Gazowe, wiszące kotły kondensacyjne
VITODENS 222-W

Systemy grzewcze
Systemy przemysłowe
Systemy chłodnicze

Gazowa technika
kondensacyjna

Vitodens 222-W
1,8 do 35 kW

Wysoko sprawny gazowy wiszący kocioł kondensacyjny z ładowanym warstwowo
zasobnikiem c.w.u., o pojemności 46 litrów.

Wymiennik ciepła Inox-Radial –
trwały i efektywny

10 lat gwarancji
na wymiennik ze stali szlachetnej
kotłów kondensacyjnych do 150 kW
Szczegóły dostępne na stronie:
www.viessmann.pl/gwarancja

Przyjazny środowisku palnik
cylindryczny MatriX

Moduł Vitoconnect 100 (w zakresie
dostawy kotła) umożliwia zdalny
nadzór i sterowanie instalacją

Gazowy kocioł kondensacyjny Vitodens
222-W zapewnia wyjątkowo wysoki komfort
ciepłej wody: posiada on ładowany warstwowo zasobnik ciepłej wody użytkowej o pojemności 46 litrów. Podczas poboru ciepłej wody
komfort użytkowania porównywalny jest
z oddzielnie ustawionym zasobnikiem ciepłej
wody o pojemności 150 litrów.
W ładowanym warstwowo zasobniku ciepłej
wody użytkowej następuje stałe uzupełnianie
wody podgrzanej do nastawionej temperatury, która jest natychmiast do dyspozycji
użytkownika. Równomierną temperaturę zapewnia system czujników. W razie większego
zapotrzebowania na ciepłą wodę – na przykład
podczas napełniania wanny kąpielowej lub
w przypadku dłużej trwającej kąpieli pod
prysznicem, dodatkowo włącza się automatycznie palnik cylindryczny MatriX i utrzymuje
wymaganą temperaturę wody.
Kocioł Vitodens 222-W zużywa mniej energii,
gdyż dodatkowo wykorzystuje utajone ciepło
spalin – ciepło kondensacji. Dzięki temu
sprawność kotła, czyli stopień przekształcenia
energii paliwa w ciepło, sięga aż 98%, a klasa
efektywności energetycznej to A.

Wysoki komfort obsługi za pomocą
smartfona z aplikacją ViCare App
Użytkownik znajdujący się poza domem może
w każdej chwili obsługiwać system grzewczy
przez Internet wykorzystując dostępny w standardzie moduł WLAN Vitoconnect 100. Dzięki
bezpłatnej aplikacji mobilnej ViCare można sterować komfortowo ze smartfona wieloma funkcjami, tak jakbyśmy stali przed urządzeniem.
W przypadku wystąpienia zakłócenia w pracy
instalacji, informację o tym otrzyma zarówno
użytkownik instalacji jak również zaproszona
przez użytkownika firma serwisowa.
Wygoda instalacji i serwisowania
Decydując się na jeden z kotłów Vitodens
użykownik może liczyć na niskie koszty instalacji i serwisu. Wszystkie podzespoły kotła
są dostępne od przodu, zbędne są boczne
odstępy serwisowe. Dostarczane urządzenie
jest w pełni zmontowane i nie wymaga od
instalatora montowania wewnątrz żadnych
dodatkowych elementów. A przez zawieszenie kotła na uchwycie ściennym przyłącza się
równocześnie, szczelnie i pewnie, wszystkie
złącza wodne – bez przykręcania, zaciskania lub lutowania.

Automatyczna regulacja spalania obniża
koszty
Zintegrowany regulator spalania Lambda Pro
Control Plus automatycznie dopasowuje pracę
palnika do jakości rożnych rodzajów gazu (gaz
ziemny E/LL i gaz płynny) i gwarantuje stałą
wysoką efektywność energetyczną. Lambda
Pro Control Plus obniża koszty konserwacji, ponieważ sprawdzanie instalacji przez
kominiarza odbywa się w tym przypadku co
trzy lata.

grzewczą przez internet za pomocą
aplikacji mobilnej V iCare.

Wymiennik ciepła ze stali szlachetnej
Wszystkie gazowe kotły kondensacyjne
Viessmann posiadają wymiennik ciepła
zestali szlachetnej. Technika ta zapewnia
wysoką sprawność, sięgającą 98 procent
i cechuje się wysoką trwałością i efektywnością pracy. Na wymienniki ciepła ze stali
szlachetnej o mocy do 150 kW Viessmann
udziela dziesięciu lat gwarancji na szczelność i korozję.

Nowy elektroniczny regulator Vitotronic 200 z kolorowym
wyświetlaczem dotykowym
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Wymiennik ciepła Inox-Radial
Palnik cylindryczny MatriX
z układem regulacji spalania
Lambda Pro Control Plus
Regulator Vitotronic
Naczynie wzbiorcze c.o.
Naczynie wzbiorcze c.w.u.
Wysokoefektywna pompa elektroniczna
Ładowany warstwowo zasobnik
c.w.u. ze stali szlachetnej

Przegląd zalet

Z aplikacją mobilną ViCare App wszystko na oku –
także poza domem.

	Wymagający wyjątkowo niewiele miejsca kompaktowy gazowy kocioł
kondensacyjny ze zintegrowanym ładowanym warstwowo zasobnikiem ze stali
nierdzewnej
	Wysoki komfort ciepłej wody użytkowej z jej natychmiastową dostępnością
	Wysoka trwała wydajność ciepłej wody użytkowej dzięki ładowaniu
warstwowemu zasobnika
	Gotowy do montażu, w komplecie z zasobnikiem c.w.u., naczyniem wzbiorczym
(po stronie grzewczej i wody użytkowej), pompami i zaworami bezpieczeństwa
� Przekształcanie energii paliwa w ciepło ze sprawnością do 98% (Hs) / 109% (Hi)
� Wysoka trwałość i efektywność dzięki wymiennikowi ciepła Inox-Radial ze stali
kwasoodpornej, z dziesięcioletnią gwarancjhą
� Palnik cylindryczny MatriX z modulacją mocy – wysoka trwałość dzięki siatce
promiennikowej MatriX, odpornej na wysokie obciążenia termiczne
� Łatwy w obsłudze regulator Vitotronic z menu tekstowym
i wyświetlaczem graficznym
� Komunikacja z Internetem poprzez moduł Vitoconnect 100 dla zdalnej
obsługi przez aplikację mobilne Viessmann (w zakresie dostawy kotła)
� Oszczędzająca energię, wysokoefektywna pompa obiegowa klasy A
� Układ kontroli spalania Lambda Pro Control Plus automatycznie dopasowuje
prace palnika do wszystkich rodzajów gazu
	Cicha praca dzięki niskiej prędkości obrotowej wentylatora

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65
53-015 Wrocław
tel. 71/ 36 07 100
Infolinia: 801 0801 24
www.viessmann.pl

Dane techniczne
Vitodens 222-W
Vitodens 222-W, typ B2LD
Zakres znamionowych
mocy cieplnych
50/30°C
80/60°C

kW
kW

1,9 – 19,0
1,7 – 17,6

2,6 – 26,0
2,4 – 24,1

1,8 – 35,0
1,6 – 32,5

Wymiary
długość
szerokość
wysokość

mm
mm
mm

480
600
900

480
600
900

480
600
900

Ciężar

kg

60

63

67

Pojemność wymiennika ciepła

litry

1,8

2,4

2,8

Zasobnik ładowany c.w.u.

litry

46

46

46

Moc podgrzewu c.w.u.

kW

17,2

29,3

33,5

A
A

A
A

A
A

Klasa efektywności energetycznej
– ogrzewanie
– podgrzew c.w.u., profil rozbioru XL

Twój Fachowy Doradca:

Zeskanuj kod i dowiedz
się więcej na temat
produktu na naszej
stronie internetowej
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