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Kocioł elektryczny może uruchamiać się w peł-
ni automatycznie np. tylko wówczas, gdy w go-
dzinach porannych wygaśnie ogień w kominku 
lub kotle. Gdy wszyscy domownicy wyjadą z bu-
dynku będzie podtrzymywał jedynie temperatu-
rę zapobiegającą zamarzaniu instalacji.

Łatwy montaż i sterowanie pracą kotŁa

Kotły elektryczne są nowoczesnym, komfortowym, 
bezpiecznym i ekologicznym źródłem ciepła. To nie-
wielkie urządzenia o estetycznym wyglądzie, które 
można łatwo zainstalować praktycznie w dowolnym 
miejscu. Do pracy urządzenia wystarczy tylko przy-
łącze elektryczne. Kocioł Vitotron 100 oferowany jest 
w dwóch wariantach zasilania energia elektryczną:

- 230 V~ moc znamionowa 8 kw,
- 400 V~ moc znamionowa 8 lub 24 kw.
wysoki komfort cieplny i bezobsługową pracę 
tego urządzenia zapewnia m.in. sterowanie po-
godowe (typ VMN3). Przy sprawności kotła na 
poziomie 99,4% (sprawność rzeczywista) gwa-
rantuje ono energooszczędną eksploatację sys-
temu grzewczego.

akumulacyjny system grzewczy

Zastosowanie kotła elektrycznego ze zbiornikiem 
buforowym do akumulacji ciepła zapewnia kom-
fortowe i niedrogie ogrzewanie, przy stosunko-
wo niewysokich kosztach inwestycji. wykorzystu-
jąc taryfę elektryczną G12 lub G12w oraz system 

ogrzewanie niezależne od paliw 
kopalnych

Historycznie tanie urządzenia na paliwo stałe, 
obecnie stały się zarówno drogie w eksploatacji, 
jak również mało komfortowe. w przypadku ko-
minka, jak i kotła stałopalnego należy pamiętać  
o systematycznym uzupełnianiu paliwa oraz czysz-
czeniu urządzeń. Kolejną niedogodnością jest brak 
możliwości pozostawienia kotłowni bez nadzoru 
na dłuższy czas np. wyjazdu na ferie, ponieważ 
wiąże się to z ryzykiem zamarznięcia instalacji.
Te problemy eliminuje kocioł elektryczny, który 
będzie wspomagał ogrzewanie w chwilach, gdy  
z różnych przyczyn nie ma możliwości uzupełnie-
nia opału w kotle na paliwa stałe lub w kominku.  

w czasach niepewności co do cen i dostępności różnych paliw,  
jako sposób na dywersyfikację źródeł ciepła w domu można pomyśleć 
o kotle elektrycznym. Kotły te dedykowane są 
przede wszystkim do ogrzewania budynków 
oddalonych od sieci gazowej jako wspomaganie 
kotła na paliwa stałe/kominka lub samodzielne 
źródło ciepła. Są idealnym rozwiązaniem  
w budownictwie energooszczędnym, a koszty 
ogrzewania można znacząco zmniejszyć, 
podłączając go do instalacjI fotowoltaicznej  
lub korzystając z taryfy elektrycznej G12 lub  
G12w oraz systemu akumulacji ciepła.

Kocioł eleKtryczny Vitotron 100 
Kolejna propozycja Viessmann na ogrzewanie niezależne od paliw kopalnych

Vitotron 100 – najważniejsze 
aspekty pracy:

•	panel	sterowania	umożliwia	regulację	temperatury	
wody w obiegu c.o. w zakresie od 20 do 85°C;
•	automatyczna	modululacja	mocy	grzałek	 

w zależności od chwilowego zapotrzebowania  
na ciepło;
•	kocioł	może	współpracować	z	dowolną	instalacją	

c.o. oraz z wymiennikiem c.w.u.;
•	sterownik	pogodowy	dzięki	automatycznej	reakcji	

na zmiany temperatury zewnętrznej zapewnia 
najbardziej energooszczędną eksploatację kotła;
•	sterownik	umożliwia	zaprogramowanie	

temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach  
w cyklu dobowym i tygodniowym;
•	możliwa	współpraca	z	kotłem	na	paliwa	stałe	 

lub kominkiem oraz z instalacją fotowoltaiczną.

Regulator kotła

http://www.instalreporter.pl
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lub też wspomagać ogrzewanie domu, w którym 
głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo 
stałe lub kominek. Przy zachowaniu niewiel-
kich kosztów eksploatacji Vitotron 100 zapew-
nia wysoki komfort użytkowania i daje pewność,  
że podczas nieobecności użytkowników w domu 
będzie zachowana temperatura zapobiegająca 
zamarzaniu instalacja w budynku.

Kocioł Vitotron 100 przy zastosowaniu odpowied-
nich modułów może współpracować z zasobni-
kiem buforowym c.o. Taki system dzięki akumu-
lacji ciepła podczas tanich taryf energetycznych 
zapewnia jeszcze niższe koszty ogrzewania.
Vitotron 100 może współpracować z dowol-
ną instalacją c.o. oraz z wymiennikiem c.w.u. 
Kocioł wyposażony jest w przeponowe naczynie 
wzbiorcze o pojemności 5 litrów oraz w niezbęd-
ną armaturę zabezpieczającą. Przy współpracy 
kotła z wymiennikiem c.w.u. możliwa jest regu-
lacja temperatury wody oraz włączanie pompy 
cyrkulacyjnej zgodnie z ustawionymi programa-
mi dobowymi i tygodniowymi.

akumulacji ciepła, można znacznie obniżyć kosz-
ty ogrzewania elektrycznego.
Automatyka kotła umożliwia współpracę urządze-
nia np. z instalacją fotowoltaiczną. Dzięki temu 
kocioł Vitotron 100 może pracować jeszcze ta-
niej, pobierając w pierwszej kolejności darmową 
energię elektryczną, wytworzoną z energii pro-
mieniowania słonecznego. Połączenie zalet aku-
mulacji ciepła oraz produkcji darmowej energii 
z instalacji fotowoltaicznej zapewnia najniższe 
koszty ogrzewania domu.

BezproBlemowa wspóŁpraca

Kocioł elektryczny Vitotron 100 może pełnić funk-
cję głównego urządzenia grzewczego w budynku 

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65,  

53-015 Wrocław
www.viessmann.pl

Dowiedz się więcej:  
0801 002345
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Moduł dodatkowy do 

sterowania instalacją z 

zaworem mieszającym

Ogrzewanie niezależne od paliw kopalnych
Urządzenia na paliwa stałe są tanie w eksploatacji, 
jednak mało komfortowe. W przypadku kominka, jak 
i kotła stałopalnego należy pamiętać o systematycznym 
uzupełnianiu paliwa oraz czyszczeniu urządzeń. Kolejną 
niedogodnością jest brak możliwości pozostawienia 
kotłowni bez nadzoru na dłuższy czas np. wyjazdu na 
ferie, ponieważ wiąże się to z ryzykiem zamarznięcia 
instalacji. 

Te problemy eliminuje kocioł elektryczny, który będzie 
wspomagał ogrzewanie w chwilach, gdy z różnych 
przyczyn nie ma możliwości uzupełnienia opału w kotle 
na paliwa stałe lub w kominku. Kocioł elektryczny 
może uruchamiać się w pełni automatycznie np. tylko 
wówczas, gdy w godzinach porannych wygaśnie ogień 
w kominku lub kotłe. Gdy wszyscy domownicy wyjadą 
z budynku będzie podtrzymywał jedynie temperaturę 
zapobiegającą zamarzaniu instalacji.

Akumulacyjny system grzewczy
Zastosowanie kotła elektrycznego ze zbiornikiem bufo-
rowym do akumulacji ciepła zapewnia komfortowe i nie-
drogie ogrzewanie, przy stosunkowo niewysokich kosz-
tach inwestycji. Wykorzystując taryfę elektryczną G12 
lub G12W oraz system akumulacji ciepła można znacz-
nie obniżyć koszty ogrzewania elektrycznego..

Automatyka kotła umożliwia współpracę urządzenia np. 
z instalacją fotowoltaiczną. Dzięki temu kocioł 
Vitotron 100 może pracować jeszcze taniej, pobierając 
w pierwszej kolejności darmową energię elektryczną, 
wytworzoną z energii promieniowania słonecznego. 
Połą czenie zalet akumulacji ciepła oraz produkcji darmo-
wej energii z instalacji fotowoltaicznej zapewnia najniż-
sze koszty ogrzewania domu.

T Y M P R Z E K O N U J E V I T O T R O N 10 0

 + Panel sterowania umożliwia regulację temperatury 
wody w obiegu c.o. w zakresie od 20 do 85°C

 + Automatyczna modululacja mocy grzałek 
w zależności od chwilowego zapotrzebowania 
na ciepło

 + Kocioł może współpracować z dowolną 
instalacją c.o. oraz z wymiennikiem c.w.u.

 + Sterownik pogodowy dzięki automatycznej reakcji 
na zmiany temperatury zewnętrznej zapewnia 
najbardziej energooszczędną eksploatację kotła. 

 + Sterownik umożliwia zaprogramowanie temperatury 
w ogrzewanych pomieszczeniach w cyklu dobowym 
i tygodniowym.

 + Możliwa współpraca z kotłem na paliwa stałe 
lub kominkiem oraz z instalacją fotowoltaiczną. 
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Zastosowanie kotła elektrycz-
nego Vitotron 100 w połącze-
niu z kominkiem lub kotłem 
węglowym zapewnia korzyści 
w postaci zadecydowanie więk-
szego komfortu obsługi całego 
systemu grzewczego oraz 
wyższego komfortu cieplnego 
w budynku.

4

VITOTRON 100
o d 4  d o 2 4  k W

VITOTRON 100

1   System modulowanych grzałek.

2   Automatyka pracująca  stałotem-

peraturowo (VLN3) lub pogodowo 

(VMN3)

3   Wysokoefektywna pompa obiegowa 

4  Zawór bezpieczeństwa

5   Zabezpieczenie termiczne grzałek

6  Czujnik ciśnienia minimalnego

Moduł dodatkowy do 

sterowania instalacją z 

zaworem mieszającym
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Moduł dodatkowy do sterowania instalacją  
z zaworem mieszającym

http://www.instalreporter.pl

	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

