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Najnowsza generacja tych urządzeń wyróżnia 
się nie tylko wysoką efektywnością, ale rów-
nież niską emisją – co jest istotne z uwagi na 
jakość powietrza, którym oddychamy. Dodat-
kowo wyposażono je w nowoczesne, cyfrowe 
rozwiązania, które dla użytkowników oznaczają 
jeszcze łatwiejszą obsługę systemu grzewczego. 
Niezwykle atrakcyjne cenowo, wciąż z tą samą 
wysoką jakością sygnowaną logo Viessmann – 
wiszące, gazowe (jedno- i dwufunkcyjne) kotły 
kondensacyjne Vitodens serii 100. Rodzina ko-
tłów Vitodens składa się z kotła Vitodens 100-w  
w wersji jedno- i dwufunkcyjnej, Vitodens 111-w 
– kompaktowego kotła wiszącego z wbudowa-
nym zasobnikiem c.w.u. o pojemności 46 l, a także  
pierwszy raz ze stojącego kompaktowego kotła 
Vitodens 111-F z wbudowanym zasobnikiem 130 l. 

Co wyróżnia nowe bestsellery 
od Viessmann? 

wbudowany w urządzenie duży, dotykowy wy-
świetlacz LED w formie designerskiego panelu, 
pozwala na komfortowe sterowanie instalacja-
mi grzewczymi z jednym bezpośrednim i/lub jed-
nym mieszaczowym obiegiem grzewczym. Ko-
tły kondensacyjne Vitodens z nową platformą 

elektroniczną mają również zintegrowaną bram-
kę wiFi. Można więc obsługiwać je przyciskami  
dotykowymi na wyświetlaczu lub poprzez zin-
tegrowany interfejs wLAN – także ze smartfona 
lub tabletu. Kompatybilność z aplikacją ViCare 
pozwala na otrzymywanie informacji na temat 
aktualnego stanu pracy systemu grzewczego, 
programów czasowych dla ogrzewania i przygo-
towania ciepłej wody użytkowej oraz bezpośred-
ni kontakt z lokalnym serwisantem Viessmann. 

Już tej wiosny premiera nowego bestsellerowego, wiszącego, gazowego 
kotła kondensacyjnego Vitodens 100-w i Vitodens 111-w – jeszcze bardziej 
intuicyjne w obsłudze, innowacyjne urządzenie grzewcze od Viessmann. 

Nowy VitodeNs 100-w  
oraz VitodeNs 111-w
Bestseller od Viessmann!

Palnik MatriX-Plus

Siedmiosegmentowy wyświetlacz LED z przyciskami obsługowym

http://www.instalreporter.pl
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kolorze wpisuje się harmonijnie w wystrój każde-
go, nowoczesnego mieszkania i domu. 
Vitodens 100-w i Vitodens 111-w zostały również  
wyposażone w palnik MatriX-Plus. To gwarancja 
najwyższej efektywności pracy oraz minimum 
emisji substancji szkodliwych, a także szeroki za-
kres modulacji dochodzącej nawet do 1:10 i niskiej 

mocy minimalnej na poziomie 3,2 kw. Specjalna 
powierzchnia robocza palnika, wykonana ze sta-
li szlachetnej jest niewrażliwa na wysoką tempe-
raturę i gwarantuje zawsze niezawodne działanie  
i wysoką trwałość eksploatacyjną. Kolejną innowa-
cją techniczną Vitodens 100-w i Vitodens 111-w/-F  
jest układ automatycznej regulacji spalania Lamb-
da Pro Control. Dopasowuje się on samodzielnie 
do wszystkich rodzajów gazu, dbając w ten sposób 
o czyste i efektywne spalanie. Podobnie, jak inne 
gazowe kotły kondensacyjne marki Viessmann, 
Vitodens 100-w i 111-w/-F, zostały wyposażone  
w wymiennik ciepła Inox-Radial wykonany ze stali 
szlachetnej. Technika ta zapewnia wysoką spraw-
ność oraz bezpieczną i efektywną pracę kotła.
Pamiętaj, że jeśli potrzebujesz kotła gazowego, 
kondensacyjnego o bardziej zaawansowanych 
funkcjach, wybierz model Vitodens 200 lub inne 
modele od Viessmann. Nasi specjaliści chętnie za-
prezentują pełną ofertę i pomogą dobrać urządze-
nie grzewcze idealne do potrzeb każdego klienta! 

Parametry teChniCzne kotłów 
Vitodens 100-w i Vitodens 111-w

Znamionowa moc cieplna: 3,2 do 32 kw 
Sprawność znormalizowana: do 98% (Hs) 
Zakres modulacji mocy 1:10 
Oszczędna, wysokoefektywna pompa obiegowa 
Klasa efektywności energetycznej: A 

Dzięki nowoczesnym podzespołom, nowe ga-
zowe kotły kondensacyjne Vitodens są nadzwy-
czaj kompaktowe, ciche i łatwe do wkompono-
wania w każde pomieszczenie. Boczne odstępy 
serwisowe, wymagane przy innych kotłach,  

w przypadku Vitodens 100-w i Vitodens 111-w  
są zbędne, ponieważ wszystkie przyłącza są  
dostępne od przodu urządzenia. Vitodens 100-w  
został wyposażony w obudowę BoxDesign, gwa-
rantującą dobre wyciszenie pracy urządzenia 
oraz łatwy dostęp do jego komponentów. Dzię-
ki temu, kotły nadają się idealnie do domów  
i mieszkań, w których konieczna jest moderni-
zacja systemu grzewczego bez przebudowy po-
mieszczeń. Dodatkowo, urządzenia są nie tylko 
nowoczesne wewnątrz, ale również z zewnątrz. 
Matowe lakierowanie proszkowe w jasnym  

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław

www.viessmann.pl
Dowiedz się więcej: 0801 002345
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Przejdź  Więcej o Vitodens 100-W 
i Vitodens 111-W

Nowe gazowe kotły kondensacyjne Vitodens 100-W /111-W 
to dowód, że w Viessmann wciąż dążymy do doskonałości!

Rodzina nam się powiększyła!

Nowy Vitodens – teraz bestseller  
Viessmann jest jeszcze lepszy!

  Komfortowa, zdalna obsługa przez aplikację ViCare 

   Nowy, wysokiej jakości gazowy palnik MatriX Plus 
ze stali szlachetnej 

   Do 35% oszczędności w połączeniu z panelami 
fotowoltaicznymi

   Przystosowany do spalania gazu z domieszką 
do 20% wodoru

   Made in Germany

Connectivity Inside

viessmann.pl/vitodens

Aplikacja mobilna ViCare do komfortowej obsługi 
ogrzewania i oszczędzania energii 

Zapamiętaj!  
Nowy VitodeNs 100-w  
i VitodeNs 111-w ViessmaNN:

•	intuicyjna	obsługa	przez	aplikację	ViCare;
•	wyświetlacz	LED	w	formie	designerskiego	
panelu	dotykowego;
•	system	Lambda	Pro	Control,	który	
gwarantuje	obniżenie	kosztów	ogrzewania;
•	możliwość	pracy	kotła	na	gazie	ziemnym	

i płynnym bez potrzeby mechanicznego 
przezbrajania;
•	nadzwyczaj	kompaktowy,	cichy,	łatwy	do	
wkomponowania	w	każde	pomieszczenie;
•	idealny	do	domów	i	mieszkań,	w	których	

konieczna jest modernizacja systemu 
grzewczego;
•	zdalna	obsługa	poprzez	WiFi	oraz	aplikację	
ViCare;
•	odporny	na	korozję,	wysokosprawny	 
i	niezawodny	wymiennik	ciepła	Inox-Radial;
•	innowacyjny	palnik	MatriX-Plus	ze	stali	
szlachetnej;
•	większa	modulacja	mocy	kotła	i	wyższy	

komfort uzyskiwania ciepłej wody użytkowej.

http://www.instalreporter.pl
https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/kotly-gazowe/gazowe-kotly-kondensacyjne/vitodens-100-w-vitodens-111-w.html

	_GoBack
	_GoBack

