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Najnowsza generacja produktów Viessmann wy-
różnia się nie tylko wysoką efektywnością i niską 
emisją, wyposażono je również w nowoczesne, 
cyfrowe rozwiązania, które dla użytkowników 
oznaczają jeszcze łatwiejszą obsługę systemu 
grzewczego. Vitodens 111-w to najwyższa kla-
sa kotłów kondensacyjnych o znamionowanej 
mocy cieplnej od 3,2 do 32,0 kw. 

Co wyróżnia Vitodens 111-w spośród innych pro-
duktów marki? wiszący, gazowy kocioł konden-
sacyjny Vitodens 111-w ze zintegrowanym, łado-
wanym warstwowo zasobnikiem c.w.u., oferuje 
wysoki komfort ogrzewania i użytkowania cie-
płej wody. Kompaktowe wymiary, niewielki cię-
żar i bardzo cicha praca sprawiają, że urządzenie 
jest łatwe do wkomponowania w każde pomiesz-
czenie domu. Boczne odstępy serwisowe, wyma-
gane przy innych kotłach, w przypadku Vitodens 
111-w są zbędne, ponieważ wszystkie przyłą-
cza są dostępne od przodu urządzenia. właśnie 
to czyni nowość od Viessmann szczególnie wy-
godną w serwisowaniu i obsłudze. Dodatkowo, 
urządzenie wyróżnia minimalistyczny, nowocze-
sny design oraz perłowe, lakierowane wykończe-
nie w jasnym kolorze, dzięki temu wpisuje się har-
monijnie w wystrój każdego mieszkania i domu. 

Wyposażenie
Vitodens 111-w wyposażono w ładowany warstwo-
wo zasobnik c.w.u. ze stali szlachetnej, o pojemno-
ści 46 litrów. Zapewnia on komfort użytkowania 
ciepłej wody zbliżony do pojemnościowego pod-
grzewacza c.w.u. o pojemności 100 litrów. Dzięki 
temu porównywalny jest z tradycyjnymi zbiornika-
mi o 2-krotnie większej pojemności. Szeroki zakres 
modulacji mocy grzewczej sprawia, że urządzenie 
sprawdzi się zarówno w nowych mieszkaniach i do-
mach jednorodzinnych o małym zapotrzebowa-
niu na ciepło, jak i budynkach modernizowanych –  

o wyższych potrzebach cieplnych. w każdym przy-
padku kocioł kondensacyjny od Viessmann dopa-
suje się do zapotrzebowania na ciepło budynku, 
obniżając tym samym koszty ogrzewania. Vitodens 
111-w, podobnie jak inne produkty Viessmann, zo-
stał wyposażony w palnik MatriX-Plus. Konstruk-
cja zapewnia wysoką sprawność znormalizowa-
ną rzędu 98% (Hs) i wyróżnia się długim okresem 
użytkowania oraz bezpieczną i efektywną pracą. 
w Vitodens 111-w zastosowano również układ au-
tomatycznej regulacji spalania Lambda Pro. Dopa-
sowuje się on samodzielnie do wszystkich rodza-
jów gazu, dbając w ten sposób o czyste i efektywne 
spalanie. Podobnie, jak inne gazowe kotły konden-
sacyjne Viessmann, Vitodens 111-w, został wypo-
sażony w wymiennik ciepła Inox-Radial wykonany 
ze stali szlachetnej. Technika ta zapewnia wysoką 
sprawność oraz bezpieczną i efektywną pracę kotła.

Viessmann przedstawia 
kolejną premierę produktową. 
Vitodens 111 to połączenie 
kotła Vitodens 100-w w jednej 
obudowie z zasobnikiem 
warstwowym ciepłej wody 
użytkowej. Jeszcze bardziej 
intuicyjne w obsłudze, 
innowacyjne urządzenie 
grzewcze o dużej wydajności. 

KompaKtowy, gazowy 
kocioł kondensacyjny 
ViTodens 111-W
Nowość od Viessmann

Vitodens 111-W W skrócie:

•	kompaktowy	wiszący	kocioł	kondensacyjny	 
z zabudowanym zasobnikiem c.w.u.,
•	wysoki	komfort	ciepłej	wody	użytkowej	 

dzięki zasobnikowi ładowanemu warstwowo,
•	możliwość	zabudowy	po	bokach,
•	cicha	praca	urządzenia,
•	bezpieczna	eksploatacja	kotła	–	zamknięta	 

komora spalania,
•	zasilanie	gazem	ziemnym	lub	płynnym,
•	wysoka	sprawność	w	czasie	normalnej	pracy:	 

do 108%,
•	oszczędne	ogrzewanie	dzięki	Inox-Radial	 

i palnikowi MatriX,
•	optymalne	dopasowanie	pracy	kotła	 

do zapotrzebowania budynku na ciepło,
•	10	lat	gwarancji	na	wymiennik	Inox-Radial,
•	regulator	o	łatwej	obsłudze	–	w	cenie	urządzenia.

http://www.instalreporter.pl
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Sterowanie
wbudowany w urządzenie kontrastowy, doty-
kowy wyświetlacz LED w formie designerskiego, 
czarnego panelu, pozwala na komfortowe ste-
rowanie instalacjami grzewczymi z jednym bez-
pośrednim i/lub jednym mieszaczowym obie-
giem grzewczym. Kotły kondensacyjne Vitodens 
z nową platformą elektroniczną mają również zin-
tegrowaną bramkę wiFi. Można więc obsługiwać 
je przyciskami dotykowymi na wyświetlaczu lub 
poprzez zintegrowany interfejs wLAN – także ze 
smartfona lub tabletu. Kompatybilność z apli-
kacją ViCare pozwala na otrzymywanie infor-

macji na temat aktualnego stanu pracy systemu 
grzewczego, programów czasowych dla ogrze-
wania i przygotowania ciepłej wody użytkowej 
oraz bezpośredni kontakt z lokalnym serwisan-
tem Viessmann. Aplikacja ViCare przyczynia się 
do oszczędności kosztów zużywanej energii i jest 
kompatybilna z prawie wszystkimi urządzeniami 
końcowymi z systemem iOS i Android.

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

www.viessmann.pl
Dowiedz się więcej: 0801 002345
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Przejdź  Szczegóły techniczne 
kotła Vitodens 111-W

POBE POstulujE wdrOżEniE 
BilansOwania 1:1 za EnErgię  
dO kOńca 2025 r.
•	11	branżowych	organizacji	pozarządowych	
zrzeszonych w Porozumieniu Branżowym na 
Rzecz Efektywności Energetycznej POBE po-
stuluje wdrożenie systemu opustów z rozlicza-
niem	energii	1:1	z	obowiązywaniem	tego	sys-
temu nie do końca 2023 r., a przynajmniej do 
końca 2025 roku.

•	Proponowany	system	rozliczania	prosumen-
tów jest stosunkowo prosty i nieskomplikowany 
oraz sprawiedliwy społecznie. wsparcie rozwo-
ju instalacji prosumenckich to wsparcie oczeki-
wań milionów Polaków.

•	Według	POBE	proponowany	system	jest	zgodny	
z dyrektywą RED II, a zapisane w nim przeniesie-
nie pełnych kosztów dystrybucji na prosumen-
tów zgodne jest z dyrektywą rynkową.

Rozwój instalacji prosumenckich OZE, oprócz za-
gadnień izolacyjności, wentylacji oraz ogrzewa-
nia to fundament rozwoju efektywności energe-
tycznej budynków. To przyczynek do poprawy 
jakości powietrza oraz realizacja wielkiego spo-
łecznego zapotrzebowania posiadania własnych 
źródeł energii, których ekonomikę jesteśmy w sta-
nie przewidzieć. warto zwrócić uwagę na to, że 
tak dynamiczny rozwój sektora energetyki pro-
sumenckiej nie byłby możliwy bez sprzyjającego 
otoczenia prawnego, z którym mieliśmy do czy-
nienia w ostatnich latach. ważnym jest, by zmia-
ny w ustawach o odnawialnych źródłach energii 
i prawie energetycznym wspierały rozwój insta-
lacji prosumenckich w Polsce.
Organizacje zrzeszone w Porozumieniu Bran-
żowym Na Rzecz Efektywności Energetycznej 

POBE z zainteresowaniem przyjmują propozy-
cje złożone 2 lipca 2021 r. w poselskim projekcie 
zmian ustawy o odnawialnych źródłach energii. 
Na szczególne wyróżnienie zasługuje propozycja 
nowego modelu tzw. systemu opustów wprowa-
dzająca bilansowanie energii wyprodukowanej 
i	pobranej	w	stosunku	1:1	z	pokrywaniem	opłat	
dystrybucyjnych przez prosumentów. Zapropo-
nowany model zapewni wiele korzyści. Jest sto-
sunkowo prosty i nieskomplikowany w rozlicza-
niu, a zarazem sprawiedliwy społecznie, gdyż 
równoważy koszty pomiędzy energią wyprodu-
kowaną a pobraną. Zaproponowane rozwiąza-
nie ma szansę zapewnić dokładne dopasowanie 
mocy instalacji do zapotrzebowania, zapobie-
gając przewymiarowaniu mikroinstalacji OZE.  
Jest to również zrównoważone ekonomicznie 
rozwiązanie, gdzie pokrycie opłat dystrybucyj-
nych przez użytkowników nie generuje dodat-
kowych kosztów dla spółek obrotu. 
Jak podaje POBE wsparcie instalacji prosumenc-
kich to wsparcie oczekiwań milionów Polaków 
zainteresowanych inwestycją w źródła OZE,  
to także wsparcie dla rozwoju krajowego prze-
mysłu i gospodarki.
Oficjalne stanowisko Porozumienia Branżowe na 
Rzecz Efektywności Energetycznej zostało skie-
rowane do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. 
POBE postuluje w nim wdrożenie systemu opu-
stów	z	rozliczaniem	energii	1:1	z	wydłużeniem	
obowiązywania tego systemu przynajmniej do 
końca 2025 roku. wg POBE proponowany sys-
tem jest zgodny z dyrektywą RED II, a zapisane 
w nim przeniesienie pełnych kosztów dystrybu-
cji na prosumentów zgodne jest z dyrektywą ryn-
kową. Jednocześnie POBE deklaruje chęć włą-
czenia się w dopracowanie propozycji systemu 
rozliczeń instalacji prosumenckich.
Źródło:	POBE
Pełna	wersja	informacji:	kliknij 

http://www.instalreporter.pl
https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/kotly-gazowe/gazowe-kotly-kondensacyjne/vitodens-100-w-vitodens-111-w.html
https://pobe.pl/pobe-postuluje-wdrozenie-bilansowania-11-za-energie-do-konca-2025/
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