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Oferowane moce
Zakres mocy oferowanych kotłów zadowoli z pewnością 
każdego. Najmniejsze jednostki rozpoczynają się od 8 kW 
zapotrzebowania na ciepło w budynku, a kończą się na 
600 kW, co daje praktycznie nieograniczone możliwości 
inwestycyjne. W przypadku inwestycji powyżej 600 kW  
można tworzyć instalacje kaskadowe zbudowane z kilku 
jednostek. Systemy podawania paliwa, jakim jest pellet, 
z zewnętrznych zbiorników realizowane są za pomocą 
podajników pneumatycznych lub ślimakowych.

Budowa
Kotły marki Viteco to produkty nowoczesne, bez-
pieczne, łatwe w obsłudze, ekologiczne i energo-

oszczędne. Charakteryzują się wysoką sprawnością, 
nowoczesnym wyglądem oraz bardzo dobrą jako-
ścią wykonania. Co wyróżnia te produkty? Przede 
wszystkim wymienniki o bardzo wysokiej sprawno-
ści. Wszystkie kotły oparte są na okrągłej konstruk-
cji z wymiennikami płomieniówkowymi. Dzięki takiej 
budowie wewnątrz płomieniówek mogą pracować 
czyszczaki (turbulatory). Spełniają one dwie funkcje 
– spowalniają przepływ spalin oraz czyszczą rury we-
wnętrzne wymiennika, zrzucając popiół bezpośred-

nio do popielnika. Takie rozwiązanie obniża tempe-
raturę spalin oraz zwiększa sprawność urządzenia.

W 2017 roku marka Viteco do swojej oferty wprowadziła kotły na biomasę. Są to głównie 
kotły pelletowe, ale w ofercie znajdziemy również urządzenia na zrębkę drzewną. 

Kotły pelletowe Viteco
Nowoczesne, łatwe w obsłudze,  
ekologiczne i energooszczędne

Jerzy Perges 

VACUM to system pneumatycznego podawania pelletu. Jest on idealnym rozwiązaniem  
dla użytkowników, którzy zainteresowani są budową większego magazynu pelletu  
niż pojemność zasobnika pelettu stanowiącego integralną część kotłaKocioł serii EG PELLET

Zróżnicowana gama produktów urzą-
dzeń grzewczych Viteco, mnogość jed-
nostek, systemów podawania oraz ro-
dzajów paliwa idealnie wpisują się 
w politykę poprawy jakości spalania 
oraz obniżenie emisyjności urządzeń 
grzewczych na rynku polskim.

Kocioł nadmuchowy serii EG PELLET AIRMAX PLUS
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W ofercie Viteco znajdują się następujące
jednostki kotłowe:
- kotły serii EG PELLET w zakresie mocy od 10 do 60 
kW, ze zintegrowanymi z kotłami zasobnikami pel-
letu o pojemności od 170 do 350 litrów w zależno-
ści od mocy kotła;
- kotły serii EG PELLET MINI w zakresie mocy od  
16 do 45 kW, z wolnostojącymi zasobnikami pelletu 
o pojemności od 300 do 1100 litrów;
- kotły serii EG PELLET MINI COMPACT w zakresie 
mocy od 16 do 24 kW, ze zintegrowanymi z kotłami 
zasobnikami pelletu o pojemności od 164 do 188 li-
trów w zależności od mocy kotła;
- kotły serii EG PELLET MICRO w zakresie mocy od  
8 do 12 kW, ze zintegrowanymi z kotłami zasobnika-
mi pelletu o pojemności 80 litrów;
- kotły serii EG MULTIFUEL w zakresie mocy od 17 do 
300 kW, ze ślimakowymi podajnikami zrębki drzew-
nej lub pelletu;
- kotły serii EG MULTIFUEL PELLET w zakresie mocy 
od 80 do 600 kW, z wolnostojącymi zasobnikami pel-
letu o pojemności 1000 litrów;
- kotły nadmuchowe (nagrzewnice) serii EG PELLET 
AIRMAX PLUS w zakresie mocy od 25 do 60 kW, ze 
zintegrowanymi z kotłami zasobnikami pelletu o po-
jemności 170 litrów.
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www.viteco.pl

Wyłączny dystrybutor marki VITECO

www.ik.pl
www.hurtownieinstalacyjne.pl

Innowacyjne rozwiązania w zasięgu ręki

Masz kocioł na paliwo stałe?

Jesteś zmęczony rozpalaniem go latem, 
by mieć ciepłą wodę w domu?

Czy nie sądzisz, że te czynności 
dużo Cię kosztują?

Zastanawiałeś się czy może być 
lepiej, taniej i wygodniej?

Tak, może być! 
Rozwiązaniem jest 

pompa ciepła Viteco HPWT 3.0!
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