrzewacz lub zasobnik c.w.u. – w połączeniu z kotłem grzewczym 
odpowiedniej mocy – jest urządzeniem będącym w stanie zapewnić 
komfort korzystania z ciepłej wody niezależnie od zastosowanego 
wyposażenia w łazience czy kuchni i zużycia c.w.u. Oczywiście, 
warunkiem koniecznym jest tutaj dobór zbiornika o odpowiedniej 
wydajności. Nie bez znaczenia jest również trwałość urządzenia oraz – 
na co często zwracają uwagę klienci – estetyka. Wszystkie wspomniane 
cechy mają zbiorniki Vitocell firmy Viessmann. Jednak na ostateczny 
efekt, a więc na zadowolenie klienta, istotny wpływ ma prawidłowy 
dobór urządzenia, warto zatem poznać zakres oferty.
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Od teraz Biblioteka Narodowa będzie zużywała 
mniej energii elektrycznej, cieplnej, a co za tym 
idzie – będzie emitowała mniej CO2. Remont 
budynku został sfinansowany ze środków Kra-
jowego Systemu Zielonych Inwestycji (Green 
Investment Scheme – GIS) nadzorowanego 
przez Ministerstwo Środowiska. Inwestycja ta 
otrzymała największe dofinansowanie ze środ-
ków GIS, ze wszystkich projektów realizowanych 
w ramach umowy podpisanej z NEDO. Wynio-
sło ono 20,7 miliona zł. W Bibliotece Narodowej 
przeprowadzono termomodernizację obejmu-
jącą m.in. wymianę: grzejników, ocieplenia 
dachu, okien i oświetlenia, zainstalowano także 
wentylację z odzyskiem ciepła. Dzięki inwestycji 
zostanie zmniejszona: emisja CO2 o ok. 50% oraz 
zużycie energii cieplnej o ok. 67%. 
– Dzięki środkom otrzymanym z NFOŚiGW 
ogromny gmach Biblioteki Narodowej przy alei 
Niepodległości stał się w pełni ekologiczny.  
Powstający w latach 70. i 80. niekoniecznie  
z właściwych materiałów ze względu na kryzys 
gospodarczy Polski wymagał właściwie wymia-
ny większości elementów zastosowanych przy 
jego budowie. Szczęśliwie się składa, że projek-
tant gmachu inż. Stanisław Fijałkowski jest stale 
czynnym architektem i mógł służyć przez cały 
czas modernizacji radą i pomocą. Dzięki dobrej 
z nim współpracy mogliśmy też zrealizować nie-
mal w pełni pomysł z 1963 r., czyli czasu, kiedy 
projekt faktycznie powstał. Gmach BN staje się 
dobrym przykładem polskiej architektury mo-
dernistycznej lat 60., funkcjonalnym i ekologicz-
nym – opowiada dr Tomasz Makowski, dyrektor 
Biblioteki Narodowej.
Więcej

Biblioteka Narodowa 
bardziej ekologiczna

kocioł kondensacyjny + zasobnik), Vitodens 
333-F (stojący kondensacyjny kocioł gazowy 
+ zasobnik), Vitodens 343-F (kondensacyjna 
gazowa centrala grzewcza + podgrzewacz  
z możliwością przyłączenia instalacji solar-
nej), Vitocal 242-G (kompaktowa centrala 
grzewcza z pompą ciepła solanka(grunt)/ 
woda + podgrzewacz z możliwością przyłącze-
nia instalacji solarnej). Dodatkowo, dla klientów 
mieszkających w rejonach o dużej twardości 
wody wodociągowej, firma Viessmann wpro-
wadziła specjalny wariant kotła Vitodens 333-F 
ze zintegrowanym podgrzewaczem ciepłej 
wody użytkowej z wężownicą. 

Przedstawione cechy podgrzewaczy i zasob-
ników ciepłej wody użytkowej oraz buforo-
wych stanowią jedynie zarys ich możliwości. 
Ze względu na ograniczonych zakres opraco-
wania, nie przedstawiono w nim szczegóło-
wych parametrów.  
Zarówno takie informacje, jak i wiele innych, 
znaleźć można w danych technicznych po-
szczególnych urządzeń. Przykłady zastoso-
wań podgrzewaczy znajdują się w wytycz-
nych projektowych dotyczących kotłów, 
podgrzewaczy, układów solarnych i pomp 
ciepła. Dokumentacje takie można uzyskać 
od Przedstawicieli producenta.  

Vitocell W (80-300 l) w kolorze białym. 
Ostatnim – w tym podziale – urządzeniem 
jest Vitocell 100-L (500-1000 l). Zasobnik ten, 
podobnie jak bufor Vitocell 050, nie ma wę-
żownicy. Ciepło będzie więc dostarczane do 
niego poprzez wymiennik. Od zbiornika bu-
forowego wody grzewczej odróżnia go, iż jest 
on przewidziany do magazynowania c.w.u. 
Zastosowanie wymiennika płytowego  
w układzie ładowania zasobnika Vitocell 
100-L pozwala na zwiększenie wydajności ta-
kiego układu w stosunku do podgrzewaczy  
z wężownicą. Dlatego też jest to idealne roz-
wiązanie tam, gdzie zapotrzebowanie na 
c.w.u. jest duże, a brakuje miejsca na zabu-
dowanie dużej pojemności podgrzewaczy. 
Ponadto, większe schłodzenie wody grzew-
czej w wymienniku ładowania takiego za-

sobnika czyni go dobrym rozwiązaniem do 
współpracy z kotłami kondensacyjnymi. 
Wszechstronność tego urządzenia potwier-
dza też możliwość zastosowania go jako za-
sobnika pośredniego (pomiędzy buforem  
i właściwym podgrzewaczem c.w.u.) w insta-
lacjach dużych układów solarnych.

Zasobniki wbudowane
Osobną grupę stanowią zbiorniki wody użyt-
kowej będące integralną częścią kotła. Ich 
niewielkie wymiary pozwalają na umieszcze-
nie ich pod obudową urządzenia kompakto-
wego. Z drugiej strony, ładowanie wymien-
nikowe pozwala osiągać satysfakcjonującą 
wydajność wody użytkowej. Rozwiązanie ta-
kie zastosowane jest w następujących urzą-
dzeniach: Vitodens 222-W (wiszący gazowy 
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Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław
tel. 71 36 07 100, faks 71 36 07 101
www.viessmann.pl
infolinia serwisowa: 801 0 801 24;
32 222 03 70

Vitocell 140-E Vitocell 160-E Vitocell 340-M
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