
Olejowe/gazowe kotły grzewcze  
średniej i dużej mocy





Przyszłościowa i efektywna technika 
grzewcza spełniająca wszelkie wymagania

W zachodnich państwach wysoko uprzemysłowionych wytwarzanie ciepła dla 

powierzchni mieszkalnych i przemysłowych ma największy udział w zużyciu energii 

– stanowi tym samym największy potencjał dla oszczędności. Nowoczesne i efektywne 

energetycznie systemy grzewcze firmy Viessmann znajdują zastosowanie na całym 

świecie, nie tylko w wielu gospodarstwach domowych, lecz również w licznych projektach 

międzynarodowych, gdzie wnoszą istotny wkład w proces długofalowego poszanowania 

rezerw energetycznych.

Firma Viessmann, dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, z niesłabnącym powodzeniem 

stawia czoła wszelkim wyzwaniom stawianym nowoczesnej technice grzewczej 

– począwszy od obiektów o wartości historycznej, poprzez nowoczesne przedsiębiorstwa, 

na wielkopowierzchniowych obiektach mieszkalnych i przemysłowych skończywszy.

Kompletny program kotłów dużej i średniej mocy to, oprócz produktów firmy Viessmann, 

urządzenia grzewcze i klimatyzacyjne produkowane przez firmy wchodzące w skład 

Viessmann Group: Köb, Mawera, KWT, ESS, BIOFerm i Schmack. Są to przedsiębiorstwa 

o silnej pozycji rynkowej, które spełniają wszelkie wymagania stawiane nowoczesnej 

i solidnej technice grzewczej w obszarze wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
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Spis treści



Zawartość prospektu

Firma Viessmann oferuje innowacyjne i różnorodne rozwiązania techniki grzewczej dla 
domów mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej i przemysłu. Niniejszy prospekt 
zapozna Państwa z całą gamą możliwości.

Wprowadzenie

Oszczędność energii i ochrona klimatu. W myśl tej idei Viessmann 

oferuje innowacyjne rozwiązania, ponieważ wysokoefektywna 

technika grzewcza nie tylko oszczędza energię, ale ponadto 

przyczynia się do aktywnej ochrony środowiska.

Produkty

Efektywne i przyszłościowe. Tu znajdą Państwo szczegółowe 

informacje na temat wydajnych i przyszłościowych systemów 

grzewczych o mocy do 20 000 kW.

Kompletny program i indywidualne rozwiązania

Przegląd kompletnego programu produkcji: przyszłościowe 

systemy grzewcze na olej, gaz, wykorzystujące biomasę i odna-

wialne źródła energii, oraz instalacje solarne do podgrzewu wody 

użytkowej i wspomagania ogrzewania – wszystko z jednej ręki.

Silne wsparcie dla partnerów rynkowych

Więcej informacji na temat wsparcia projektowego, oferty szko-

leniowej, obsługi klienta oraz naszych systemów online.

Technika systemowa

Wszystko z jednej ręki. Idealne wzajemne dopasowanie elemen-

tów techniki systemowej firmy Viessmann oferuje najwyższy 

stopień zaufania, elastyczności i efektywności.

Przedsiębiorstwo

Siła innowacji: przedsiębiorstwo rodzinne Viessmann już od 

trzech pokoleń oferuje technologię najwyższej klasy i odpowiada 

za jej rozwój.

od strony 6 

od strony 8

od strony 44

od strony 58

od strony 6�
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Wprowadzenie



Oszczędność energii i ochrona klimatu

Firma Viessmann jest świadoma odpowiedzialności za długotrwałą ochronę środowiska 
naturalnego. Idea ta leży u podstaw filozofii naszego przedsiębiorstwa i naszych produktów.

„Nic nie jest tak dobre, żeby nie mogło być 

ulepszone“. To motto utrwaliło się również 

wśród zasad przedsiębiorstwa Viessmann. 

Naszym dążeniem i celem, jako lidera i propa-

gatora najwyższych standardów jakościowych 

i technologicznych, jest wyznaczanie nowych 

standardów branży techniki grzewczej.

Dotyczy to oczywiście w szczególności naszej 

oferty produktów, których konsekwentnym 

założeniem konstrukcyjnym jest znacząca 

redukcja zużycia paliw kopalnych i stopniowe 

zastąpienie ich odnawialnymi źródłami energii.

„Rynek cieplny“ na poziomie 40% ma naj-

większy udział w globalnym zużyciu energii. 

Na „transport“, „komunikację“ oraz „energię 

elektryczną“ przypada reszta zużycia, po 

20%. Wartości te dotyczą państw wysoko-

uprzemysłowionych. Rosnące koszty energii 

powodują, iż możliwie szybkie ograniczenie 

zużycia paliw kopalnych jest w dzisiejszych 

czasach nieodzowną koniecznością.

Firma Viessmann konsekwentnie 

pracuje nad rozwiązaniami przyja-

znymi środowisku. Rezultatem są 

ekologiczne, efektywne i oszczędne 

systemy grzewcze.

Viessmann oferuje Państwu 

energooszczędne systemy 

grzewcze na olej, gaz, energię 

słoneczną, drewno i ciepło 

z natury. Nasze symbole 

i motywy przewodnie ułatwią 

Państwu zapoznanie się 

z naszą ofertą.

Technika kondensacyjna – najwyższa 
efektywność energetyczna
Biorąc pod uwagę koszty całej inwestycji, 

technika kondensacyjna jest najbardziej 

ekonomicznym rozwiązaniem przy obecnych 

cenach energii. Kotły kondensacyjne firmy 

Viessmann przekształcają włożoną energię 

w 98% w ciepło. Możliwość zastosowania 

biogennych paliw czyni technikę kondensacyj-

ną pewną alternatywą na przyszłość.

Inwestycja w nowoczesną technikę konden-

sacyjną przynosi znaczne oszczędności, co 

pozytywnie wpływa na skromne budżety 

gospodarstw komunalnych i przedsiębiorstw.

Użytkownik wnosi poza tym istotny wkład 

w długotrwałą ochronę klimatu, unikając 

zbędnej emisji CO2.

W ramach kompletnego programu produkcji 

kotłów średniej i dużej mocy oraz wydajnych 

systemów grzewczych wykorzystujących 

odnawialne źródła energii, a w szczególności 

biomasę, firma Viessmann oferuje niezmien-

nie właściwe rozwiązania!

6/�



Olejowe/gazowe 
kotły kondensacyjne

Olejowe/gazowe kotły  
kondensacyjne od 101 do ��5 kW



Kompaktowy olejowy/gazowy kocioł 
kondensacyjny Vitoradial 300-T
Olejowy kocioł kondensacyjny Vitoradial 

300-T wyróżnia się wyjątkowo kompaktową 

budową, dostarczany jest z przyłączonym 

wymiennikiem ciepła spaliny/woda i nowym 

palnikiem wentylatorowym Vitoflame 100.

Wysoka wydajność z dwustopniowym 
pozyskiwaniem ciepła
Olejowy kocioł kondensacyjny Vitoradial 300-T 

to innowacyjna kombinacja kotła niskotempe-

raturowego Vitoplex 300 oraz przyłączonego 

bezpośrednio do kotła, kondensacyjnego 

wymiennika ciepła Inox-Radial.

Sprawdzone wielowarstwowe konwekcyj-

ne powierzchnie grzewcze, w połączeniu 

z przyłączonym do kotła, odpornym na korozję 

wymiennikiem ciepła Inox-Radial, umożliwiają 

wysokoefektywne dwustopniowe pozyskiwa-

nie ciepła. Vitoradial 300-T jest dostosowany 

do pracy z wszystkimi dostępnymi na rynku 

rodzajami lekkiego oleju opałowego lub gazu.

VITORADIAL 300-T

Wymiennik ciepła Inox-Radial 

gwarantuje najwyższą wydajność 

i długą żywotność

Technika kondensacyjna ze sprawdzonym wymiennikiem ciepła Inox-Radial umożliwia 
wydajne ogrzewanie.

Vitoradial 300-T
Kompaktowa konstrukcja 

ułatwia wstawianie do 

kotłowni i nie wymaga 

wysokich pomieszczeń 

– istotne przy instalacjach 

modernizowanych.
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Olejowe/gazowe 
kotły kondensacyjne

Vitoradial �00-T 
o mocy od 101 do ��5 kW

Vitoradial 300-T

1  Wymiennik ciepła Inox-Radial
2  Wielowarstwowe konwekcyjne 

powierzchnie wymiany ciepła z rur Triplex
3  Drugi ciąg spalin
4  Komora spalania (pierwszy ciąg)
5  Regulator Vitotronic
6  Olejowy, wentylatorowy palnik  

Vitoflame 100
7  Wysokoskuteczna izolacja cieplna

Kompaktowy i wydajny
Dzięki kompaktowej konstrukcji i niedużej wy-

sokości Vitoradial 300-T najlepiej nadaje się 

do zastosowania w modernizacji. Dostarczany 

jest z przyłączonym wymiennikiem ciepła 

spaliny/woda i nowym palnikiem wentylatoro-

wym Vitoflame 100.

2,5-krotnie większa powierzchnia wymia-
ny ciepła dzięki rurom Triplex
Wielowarstwowe konwekcyjne powierzchnie 

wymiany ciepła kotła Vitoradial 300-T składają 

się z rur stalowych wprasowanych jedna w 

drugą. Rura wewnętrzna z fałdami wzdłużny-

mi posiada powierzchnię 2,5-krotnie więk-

szą, niż rura gładka. Przekazywanie ciepła 

dozowane jest przez zróżnicowane odstępy 

pomiędzy zaprasowaniami w taki sposób, 

by w tylnej części rur Triplex (w tylnej części 

kotła), w której przepływają już mniej gorące 

spaliny, do wody kotłowej przekazywane było 

mniej ciepła. Dzięki temu temperatura na po-

wierzchni wymiany ciepła utrzymywana jest 

powyżej punktu rosy, co zapobiega wykrople-

niu kondensatu i uszkodzeniom korozyjnym.

Rura Triplex – wielowarstwo-

wa konwekcyjna powierzchnia 

grzewcza.

Wykorzystanie ciepła kondensacji w wy-
mienniku ciepła Inox-Radial
Dzięki zastosowaniu przyłączonego wymien-

nika ciepła Inox-Radial możliwe jest wyko-

rzystanie wysokoefektywnej techniki 

kondensacyjnej także w kotłach średniej 

mocy takich jak Vitoradial 300-T. Sprawność 

znormalizowana wzrasta o 8% i wynosi dla 

oleju opałowego 97% (w odniesieniu do 

wartości opałowej: 103%).

W kotle tym procesy spalania i kondensacji 

przebiegają w odrębnych przestrzeniach, 

przy czym spaliny kondensują bez osadów. 

W praktyce oznacza to normalne interwały 

serwisowe czyszczenia komory spalania przy 

niskich kosztach konserwacji.

Nowy kocioł Vitoradial 300-T jest produko-

wany w zakresie mocy do 335 kW. Wysoko-

sprawny, kondensacyjny wymiennik ciepła 

Inox-Radial wykonany jest z nierdzewnej stali 

szlachetnej. Dzięki temu jest odporny na koro-

zję spowodowaną kwaśnym kondensatem.



Przegląd zalet:

 Olejowy/gazowy kocioł kondensacyjny, o mocy od 101 do 335 kW

 Sprawność znormalizowana przy opalaniu olejem: 97% (Hs)/103% (Hi)

 Wymiennik ciepła Inox-Radial do kondensacji spalin, dostosowany do 

kompaktowego olejowego/gazowego kotła grzewczego

 Kompletny, z orurowaniem kondensacyjnego wymiennika ciepła i pompą 

cyrkulacyjną, odpowiednimi do mocy kotła,

 Długie okresy pracy palnika i mniej cykli załączania palnika dzięki dużej 

pojemności wodnej wpływa korzystnie na środowisko i wysoką sprawność 

eksploatacyjną

 Nowy, olejowy palnik wentylatorowy Vitoflame 100

 Ekonomiczna i bezpieczna eksploatacja instalacji grzewczej dzięki 

przystosowanemu do komunikacji, cyfrowemu regulatorowi Vitotronic

 Zintegrowany układ rozruchowy Therm-Control upraszcza układ hydrauliczny 

– można zrezygnować z pompy mieszającej lub innego układu podnoszenia 

temperatury powrotu

 Zbędne zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle – dodatkowa oszczędność 

kosztów instalacji

 Kompaktowa konstrukcja ułatwia wstawianie i nie wymaga wysokich 

pomieszczeń – ważne przy instalacjach modernizowanych

Dane techniczne patrz strona 22.

Vitoradial 300-T o mocy od 101 do 335 kW

Wymiennik ciepła Inox-Radial gwarantuje najwyższą  

wydajność i długotrwałą eksploatację
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Olejowe/gazowe kotły 
niskotemperaturowe

�0 do �000 kW
110 do �000 kW
1�5 do 1080 kW



VITOPLEX
VITOROND

Kompletny program Viessmann spełnia wszel-

kie wymagania stawiane nowoczesnej tech-

nice grzewczej. Każdy znajdzie tu rozwiązanie 

idealnie dopasowane do swoich potrzeb, 

z uwzględnieniem zarówno uwarunkowań 

technicznych budynków, wymogów odnośnie 

komfortu, jak i możliwości budżetowych.

Program kotłów Vitoplex, zróżnicowany 

cenowo oraz pod względem zastosowanych 

rozwiązań technicznych na klasę 100, 200 

i 300, gwarantuje właściwe rozwiązanie 

dostosowane do każdych potrzeb i na każdą 

kieszeń. To co łączy wszystkie rozwiązania, 

to najwyższa jakość, z której słynie marka 

Viessmann.

Vitorond 200 znajduje zastosowanie wszędzie 

tam, gdzie ze względu na utrudnione warunki 

przestrzenne, kocioł grzewczy musi zostać 

przetransportowany na miejsce w segmen-

tach.

Sprawdzona jakość Viessmann w wysokosprawnych kotłach o mocy do �000 kW na olej 
opałowy i gaz.

Vitoplex 300
Trzyciągowy kocioł grzew-

czy najwyższej klasy o 

szczególnie ekonomicznej, 

niskoemisyjnej i niezawod-

nej pracy

Vitoplex 200
Kompaktowy Vitoplex 200 

o mocy do 350 kW zmieści 

się w każde drzwi o szero-

kości 80 cm

Vitorond 200
Właściwy wybór w trud-

nych warunkach przestrzen-

nych: segmenty mogą być 

oddzielnie transportowane 

do kotłowni

Vitoplex 100
Olejowy/gazowy, dwu-

ciągowy kocioł grzewczy 

o atrakcyjnym stosunku 

ceny do korzyści
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Vitoplex �00 
�0 do �000 kW

Trzyciągowy kocioł grzewczy ze zintegro-
wanym układem rozruchowym
Vitoplex 300, jako trzyciągowy kocioł 

najwyższej klasy ze sprawdzonymi wielowar-

stwowymi konwekcyjnymi powierzchniami 

grzewczymi, oferuje niezwykle ekonomiczną, 

niskoemisyjną i niezawodną pracę. Zinte-

growany układ rozruchowy Therm-Control 

eliminuje konieczność stosowania odrębnego 

układu podnoszenia temperatury powrotu.

Wielowarstwowe konwekcyjne po-
wierzchnie grzewcze z rur Triplex
Wielowarstwowe konwekcyjne powierzchnie 

wymiany ciepła kotła Vitoplex 300 składają się 

z rur stalowych wprasowanych jedna w drugą. 

Rura wewnętrzna z fałdami wzdłużnymi posia-

da powierzchnię 2,5-krotnie większą, niż rura 

gładka. Przekazywanie ciepła dozowane jest 

przez zróżnicowane odstępy pomiędzy zapra-

sowaniami w taki sposób, by w tylnej części 

rur Triplex (w tylnej części kotła), w której 

przepływają już mniej gorące spaliny, do wody 

kotłowej przekazywane było mniej ciepła. 

Vitoplex 300, 90 do 500 kW

1  Regulator kotła i obiegów grzewczych
2  Trzeci ciąg spalin (wielowarstwowe 

konwekcyjne powierzchnie grzewcze)
3  Drugi ciąg spalin
4  Obszerny płaszcz wodny
5  Komora spalania (pierwszy ciąg)
6  Wysokoskuteczna izolacja cieplna
7  Vitoflame 100, olejowy palnik  

wentylatorowy

Dzięki temu temperatura na powierzchni 

wymiany ciepła utrzymywana jest powyżej 

punktu rosy, co zapobiega wykropleniu kon-

densatu i uszkodzeniom korozyjnym..

Komfortowa i wydajna regulacja
Ekonomiczną i bezpieczną pracę instalacji 

grzewczej zapewnia zdolny do komunikowania 

się, cyfrowy system regulacji Vitotronic.

Szczególnie wydajny jest regulator kaskado-

wy Vitotronic 300-K obsługujący instalacje 

wielokotłowe do czterech kotłów i z płynnie 

obniżaną temperaturą wody w kotle. Vito-

tronic 300-K pozwala na regulację instalacji 

grzewczych z dwoma obiegami grzewczymi 

z zaworami mieszającymi.

Wyjątkowo komfortowy w użytkowaniu jest 

zintegrowany system diagnostyczny i panel 

sterujący z menu tekstowym i podświetlanym 

wyświetlaczem. Zewnętrzne urządzenia są 

przyłączane za pomocą wtyków systemo-

wych.

Standardowy moduł LON umożliwia całkowite 

włączenie instalacji w systemy zarządza-

nia budynku. Zdalne sterowanie instalacją 

możliwe jest w każdej chwili poprzez system 

wymiany danych TeleControl za pomocą Inter-

netu oraz z modułami Vitocom i Vitodata.

Niskotemperaturowe 
olejowe/gazowe  
kotły grzewcze 



Rury Triplex o 2,5 krotnie większej powierzchni wymiany 

ciepła w stosunku do zwykłych rur gładkich.

Niskotemperaturowe kotły 

grzewcze Vitoplex 300 przekonują 

konstrukcją i jakością

Przegląd zalet:

 Wielowarstwowe konwekcyjne powierzchnie grzewcze zapewniające wysokie 

bezpieczeństwo pracy i długotrwałą eksploatację

 Sprawność znormalizowana dla oleju opałowego: do 96%

 W kotłach do 300 kW nie wymagane zabezpieczenie przed brakiem wody

 Optymalne spalanie i niskie emisje substancji szkodliwych dzięki zastosowaniu 

fabrycznie wyregulowanych olejowych/gazowych palników wentylatorowych 

o mocy do 2000 kW

 Prosty i szybki montaż kotłowni przez zastosowanie systemowych, kompletnie 

wyposażonych rozdzielaczy obiegów grzewczych Divicon

 Zwarta budowa ułatwia wstawianie do pomieszczenia i nie wymaga wysokich 

pomieszczeń – ważne przy modernizacjach

 Długie cykle pracy i mniejsza częstotliwość włączania się palnika wpływają 

korzystnie na środowisko

 Od mocy 630 kW wyposażony w przystosowany do chodzenia podest – ułatwio-

ne prace montażowe i konserwacyjne

 Zintegrowany układ rozruchowy Therm-Control zastępuje pompę mieszającą 

i skraca tym samym czas montażu oraz obniża koszty.

 Możliwość przyłączenia dodatkowego wymiennika ciepła spaliny/woda ze stali 

szlachetnej do wykorzystania ciepła kondensacji i zwiększenia sprawności kotła. 

Dane techniczne patrz strona 22.
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Vitoplex �00 
�0 do 1 �50 kW

Elastyczność: jeden kocioł – wiele  
palników
Stalowy kocioł grzewczy o zwartej budowie 

Vitoplex 200 dostarczany jest w mocy od 90 

do 1 950 kW. Ten trzyciągowy kocioł grzew-

czy gwarantuje w pełnym zakresie mocy 

niskoemisyjne i przyjazne dla środowiska na-

turalnego spalanie. Kocioł może pracować bez 

przeszkód z całą gamą palników. Vitoplex 200, 

jako prawdziwy trzyciągowy kocioł grzew-

czy, charakteryzuje się niskim obciążeniem 

komory spalania, a dzięki temu niską emisją 

substancji szkodliwych podczas spalania, 

a w szczególności tlenków azotu.

Optymalne spalanie i niska emisja sub-
stancji szkodliwych
Dwustopniowy olejowy palnik wentylatorowy 

Vitoflame 100 do 270 kW i dwustopniowy 

gazowy palnik wentylatorowy Vitoflame 100 do 

200 kW są fabrycznie wyregulowane i spraw-

dzone „na gorąco”. Dzięki temu zapewnione 

jest optymalne spalanie i niskie emisje substan-

cji szkodliwych. W zakresie mocy od 270 do 

1 950 kW olejowe/gazowe palniki wentylatoro-

we firmy Elco i Riello posiadają już okablowane 

wtyki i są dostarczane razem z kotłem.

Therm-Control oszczędza czas montażu 
i koszty
Obszerny płaszcz wodny niweluje konieczność 

minimalnego przepływu wody grzewczej, co 

upraszcza układ hydrauliczny. W zakresie mocy 

od 90 do 560 kW, dzięki układowi rozruchowe-

mu Therm-Control, zbędny staje się system 

podnoszenia temperatury powrotu, co oszczę-

dza czas montażu i dodatkowych kosztów.

Vitoplex 200

1  Trzeci ciąg spalin
2  Drugi ciąg spalin
3  Komora spalania (pierwszy ciąg)
4  Wysokoskuteczna izolacja cieplna

1

2
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Komfortowa i wydajna regulacja
Ekonomiczną i bezpieczną pracę instalacji 

grzewczej zapewnia zdolny do komunikowa-

nia się, cyfrowy system regulacji Vitotronic. 

Szczególnie wydajny jest regulator kaskado-

wy Vitotronic 300-K obsługujący instalacje 

wielokotłowe do czterech kotłów i z płynnie 

obniżaną temperaturą wody w kotle. Vito-

tronic 300-K pozwala na regulację instalacji 

grzewczych z jednym i dwoma obiegami 

grzewczymi z opcjonalnym mieszaczem.

Wyjątkowo komfortowy w użytkowaniu jest 

zintegrowany system diagnostyczny i panel 

sterujący z menu tekstowym i podświetlanym 

wyświetlaczem. Zewnętrzne urządzenia są 

przyłączane za pomocą wtyków systemowych.

Standardowy moduł LON umożliwia całkowite 

włączenie instalacji w systemy zarządza-

nia budynku. Zdalne sterowanie instalacją 

możliwe jest w każdej chwili poprzez system 

wymiany danych TeleControl za pomocą Inter-

netu oraz z modułami Vitocom i Vitodata.

Możliwość montażu w wąskich pomiesz-
czeniach
Trzyciągowy kocioł grzewczy Vitoplex 200 

jest łatwy do wstawienia do pomieszczenia, 

nie zajmuje wiele miejsca, a przystosowany 

do chodzenia podest (od 700 kW) ułatwia 

czynności montażowe i konserwacyjne. 

Kompaktowy trzyciągowy kocioł grzewczy do 

350 kW mieści się we wszystkich typowych 

drzwiach (szer. 80 cm), co znacznie ułatwia 

jego wstawienie do pomieszczenia.

Niskotemperaturowe 
olejowe/gazowe  
kotły grzewcze 



Vitoplex 200: 90 do 1 950 kW

System ogrzewania z dwoma 

kotłami  Vitoplex 200 o mocy 

do 1 950 kW

Przegląd zalet:

 Oszczędny i przyjazny środowisku dzięki płynnie obniżanej temperaturze wody 

w kotle

 Sprawność znormalizowana przy olejowy opałowym: do 94%

 Możliwość przyłączenia wymiennika spaliny/woda ze stali szlachetnej dla wyko-

rzystania ciepła kondensacji i zwiększenia sprawności kotła

 Trzyciągowy kocioł grzewczy o niskim obciążeniu komory spalania – dzięki temu 

możliwe spalanie o niskiej emisji substancji szkodliwych

 Obszerny płaszcz wodny i duża pojemność wodna zapewniają dobrą cyrkulację 

wewnętrzną i bezpieczne przekazywanie ciepła

 Oszczędność czasu przy montażu obudowy kotła i regulatora dzięki nowemu 

systemowi Fastfix dla kotłów średniej i dużej mocy

 Od 700 kW wyposażony w przystosowany do chodzenia podest – ułatwione 

czynności montażowe i konserwacyjne

 Długie cykle pracy oraz mniejsza częstotliwość włączania się palnika dzięki dużej 

pojemności wodnej wpływają korzystnie na środowisko.

Dane techniczne patrz strona 22.
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Rodzina kotłów Vitoplex 100 o mocy 

od 110 do 2 000 kW

Vitoplex 100 
110 do �000 kW

Dwuciągowy kocioł grzewczy Vitoplex 100 

wykonany w jakościowym standardzie 

Viessmann przekonuje swoją niezawodnością 

eksploatacyjną i atrakcyjnym stosunkiem ceny 

do wartości. Kompaktowa budowa i mała 

wysokość konstrukcyjna pozwalają wstawić 

go wszędzie, także do niskich pomieszczeń.

Vitoplex 100 PV1 cechuje się dużą pojemno-

ścią wodną, a tym samym długimi cyklami 

pracy palnika. Redukuje to częstość włączeń 

i przyczynia się tym samym do ochrony 

środowiska. Obszerny, jednolity płaszcz 

wodny i duża pojemność wodna zapewniają 

tak niskie opory przepływu strony wodnej, że 

przekazywanie ciepła wodzie kotłowej odby-

wa się tylko przez cyrkulację grawitacyjną.

Kotły średniej i dużej mocy opracowano 

najnowocześniejszymi metodami. Poprzez 

zastosowanie obliczeń metodą elementów 

skończonych analizuje się rozkłady naprę-

żeń, jak również optymalizuje się rozkład rur 

płomienicowych oraz rodzaj stosowanych 

połączeń spawanych Trwale wysoką jakość 

urządzeń gwarantują nowoczesne technologie 

wytwarzania.

Vitoplex 100

1  Obszerny płaszcz wodny
2  Drugi ciąg spalin
3  Komora spalania (pierwszy ciąg)
4  Wysokoskuteczna izolacja cieplna 
5  Przyłącze palnika

3

2
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4

Niskotemperaturowe 
olejowe/gazowe  
kotły grzewcze 

1

Kocioł Vitoplex 100 PV1 dedykowany jest 

do instalacji wysokotemperaturowych 

(pow. 75ºC). Automatyka kotłowa Vitotronic 

100 GC1B posiada funkcje ochrony kotła 

przed zbyt niskimi temperaturami wody na 

powrocie przez co zabezpiecza kocioł przed 

kondensacją spalin i tym samym przed nieko-

rzystnym działaniem kondensatu. Vitotronic 

100 GC1B jest także podstawowym regulato-

rem do pracy kotła w układach kaskadowych 

pozwalającym na współpracę do 4 kotłów. 



Kaskada z dwóch kotłów Vitoplex 100 o mocy 2 000 kW

System grzewczy z kotłem 

Vitoplex 100

Przegląd zalet:

 Standardowy olejowy/gazowy kocioł grzewczy 110 do 2 000 kW.

 Sprawność znormalizowana 92% (sprawność znormalizowaną można zwiększyć 

nawet o 10% przez przyłączenie ekonomizera kondensacyjnego Vitotrans 333 ze 

stali  szlachetnej).

 Wysoka niezawodność i bezpieczeństwo eksploatacji dzięki zastosowaniu wyso-

kogatunkowych materiałów i nowoczesnych technologii spawania.

 Obszerny płaszcz wodny i duża pojemność wodna zapewniają dobrą cyrkulację 

własną i bezpieczne odprowadzenie ciepła.

 Bez wymogu minimalnego przepływu objętościowego wody grzewczej.

 Możliwość rozbudowania do instalacji wielokotłowej przy pomocy programu 

regulatorów Vitotronic.

 Łatwe wstawienie do kotłowni dzięki kompaktowej konstrukcji.

 Ekonomiczna i bezpieczna eksploatacja instalacji grzewczej dzięki cyfrowemu 

systemowi regulacyjnemu Vitotronic z możliwością komunikacji. Standardowe 

połączenie LON–BUS umożliwia całkowite włączenie do systemów zarządzania 

budynku.

Dane techniczne patrz strona 23.
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Vitorond �00 
1�5 do 1080 kW

Vitorond 200, 125 do 270 kW

1  Regulator kotła i obiegów grzewczych
2  Trzeci ciąg spalin
3  Drugi ciąg spalin
4  Komora spalania (pierwszy ciąg)
5  Wysokoskuteczna izolacja cieplna
6  Vitoflame 100, olejowy palnik wentylatorowy

Vitorond 200: zmieści się w każde drzwi
Szczególnie w starszych budynkach pojawia 

się często problem z utrudnionym wstawie-

niem kotła do pomieszczenia kotłowni. W przy-

padku żeliwnego kotła o budowie członowej 

Vitorond 200, poszczególne segmenty mogą 

być wstawiane osobno do kotłowni i w łatwy 

sposób skręcane na miejscu za pomocą prasy.

Powierzchnia grzewcza Eutectoplex dla 
wysokiego bezpieczeństwa eksploatacji 
i długiej żywotności
Żeliwne segmenty kotła Vitorond 200 wyko-

nane są ze specjalnego rodzaju eutektycznego 

żeliwa szarego o jednolitej strukturze. Precy-

zyjne wykonanie lameli grafitowych oraz wy-

soki stopień czystości żeliwa szarego o niskiej 

zawartości fosforu zwiększają elastyczność 

materiału. Surowiec, kształt i geometria seg-

mentów żeliwnych to czynniki, które na etapie 

produkcji zapewniają równomierne stygnięcie 

odlewanych z formy segmentów. Dzięki temu 

już od początku kocioł zabezpieczony jest 

przed powstawaniem naprężeń struktural-

nych. Rezultatem jest wysokie bezpieczeń-

stwo eksploatacji i długa żywotność.

Niskoemisyjny trzyciągowy kocioł 
grzewczy
W końcowym odcinku komory spalania, spa-

liny przepływają przez cztery ciągi grzewcze  

okalające symetrycznie komorę spalania, 

i trafiają poprzez przedni segment kotła do 

czterech komór zbiorczych trzeciego ciągu. 

Poprzez system odprowadzenia spalin w tyl-

nej części kotła, cztery schłodzone strumienie 

1

2
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5

6

spalin odprowadzane są do przewodu komi-

nowego. Dzięki trzyciągowej konstrukcji kotła 

obniżono czas przebywania spalin w obszarze 

wysokiej temperatury reakcji. Emisja tlenków 

azotu została tym samym zredukowana.

Therm-Control oszczędza czas montażu 
i koszty
W zakresie mocy od 125 do 270 kW, dzięki 

układowi rozruchowy Therm-Control zbędny 

staje się system podnoszenia temperatury po-

wrotu, co upraszcza podłączenie hydrauliczne, 

oszczędza czas montażu i dodatkowe koszty.

Komfortowa i wydajna regulacja
Ekonomiczną i bezpieczną pracę instalacji 

grzewczej zapewnia zdolny do komunikowania 

się, cyfrowy system regulacji Vitotronic.

Szczególnie wydajny jest regulator kaskado-

wy Vitotronic 300-K obsługujący instalacje 

wielokotłowe do czterech kotłów i z płynnie 

obniżaną temperaturą wody w kotle. Vito-

tronic 300-K pozwala na regulację instalacji 

grzewczych z jednym i dwoma obiegami 

grzewczymi z opcjonalnym mieszaczem.

Wyjątkowo komfortowy w użytkowaniu jest 

zintegrowany system diagnostyczny i panel 

sterujący z menu tekstowym i podświetlanym 

wyświetlaczem. Zewnętrzne urządzenia są 

przyłączane za pomocą wtyków systemo-

wych.

Standardowy moduł LON umożliwia całkowite 

włączenie instalacji w systemy zarządza-

nia budynku. Zdalne sterowanie instalacją 

możliwe jest w każdej chwili poprzez system 

wymiany danych TeleControl za pomocą Inter-

netu oraz z modułami Vitocom i Vitodata.

Niskotemperaturowe 
olejowe/gazowe  
kotły grzewcze 



Przegląd zalet:

 Oszczędny i przyjazny środowisku dzięki płynnie obniżanej temperaturze wody 

w kotle

 Sprawność znormalizowana przy eksploatacji z olejem opałowym: do 94%

 Wzrost sprawności znormalizowanej do 12% dzięki wykorzystaniu ciepła 

kondensacji przez wymiennik spaliny/woda ze stali nierdzewnej Vitotrans 300

 Układ rozruchowy Therm-Control w zakresie mocy od 125 do 270 kW

 Łatwy i szybki montaż poszczególnych segmentów żeliwnych przy pomocy 

systemu pióro–wpust i elastycznych uszczelek zapewniających pewne i 

długotrwałe uszczelnienie po stronie spalin

 Ułatwione czyszczenie komory spalania oraz kanałów spalin dostępnych 

od przodu po otwarciu drzwiczek palnika

 Standardowe połączenie LON-BUS umożliwia całkowitą integrację w systemach 

zarządzania budynku

 Zdalne monitorowanie poprzez Internet z modułami Vitocom i Vitodata

Dane techniczne patrz strona 23.

Segment żeliwny kotła Vitorond 200, 320 do 1080 kW

Vitorond 200, zakres mocy  

od 125 do 270 kW
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Znamionowa moc cieplna  kW   620 780 1 000 1250 1600 2000

Wymiary Długość mm   2320 2320 2570 2570 3220 3220 

całkowite* Szerokość mm (z regulatorem) 1460 1460 1555 1555 1660 1660 
 Wysokość mm   1695 1695 1955 1955 2145 2140

Ciężar (kocioł z izolacją cieplną  kg   1800 1900 2645 2815 3780 4080 
i regulatorem obiegu kotła)

Pojemność wodna kotła  litry   965 900 1510 1440 2475 2315

* wymiary bez palnika

Znamionowa moc cieplna  kW 90 120 150 200 270 310 440 560

Wymiary Długość mm 1660 1860 1865 2060 2085 1875 1895 2040 

całkowite* Szerokość mm 755 755 825 825 905 905 1040 1040 
 Wysokość mm 1315 1315 1350 1350 1460 1460 1625 1625

Ciężar** (kocioł z izolacją cieplną,  kg 375 420 485 535 710 760 990 1095 
palnikiem i regulatorem obiegu kotła)

Pojemność wodna kotła  litry 180 210 255 300 400 445 600 635

* wymiary dla mocy od 310 do 560 kW bez palnika   ** dla mocy od 310 do 560 kW bez palnika

Znamionowa moc cieplna  kW   700 900 1100 1300 1600 1950

Wymiary Długość mm   2310 2610 1560 1780 3203 3205 

całkowite* Szerokość mm   1460 1460 1555 1555 1660 1660 
 Wysokość mm   1690 1690 1920 1920 2140 2140

Ciężar (kocioł z izolacją cieplną  kg   1640 1780 2285 2475 3065 3410 
i regulatorem obiegu kotła)

Pojemność wodna kotła  litry   935 1 325 1 525 1 690 3 210 3 370

* wymiary bez palnika

Dane techniczne

Olejowy/gazowy kocioł grzewczy VITOPLEX 200
Strona 16

Olejowy kocioł kondensacyjny VITORADIAL 300-T
Strona 8

Znamionowa moc cieplna 50/30°C  kW   101 129 157 201 263 335

Znamionowa moc cieplna 80/60°C  kW   94 120 146 188 245 313

Wymiary Długość mm   2145 2345 2335 2680 2900 2900 

całkowite Szerokość mm   755 755 825 825 905 905 
 Wysokość mm   1315 1315 1350 1350 1460 1460

Ciężar (kocioł z izolacją cieplną,  kg   510 545 610 680 870 970 
palnikiem i regulatorem obiegu kotła)

Pojemność wodna kotła  litry   185 225 265 310 490 450

Olejowy/gazowy kocioł grzewczy VITOPLEX 300
Strona 14

Znamionowa moc cieplna  kW 90 115 140 180 235 300 390 500

Wymiary Długość mm 1700 1905 1910 2110 1905 2330 2330 2070 

całkowite* Szerokość mm 755 755 825 825 905 905 1040 1040 
 Wysokość mm 1315 1315 1350 1350 1460 1460 1625 1625

Ciężar (kocioł z izolacją cieplną,  kg 440 475 540 600 790 890 1085 1200 
palnikiem i regulatorem obiegu kotła)

Pojemność wodna kotła  litry 170 210 250 290 470 430 600 650

* wymiary bez palnika dla mocy 390 i 500 kW



Znamionowa moc cieplna  kW    125 160 195 230 270

Wymiary Długość mm    1325 1475 1660 1830 1900 

całkowite Szerokość mm    860 860 860 860 860 
 Wysokość mm    1210 1210 1210 1210 1210

Ciężar (kocioł z izolacją cieplną,  kg    575 685 790 880 995 
palnikiem i regulatorem obiegu kotła)

Pojemność wodna kotła  litry    122 154 186 217 249

Znamionowa moc cieplna  kW   320 380 440 500 560 630

Wymiary Długość mm   1490 1620 1750 1880 2010 2140 

całkowite* Szerokość mm   1090 1090 1090 1090 1090 1090 
 Wysokość mm   1480 1480 1480 1480 1480 1480

Ciężar (kocioł z izolacją cieplną  kg   1780 1950 2110 2260 2430 2580 
i regulatorem obiegu kotła)

Pojemność wodna kotła  litry   247 275 303 331 359 387

Znamionowa moc cieplna  kW    700 780 860 950 1 080

Wymiary Długość mm    2270 2400 2530 2660 2790 

całkowite* Szerokość mm    1090 1090 1090 1090 1090 
 Wysokość mm    1480 1480 1480 1480 1480

Ciężar (kocioł z izolacją cieplną  kg    2740 2910 3070 3220 3380 
i regulatorem obiegu kotła) 

Pojemność wodna kotła  litry    415 443 471 499 527

* wymiary bez palnika

Olejowy/gazowy kocioł grzewczy VITOPLEX 100
Strona 18

Olejowy/gazowy kocioł grzewczy VITOROND 200
Strona 20

Znamionowa moc cieplna kW
110

–150
151 

–200
201 

–250
251 

–310
311 

–400
401 

–500
501 

–620

Wymiary 
całkowite*

Długość
Szerokość
Wysokość

mm 
mm 
mm

1 350
800

1 290

1 490
800

1 290

1 490
880

1 360

1 670
880

1 360

1 840
950

1 530

1 840
950

1 530

1 940
1 015
1 590

Ciężar (kocioł z izolacją cieplną  
i regulatorem obiegu kotła)

kg 415 460 525 580 790 845 1 005

Pojemność wodna kotła litry 200 230 280 340 490 460 535
 
* wymiary bez palnikawymiary bez palnika

Znamionowa moc cieplna kW
621 

–780
781 

–950
951 

–1120
1121 

–1350
1351 

–1700
1701 

–2000

Wymiary 
całkowite*

Długość
Szerokość
Wysokość

mm 
mm 
mm

2 115
1 460
1 690

2 215
1 460
1 690

2 465
1 550
1 920

2 665
1 550
1 920

2 850
1 650
2 020

3 010
1 655
2 020

Ciężar (kocioł z izolacją cieplną  
i regulatorem obiegu kotła)

kg 1 490 1 575 2 260 2 525 2 920 3 170

Pojemność wodna kotła litry 866 998 1 296 1 324 1 665 1 767
 
* wymiary bez palnikawymiary bez palnika
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Gazowe kotły  
kondensacyjne

Vitocrossal �00
Vitocrossal �00
8� do ��8 kW



VITOCROSSAL

Program kotłów Vitocrossal w zakresach 

mocy od 87 do 978 kW oferuje właściwe 

rozwiązanie dopasowane do każdych potrzeb 

– zarówno do ogrzewania budynków wieloro-

dzinnych, obiektów użyteczności publicznej 

i obiektów przemysłowych, jak i lokalnych 

sieci ciepłowniczych.

Zaawansowana technika kondensacyjna
Powierzchnia wymiany ciepła Inox-Crossal 

wykonana z nierdzewnej stali szlachetnej wa-

runkuje idealne wykorzystanie ciepła konden-

sacji. Powstały w procesie spalania kondensat 

spływa po gładkiej powierzchni grzewczej 

ze stali szlachetnej i powoduje samoczyn-

ne oczyszczanie wymiennika, zapewniając 

tym samym wysoki stopień długotrwałego 

wykorzystania ciepła kondensacji, dłuższą 

żywotność urządzenia oraz mniejsze nakłady 

na czynności konserwacyjne.

Kocioł grzewczy Vitocrossal 300 wyposażo-

ny jest fabrycznie w palnik promiennikowy 

MatriX, dostępna jest też wersja z oddzielnym 

palnikiem do montażu na kotle firmy ELCO lub 

Riello.

Dzięki skutecznemu przekazywaniu ciepła 

i wysokiemu stopniu kondensacji sprawność 

znormalizowana osiąga wartość do 109%. 

Tak wysoka sprawność możliwa jest zarówno 

poprzez przeciwprądowy przepływ spalin 

i wody kotłowej, jaki i turbulentny przepływ 

spalin przez powierzchnie grzewcze kotła.

Vitocrossal – oszczędny kocioł grzewczy dla różnorodnych zastosowań dzięki  
zaawansowanej technice kondensacyjnej.

Vitocrossal 200 
Najwyższej jakości technika 

kondensacyjna w zakresie 

mocy od 87 do 311 kW, 

w układzie kaskadowym 

złożonym z dwóch kotłów 

do 622 kW

Vitocrossal 300
Technika kondensacyjna do 

635 kW najwyższej klasy; 

do 314 kW z powierzchnią 

grzewczą Inox-Crossal 

i palnikiem MatriX

Vitocrossal 200 
Kocioł kondensacyjny od 

404 do 628 kW z palnikiem 

cylindrycznym MatriX, 

w układzie kaskadowym 

złożonym z dwóch kotłów 

do 1256 kW

Vitocrossal 300
Kocioł kondensacyjny 

w mocach 787 i 978 kW z 

gazowymi palnikami wenty-

latorowymi ELCO lub Riello

Vitocrossal 300
Najwyższej klasy produkt 

wśród stojących kotłów 

kondensacyjnych od 87 

do 142 kW
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Gazowe kotły  
kondensacyjne

Vitocrossal �00
8� do ��8 kW

Vitocrossal 300, 87 do 142 kW

Vitocrossal 300, 187 do 635 kW

Vitocrossal 300 – okręt flagowy
Vitocrossal 300 to czołowy produkt w ofercie 

stojących gazowych kotłów kondensacyjnych 

w zakresie mocy od 87 do 978 kW. Ze wzglę-

du na swą konstrukcję szczególnie wydajnie 

wykorzystuje ciepło kondensacji spalin.

W kotle Vitocrossal 300 powierzchnia grzew-

cza Inox-Crossal została połączona z kolejnym 

kamieniem milowym techniki grzewczej firmy 

Viessmann: promiennikowym palnikiem 

MatriX. Pozwala to na redukcję kosztów 

ogrzewania i gwarantuje bezkompromisową 

minimalizację emisji zanieczyszczeń.

Sprawdzona seria Vitocrossal 300 (typ CT3) 

została poszerzona o modele o mocy 187 

i 314 kW. Vitocrossal 300 o mocy do 314 kW 

jest dostępny jako jednostka z promienni-

Vitocrossal 300, 87 do 142 kW
Vitocrossal 300, 187 do 635 kW

1  Komora spalania wykonana ze stali 

szlachetnej
2  Palnik promiennikowy MatriX (do 314 kW)
3  Powierzchnia wymiany ciepła Inox-Crossal
4  Bardzo skuteczna izolacja cieplna
5  Dwa króćce powrotu

2

3
4

5
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kowym palnikiem MatriX. Dostępne są też 

jednostki typu CR3 o mocy 787 i 978 kW.

Tym samym firma Viessmann oferuje właści-

we rozwiązanie dopasowane do wszelkich 

potrzeb – tak dla domów wielorodzinnych, 

jak i lokalnych sieci ciepłowniczych, obiektów 

użyteczności publicznej lub obiektów przemy-

słowych.

Wysokowydajne przekazywanie ciepła 
na powierzchniach wymiany ciepła  
Inox-Crossal
Konstrukcja powierzchni wymiany ciepła Inox-

Crossal sprawia, że kotły kondensacyjne Vito-

crossal wykorzystują ciepło kondensacji spalin 

w sposób szczególnie wydajny. Drugi króciec 

powrotu zastosowany w modelu Vitocrossal 

300 umożliwia wpięcie kotła do instalacji w 

sposób najbardziej korzystny dla trybu pracy 

kondensacyjnej.

Wygodny i wydajny system sterowania
Ekonomiczną i bezpieczną eksploatację in-

stalacji grzewczej umożliwia cyfrowy system 

regulacji Vitotronic.

Szczególnie wydajny dla funkcjonowania 

systemów wielokotłowych, zawierających do 

czterech kotłów, z płynnie obniżaną tempe-

raturą wody w kotle jest regulator Vitotronic 

300-K. Systemy grzewcze składające się 

z jednego i dwóch obiegów grzewczych mogą 

być regulowane z wykorzystaniem opcjonal-

nego mieszacza.

Niezwykle wygodny jest zintegrowany system 

diagnostyczny i jednostka sterująca wyposa-

żona w podświetlany ekran i pomoc tekstową. 

Urządzenia zewnętrzne mogą zostać w prosty 

sposób podłączone za pomocą wtyków 

systemowych.

Znormalizowana magistrala LON umożliwia 

pełną integrację z systemami automatyki 

budynku. W każdej chwili możliwy jest zdalny 

monitoring za pośrednictwem Internetu z wy-

korzystaniem systemów Vitocom i Vitodata.



Vitocrossal 300, 787 i 978 kW

Vitocrossal 300, 787 i 978 kW

1  Regulator Vitotronic 
2  Komora spalania wykonana ze stali szlachetnej
3  Powierzchnia grzewcza Inox-Crossal
4  Wysoce skuteczna izolacja
5  Dwa króćce powrotu

Przegląd zalet:

 Kompaktowe korpusy kotłów o dużej pojemności wodnej 

z wykonaną ze szlachetnej stali nierdzewnej powierzchnią 

wymiany ciepła Inox-Crossal zapewniają efektywne wykorzy-

stanie ciepła kondensacji

 Efekt samooczyszczania dzięki gładkiej powierzchni ze stali 

szlachetnej

 Palnik promiennikowy MatriX, o dużym zakresie modulacji 

(do 314 kW), zapewnia pracę szczególnie cichą i przyjazną 

dla środowiska 

 Sprawność znormalizowana: do 98% (Hs) / 109% (Hi);

 Drugi króciec powrotu dla niskich temperatur powrotu wody 

grzewczej, a tym samym szczególnie wydajne wykorzystanie 

ciepła kondensacji

Dane techniczne patrz strona 32.
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Gazowe kotły  
kondensacyjne

Vitocrossal �00
8� do 6�8 kW

Vitocrossal 200, typ CM2

1  Regulator Vitotronic
2  Palnik promiennikowy MatriX
3  Powierzchnia grzewcza Inox-Crossal
4  Wysoce skuteczna izolacja cieplna 
5  Obszerny płaszcz wodny z dobrą cyrkulacją 

wewnętrzną

Vitocrossal 200 w atrakcyjnej cenie
Wraz z kotłem Vitocrossal 200 firma Vies-

smann oferuje wysokiej jakości kondensa-

cyjną technikę grzewczą w zakresie od 87 

do 628 kW przy jednoczesnym znakomitym 

stosunku ceny i wydajności.

Vitocrossal 200 składa się ze sprawdzonych 

komponentów techniki kondensacyjnej 

Viessmann i podobnie jak w Vitocrossal 300 

wyposażony został w powierzchnię grzewczą 

Inox-Crossal z palnikiem promiennikowym 

MatriX.

Vitocrossal 200 w całym zakresie mocy może 

pracować z pobieraniem powietrza do spala-

nia bezpośrednio z zewnątrz lub z pomiesz-

czenia kotłowni.

Instalacja dwukotłowa z kotłami 

Vitocrossal 200 do 622 kW

1

23

4

5

Dwukotłowa Instalacja do 1256 kW
Już przy mocy 87 kW Vitocrossal 200 może 

być łączony w kaskadę dwóch kotłów. Firma 

Viessmann oferuje system rurowych podłą-

czeń hydraulicznych oraz system spalinowy 

dla kaskady złożonej z dwóch kotłów.

Wygodny i wydajny system sterowania
Ekonomiczną i bezpieczną eksploatację in-

stalacji grzewczej umożliwia cyfrowy system 

regulacji Vitotronic.

Szczególnie wydajny dla funkcjonowania 

systemów wielokotłowych, zawierających do 

czterech kotłów, z płynnie obniżaną tempe-

raturą wody w kotle, jest regulator Vitotronic 

300-K. Systemy grzewcze składające się 

z jednego i dwóch obiegów grzewczych mogą 

być regulowane z wykorzystaniem opcjonal-

nego mieszacza. 

Niezwykle wygodny jest zintegrowany system 

diagnostyczny i jednostka sterująca wyposa-

żona w podświetlany ekran i pomoc tekstową. 

Urządzenia zewnętrzne mogą zostać w prosty 

sposób podłączone do wtyczki systemu.

Znormalizowana magistrala LON umożliwia 

pełną integrację z systemami automatyki 

budynku. W każdej chwili możliwy jest zdalny 

monitoring za pośrednictwem Internetu z wy-

korzystaniem systemów Vitocom i Vitodata.



Przegląd zalet

 Kompaktowe korpusy kotłów o dużej pojemności wodnej 

z wykonaną ze szlachetnej stali nierdzewnej powierzchnią 

wymiany ciepła Inox-Crossal zapewniają efektywne wykorzy-

stanie ciepła kondensacji

 Efekt samooczyszczania dzięki gładkiej powierzchni ze stali 

szlachetnej

 Palnik promiennikowy MatriX o szczególnie cichej i przyjaznej 

dla środowiska pracy

 Sprawność znormalizowana, typ CM2: do 97% (Hs) / 108% (Hi);  

typ CT2: do 98% (Hs) / 109% (Hi) 

 Do wyboru, praca kotła z pobieraniem powietrza do spalania 

z kotłowni lub z zewnątrz

 Wszystkie przyłącza hydrauliczne montowane od góry

Dane techniczne patrz strona 33.

Vitocrossal 200

404 do 628 kW

1
2

3

4

Vitocrossal 200, typ CT2

1  Regulator Vitotronic
2  Palnik cylindryczny MatriX
3  Powierzchnia grzewcza Inox-Crossal
4  Wysoce skuteczna izolacja cieplna
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Niskotemperaturowe 
kotły gazowe 

Vitogas 100-F
�� do 140 kW

Vitogas 100-F

1  Regulator Vitotronic
2  Powierzchnia grzewcza ze specjalnego 

żeliwa szarego z grafitem płytkowym
3  Wysoce skuteczna izolacja termiczna
4  Palnik atmosferyczny ze wstępnym 

zmieszaniem

Więcej mocy – mniej zanieczyszczeń
Vitogas 100-F jest oszczędny nie tylko w za-

kresie zajmowanej przestrzeni, ale także jeśli 

chodzi o cenę i zużycie energii.

Kocioł charakteryzuje się niską emisją zanie-

czyszczeń i niskim zużyciem energii. W zależ-

ności od temperatury zewnętrznej, tempera-

tura wody w kotle dopasowuje się w sposób 

płynny do rzeczywistego zapotrzebowania na 

ciepło. To zaleta, która szczególnie ucieszy 

domowy budżet i środowisko naturalne.

Zaufaj jakości firmy Viessmann 
Aby jak najdłużej mogli korzystać Państwo 

ze swojego nowego kotła gazowego, jego  

powierzchnie grzewcze zostały wykonane ze 

specjalnego, sprawdzonego żeliwa szarego 

i zaprojektowane tak, aby wahania tempe-

ratury w trakcie bieżącej eksploatacji kotła 

stanowiły dla nich możliwie najmniejsze 

obciążenie. Dzięki tym rozwiązaniom mogą 

Państwo cieszyć się wysoką niezawodnością 

i długą żywotnością naszych kotłów.

1

23

4

Dostawa w całości lub w segmentach
W zależności od dostępnego miejsca prze-

znaczonego pod instalację urządzenia Vitogas 

100-F, możliwe jest zamówienie, do wybo-

ru, wstępnie zmontowanego korpusu kotła 

o mocy od 72 do 140 kW lub poszczególnych 

segmentów żeliwnych. Ma to szczególną 

zaletę w przypadku modernizacji instalacji 

grzewczej w starym budownictwie, gdy 

konieczne jest transportowanie nowej centrali 

grzewczej do miejsca jej ustawienia przez 

wąskie korytarze i schody w piwnicy.

Wygodny i wydajny system sterowania
Ekonomiczną i bezpieczną eksploatację in-

stalacji grzewczej umożliwia cyfrowy system 

regulacji Vitotronic.

Niezwykle wygodny jest zintegrowany system 

diagnostyczny i jednostka sterująca wyposa-

żona w podświetlany ekran i pomoc tekstową. 

Urządzenia zewnętrzne mogą zostać w prosty 

sposób podłączone do wtyczki systemu.

Znormalizowana magistrala LON umożliwia 

pełną integrację z systemami automatyki 

budynku. W każdej chwili możliwy jest zdalny 

monitoring za pośrednictwem Internetu z wy-

korzystaniem systemów Vitocom i Vitodata.



Przegląd zalet

 Wysoka sprawność i wyjątkowa trwałość dzięki powierzchniom grzewczym 

wykonanym ze specjalnego żeliwa szarego z grafitem płytkowym i niskiemu 

obciążeniu komory spalania

 Niskoemisyjne spalanie dzięki palnikowi atmosferycznemu ze zmieszaniem 

wstępnym 

 Sprawność znormalizowana: do 93% 

 Bezpieczny, niezawodny zapłon oraz łagodne, bezszmerowe zapalanie dzięki 

przerywanemu systemowi zapłonowemu

 Możliwość dostawy korpusu kotła w postaci wstępnie zmontowanego bloku 

lub w postaci pojedynczych segmentów żeliwnych 

Dane techniczne patrz strona 33.
Powierzchnia grzewcza ze specjalnego żeliwa szarego 

z grafitem płytkowym

Vitogas 100-F, 72 do 440 kW

�0/�1



Gazowe kotły kon-
densacyjne i kotły 
niskotemperaturowe

Dane techniczne

Gazowy kocioł kondensacyjny VITOCROSSAL 300, typ CM�

Strona 26

Gazowy kocioł kondensacyjny VITOCROSSAL 300, typ CT�

Strona 26

Gazowy kocioł kondensacyjny VITOCROSSAL 300, typ CR�

Strona 27

Znamionowa moc cieplna 50/30°C  kW  29 – 87 38 – 115 47 – 142

Znamionowa moc cieplna 80/60°C  kW  27 – 80 35–105 43 – 130

 Długość mm  1025 1025 1025 
Wymiary całkowite Szerokość mm  690 690 690 
 Wysokość mm  1865 1865 1865

Ciężar (z izolacją cieplną,  kg  253 258 261 
palnikiem i regulatorem obiegu kotła)

Pojemność wodna kotła  litry  116 113 110

Znamionowa moc cieplna 50/30°C  kW   187 248 314 408 508 635

Znamionowa moc cieplna 80/60°C  kW   170 225 285 370 460 575

 Długość mm   1636 1714 1795 1871 1949 2105 
Wymiary całkowite* Szerokość mm   1012 1012 1012 1128 1128 1128 
 Wysokość mm   1959 2009 2032 2290 2290 2290

Ciężar (z izolacją cieplną  kg   557 613 660 890 936 1 053 
i regulatorem obiegu)

Pojemność wodna kotła  litry   270 296 330 490 533 570

* Dane bez palnika

Znamionowa moc cieplna 50/30°C  kW      187 248 314

Znamionowa moc cieplna 80/60°C  kW      170 225 285

 Długość mm      1840 1915 1995 
Wymiary całkowite Szerokość mm      1012 1012 1012 
 Wysokość mm      1959 2009 2032

Ciężar (z izolacją cieplną,  kg      601 658 705 
palnikiem i regulatorem obiegu)  

Pojemność wodna kotła  litry      270 296 330

Kocioł z palnikiem MatriX

Kocioł bez palnika

Znamionowa moc cieplna 50/30°C  kW       787 978

Znamionowa moc cieplna 80/60°C  kW       720 895

 Długość mm       2653 2853 
Wymiary całkowite* Szerokość mm       1160 1160 
 Wysokość mm       1792 1792

Ciężar (z izolacją cieplną,  kg       1367 1467 
regulatorem obiegu kotła)

Pojemność wodna kotła  litry       1050 1190

* Dane bez palnika



Gazowy kocioł kondensacyjny VITOCROSSAL 200, typ CM�

Strona 28

Gazowy kocioł kondensacyjny VITOCROSSAL 200, typ CT�

Strona 28

Znamionowa moc cieplna 50/30°C  kW  135 – 404 168 – 503 209 – 628

Znamionowa moc cieplna 80/60°C  kW  123 – 370 153 – 460 192 – 575

 Długość mm  1820 1900 2055 
Wymiary całkowite Szerokość mm  1200 1200 1200 
 Wysokość mm  1985 1985 1985

Ciężar (z izolacją cieplną,  kg  736 790 928 
palnikiem i regulatorem obiegu)

Pojemność wodna kotła  litry  260 324 405

Niskotemperaturowy kocioł gazowy VITOGAS 100-F

Strona 30

Znamionowa moc cieplna 50/30°C kW 29–87 38–115 47–142 47–142 82–246 104–311

Znamionowa moc cieplna 80/60°C kW 27–80 35–105 43–130 43–170 75–225 95–285

Wymiary całkowite
Długość
Szerokość
Wysokość

mm 
mm 
mm

1 760
815

1 350

1 760
815

1 350

1 760
815

1 350

1 790
915

1 450

1 790
915

1 450

1 790
915

1 450

Ciężar (kocioł z izolacją cieplną,  
palnikiem i regulatorem obiegu kotła)

kg 270 280 285 330 345 360

Pojemność wodna kotła litry 229 225 221 306 292 279

Znamionowa moc cieplna 50/30°C kW 72 84 96 108 120 132 140

Wymiary całkowite
Długość
Szerokość
Wysokość

mm 
mm 
mm

1 010
1 010
1 260

1 010
1 120
1 260

1 060
1 220
1 260

1 060
1 330
1 260

1 060
1 430
1 260

1 060
1 540
1 260

1 060
1 640
1 260

Ciężar (kocioł z izolacją cieplną,  
palnikiem i regulatorem obiegu kotła)

kg 388 435 483 533 585 631 679

Pojemność wodna kotła litry 37,6 43,0 48,3 53,6 59,0 64,3 69,6
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Kotły dużej mocy
Kotły wody gorącej

Stalowe kotły dużej mocy
Kotły wody gorącej
0,5 do �0 MW



VITOMAX

Dostarczanie ciepła w sposób energooszczęd-

ny, przy niskiej emisji szkodliwych substancji, 

a także niezawodność i dostępność instalacji, 

to główne wymagania w stosunku do centrali 

grzewczych dużych budynków i zakładów 

przemysłowych. Wymaga to fachowego 

doradztwa, szerokiego wachlarza usług i 

urządzeń grzewczych, które dzięki swoim 

właściwościom umożliwiają oszczędną i 

nowoczesną produkcję energii cieplnej.

Kotły dużej mocy Vitomax, ze względu na swą 

konstrukcję i wyposażenie, stwarzają najlep-

sze warunki dla spełnienia indywidualnych 

wymagań klienta, w szerokim zakresie ich za-

stosowań. Wiele szczegółów konstrukcyjnych 

kotłów Vitomax i wieloletnie doświadczenie 

w budowie kotłów dużej mocy zapewniają 

wysoką jakość oraz niezawodność i długą 

żywotność produktu. Pełna oferta firmy Vies-

smann obejmuje kotły o mocy do 20 MW.

Technika kotłów dużej mocy Viessmann to 

doskonale dopasowana technika systemowa 

obejmująca:

 Urządzenia sterujące i monitorujące

 Technikę pomiarowo – regulacyjną

 Pompy wraz z oprzyrządowaniem

 Kotły wraz z układani zasilania paliwem

 Systemy utrzymania ciśnienia

 Systemy uzdatniania wody

 Systemy rurociągów i instalacje odprowa-

dzania spalin

Rozwiązania systemowe dla oszczędnej produkcji gorącej wody.

Vitomax 300-LT
Kocioł ten wyróżnia się 

wysoką sprawnością znor-

malizowaną, niską emisją 

szkodliwych substancji, jak 

również łatwością utrzy-

mania.

Vitomax 200-HW
Typowy kocioł przezna-

czony do stosowania w 

zakładach ciepłowniczych 

i przemysłowych.

Vitomax 200-WS
Ten olejowy/gazowy, nisko-

ciśnieniowy kocioł wody 

gorącej został skonstruowa-

ny specjalnie na potrzeby 

ogrodnictwa.

Vitomax 100-LW
Olejowy/gazowy, nisko-

ciśnieniowy kocioł wody 

gorącej o dopuszczalnej 

temperaturze zasilania do 

110°C z trzyciągową, na-

wrotną komorą spalania.

Vitomax 200-LW
Olejowy/gazowy, nisko-

ciśnieniowy kocioł wody 

gorącej o dopuszczalnej 

temperaturze zasilania 

do110/120°C.
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Stalowe kotły  
dużej mocy
Kotły wody gorącej

Vitomax �00-LT
1,86 do 5,� MW

Vitomax 300-LT: wyznacza standardy
Vitomax 300-LT jest miarą w swojej klasie. 

To niskotemperaturowy kocioł trzyciągo-

wy z wielowarstwowymi, konwekcyjnymi 

powierzchniami grzewczymi z rur Duplex i ni-

skim obciążeniem komory spalania. Kocioł ten 

wyróżnia się wysoką sprawnością znormali-

zowaną, niską emisją szkodliwych substancji, 

jak również łatwością utrzymania.

Typowym przykładem zastosowania dla tego 

kotła jest budownictwo wielorodzinne, gdzie 

eksploatacja instalacji jest płynnie powiązana 

z temperaturą panującą na zewnątrz.

Rura Duplex z wielowarstwową 

konwekcyjną powierzchnią wymiany 

ciepła

Vitomax 300-LT

1  Pomost roboczy kotła
2  Wielowarstwowe konwekcyjne powierzch-

nie grzewcze z rur typu Duplex
3  Chłodzona wodą przednia komora nawrotu 

spalin 
4  Dużych rozmiarów płomienica zapewniają-

ca niskoemisyjne spalanie
5  Obszerny płaszcz wodny o dobrej cyrkulacji 

wewnętrznej i pewnym przekazywaniu 

ciepła 

1

2

3
4

5

Dopracowana technika
Kocioł nie wymaga minimalnego strumienia 

przepływu wody grzewczej – obszerny płaszcz 

wodny i duża pojemność wodna zapewniają 

dobrą cyrkulację wewnętrzną i bezpieczne 

przekazywanie ciepła. Ułatwia to połączenie 

hydrauliczne kotła.

Nie jest też potrzebny króciec armatury 

bezpieczeństwa na przewodzie zasilania, 

ponieważ wszystkie przyłącza armatury dla 

temperatury progowej 110°C znajdują się na 

kotle.

Inne cechy wskazujące na dopracowaną tech-

nikę kotła to: niski opór po stronie spalin dzięki 

konwekcyjnym powierzchniom grzewczym 

z płomieniówkami  o dużej średnicy, niskie 

straty wypromieniowania dzięki zespolonej 

izolacji cieplnej o grubości 120 mm oraz 

chłodzonej wodą przedniej i tylnej komorze 

nawrotu spalin.



Vitomax 300-LT, niskotemperaturowy  

kocioł wodny

Przegląd zalet

 Sprawność znormalizowana: do 96% 

 Wzrost sprawności do 10% dzięki wykorzystaniu ciepła kondensacji poprzez 

zastosowanie wykonanego ze stali szlachetnej wymiennika ciepła spaliny/woda 

Vitotrans 300 

 Oszczędne zużycie paliwa dzięki płynnie obniżanej temperaturze wody w kotle

 Niska minimalna temperatura powrotu: 38°C przy eksploatacji olejowej  

i 45°C przy eksploatacji gazowej

 Łatwość obsługi technicznej dzięki dużym drzwiom wyczystkowym

 Objęty zakresem dostawy pomost roboczy na górze kotła – ułatwia montaż 

i konserwację, a także chroni izolację cieplną przed uszkodzeniami

 Ekonomiczna i bezpieczna eksploatacja instalacji grzewczej dzięki cyfrowemu 

systemowi regulacyjnemu Vitotronic

Dane techniczne patrz strona 42.
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Stalowe kotły  
dużej mocy
Kotły wody gorącej

Vitomax �00-LW, -WS, -HW
0,5� do �0 MW

Vitomax 200-LW
Vitomax 200-LW jest kotłem wodnym o dopusz-

czalnej temperaturze na zasilaniu do 120°C, 

dopuszczalnym ciśnieniu roboczym 6, 10 i 16 

bar i mocy znamionowej od 2,3 do 20 MW.

Z myślą o ogrodnictwie: Vitomax 200-WS
Vitomax 200-WS, trzyciągowy kocioł o niskim 

obciążeniu komory spalania (<1,0 MW / m³), 

został skonstruowany specjalnie do zastoso-

wań w ogrodnictwie. Kocioł gorącej wody 

pracuje zgodnie z warunkami technicznymi 

TRD 702, dla dopuszczalnej temperatury 

wody zasilającej do 110°C i maksymalnym 

nadciśnieniu roboczym 3,0 bar. Dzięki spraw-

ności na poziomie 94 %, kocioł jest oszczędny 

i wydajny.

Dodatkowy przewód cyrkulacyjny w dolnym 

obszarze kotła wspomaga wewnętrzny obieg 

wody, a tym samym optymalną dystrybucję 

ciepła w kotle.

W przypadku obydwu kotłów, nie jest wy-

magany króciec armatury bezpieczeństwa na 

przewodzie zasilania – wszystkie przyłącza 

armatury dla temperatury progowej 110°C 

znajdują się na kotle.

Vitomax 200-HW

1  Pomost roboczy kotła
2  Rury Duplex z wielowarstwową konwekcyj-

ną powierzchnią grzewczą
3  Chłodzony wodą przepust palnika w celu 

zmniejszenia emisji tlenku azotu
4  Duże i lekkie drzwi wyczystkowe
5  Obszerny płaszcz wodny o dobrej cyrkulacji 

wewnętrznej i pewnym przekazywaniu 

ciepła

1

2

3

45

Duża wytrzymałość i łatwy serwis
Vitomax 200-WS charakteryzuje wysoka 

niezawodność i długa żywotność. To zasługa 

obszernego płaszcza wodnego i bardzo 

dużej pojemności wodnej z dobrą cyrkula-

cją wewnętrzną, zapewniającą bezpieczne 

przekazywanie ciepła. Dodatkowy przewód 

cyrkulacyjny (typu shunt) w dolnym obszarze 

kotła wspomaga wewnętrzny obieg wody, 

a tym samym optymalną dystrybucję ciepła 

w kotle.

Wygodny serwis dzięki chłodzonym wodą 

komorom nawrotnym bez wymurówki.

Niskie koszty utrzymania zapewniają też 

duże drzwi wyczystkowe. Przystosowany do 

chodzenia podest górny kotła –  w zakresie 

dostawy – ułatwia montaż i konserwację oraz 

chroni izolację cieplną przed uszkodzeniem.

Vitomax 200-HW
Vitomax 200-HW to olejowy/gazowy, 

wysokociśnieniowy kocioł wodny o dopusz-

czalnej temperaturze na zasilaniu do 205°C 

i o dopuszczalnym ciśnieniu roboczym od 

6 do 25 bar. Jest to typowy kocioł dla zastoso-

wań w zakładach ciepłowniczych i przemysło-

wych.

Niezawodna technika
Dla tego kotła z serii Vitomax nie jest wyma-

gany minimalny strumień przepływu wody 

grzewczej. Obszerny płaszcz wodny i duża 

pojemność wodna zapewniają dobrą cyrkulację 

wewnętrzną i bezpieczne przekazywanie ciepła 

– ułatwia to podłączenie hydrauliczne. Wresz-

cie, kocioł cechuje niski opór po stronie spalin 

dzięki konwekcyjnym powierzchniom grzew-

czym z płomieniówkami dużych rozmiarów.



Przegląd zalet:

 Czyste spalanie z niskimi emisjami tlenków azotu

 Nie jest wymagany minimalny strumień przepływu wody grzewczej. Obszerny 

płaszcz wodny i duża pojemność wodna zapewniają dobrą cyrkulację 

wewnętrzną i bezpieczne przekazywanie ciepła. Proste podłączenie hydrauliczne

 Nie jest wymagany króciec armatury bezpieczeństwa na przewodzie zasilania 

– wszystkie przyłącza armatury dla temperatury progowej 110 st C znajdują 

się na kotle.

 Niskie opory przepływu po stronie spalin dzięki konwekcyjnym płomieniówkom 

o dużej średnicy

 Niskie straty wypromieniowania dzięki zastosowaniu grubej izolacji cieplnej 

 Szafa sterownicza Vitocontrol umożliwia regulację i sterowanie wszystkimi 

urządzeniami kotła

 Dopuszczenie zgodnie z europejską dyrektywą dla urządzeń ciśnieniowych 

97/23/WE lub dyrektywą 90/396/EWG dla urządzeń gazowych

Dane techniczne patrz: strona  42/43

Vitomax 200-HW

Szybkie uruchomienie kotła dzięki 
wstępnie zmontowanym modułom 
Czas to pieniądz – szczególnie w odniesieniu 

do przedsiębiorstw przemysłowych i han-

dlowych, w których nowe centrale grzewcze 

muszą być często gotowe do uruchomienia 

natychmiast, aby dostarczyć na czas niezbęd-

ną do produkcji energię. Z myślą o szybkim 

montażu i uruchomieniu instalacji firma 

Viessmann oferuje też kompletne kotły wody 

gorącej Vitomax w postaci kompaktowych, 

łatwych do przetransportowania, wstępnie 

zmontowanych modułów.

Szybki montaż
Poza kotłami z serii Vitomax, instalacje 

tej wielkości składają się z wielu innych 

ważnych elementów, jak np. urządzeń do 

analizy i uzdatniania wody w kotle, urządzeń 

służących do dystrybucji ciepła, systemów 

utrzymania ciśnienia, a także sterowni. 

Poszczególne podsystemy są każdorazowo 

dostosowywane do specyficznych wymagań 

klienta.
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Stalowe kotły  
dużej mocy
Kotły wody gorącej

Vitomax 100-LW
0,65 do 6 MW

Vitomax 100-LW, 

– niskociśnieniowy kocioł 

gorącej wody

Vitomax 100-LW
Vitomax 100-LW to kocioł wody gorącej 

o maksymalnej temperaturze na zasilaniu do 

110°C i pracy z podwyższoną temperaturą 

wody w kotle. Dopuszczalny zakres ciśnienia 

roboczego wynosi od 6 do 10 bar, a moc zna-

mionowa od 0,65 do 6 MW. Kocioł wyróżnia 

się wytrzymałą konstrukcją.

Łatwy montaż i konserwacja
Pomost roboczy na górze kotła przystosowa-

ny do chodzenia znajduje w zakresie dostawy 

kotła. Ułatwia ono montaż i konserwację oraz 

chroni izolację cieplną przed uszkodzeniem.

Duże i jednocześnie lekkie, otwierane w pra-

wą lub lewą stronę drzwi rewizyjne ułatwiają 

czyszczenia kotła.

Pakiet systemowy Vitomax 100-LW
System grzewczy jest tak dobry jak elemen-

ty, z których został zbudowany. Ta naczelna 

zasada leży u podstawy urządzeń i ich wy-

posażenia, oferowanych przez firmę Vies-

smann. Oprócz wymagań najwyższej jakości 

i elastyczności, bardzo ważna jest również 

kompatybilność poszczególnych elementów 

systemu.

Pakiet systemowy Vitomax 100 LW (typ 

M148) całkowicie spełnia te wymagania. 

Ujmuje on jednolitym wyglądem utrzymanym 

w stylistyce firmy Viessmann.

Zamówienie kotła z jego wyposażeniem 

realizowane jest jednym numerem zamówie-

niowym, z możliwością rozszerzenia o dodat-

kowe elementy, np.: spalinowy wymiennik 

ciepła, przepustnicę i tłumik spalin. Skom-

pensowane wymiary kotła i wyposażenia 

przystosowane są do możliwości ciężarowego 

transportu samochodowego.

Vitomax 100-LW

1  Pomost roboczy kotła
2  Obszerny płaszcz wodny zapewniający 

dobrą cyrkulację wewnętrzną i odbieranie 

ciepła
3  Przestronna nawrotna komora spalania
4  Lekkie i obustronne drzwi rewizyjne
5  Stabilna podstawa z belkami wzdłużnymi

1

2

3

4

5



Przegląd zalet

 Oszczędne zużycie energii – sprawność kotła: 91,5%

 Kocioł grzewczy z nawrotną komorą spalania i o niskim obciążeniu komory 

spalania (≤1,2 MW/m3) – niskoemisyjne spalanie z niską emisją tlenków azotu

 Nie jest wymagany minimalny strumień przepływu wody grzewczej. Obszerny 

płaszcz wodny i duża pojemność wodna zapewniają dobrą cyrkulację 

wewnętrzną i bezpieczne przekazywanie ciepła. Proste podłączenie hydrauliczne

 Nie jest wymagany oddzielny króciec armatury bezpieczeństwa na przewodzie 

zasilania. Wszystkie przyłącza armatury dla temperatury progowej 110°C 

znajdują się na kotle

 Niskie opory przepływu po stronie spalin dzięki konwekcyjnym płomieniówkom 

o dużej średnicy

 Wygodny serwis dzięki chłodzonym wodą komorom nawrotnym bez 

wymurówki, z dużymi drzwiami wyczystkowymi

 Szafa sterownicza Vitocontrol umożliwia regulację i sterowanie wszystkimi 

urządzeniami kotła

 Dopuszczenie zgodnie z europejską dyrektywą dla urządzeń ciśnieniowych 

97/23/WE lub dyrektywą 90/396/EWG dla urządzeń gazowych

Dane techniczne patrz strona 43.

Vitomax 100-LW, typ M148

Palnik utrzymany w stylistyce firmy Viessmann (wyrób Elco) 

podłączony do urządzenia Vitomax 100-LW
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Dane techniczne Vitomax

Typ kotła M343  Wielkość  1 2 3 4 5 6 7

Znamionowa moc cieplna  MW  1,86 2,30 2,90 3,50 4,10 4,70 5,90

 Długość m  3,9 4,1 4,4 4,6 4,9 5,1 5,6 
Wymiary całkowite Szerokość m  2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,8 
 Wysokość m  2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,1

Ciężar  t  5,3 6 ,3 7 ,3 8,2 9,6 10,6 13,3 
wraz z izolacją

Pojemność wodna kotła  m3  5,0 5,5 6,4 8,2 9,3 10,5 13,0

Kocioł wody gorącej VITOMAX 300-LT

Strona 36

Kocioł wody gorącej VITOMAX 200-LW

Strona 38

Kocioł wody gorącej VITOMAX 200-WS

Strona 38

Typ kotła M64  Wielkość   1 2 3 4 5 6

Znamionowa moc cieplna  MW   8,0 10,0 12,0 14,2 16,5 20,0

 Długość m   6,6 7,1 7,7 8,2 8,7 9,5 
Wymiary całkowite Szerokość m   2,7 2,9 3,0 3,3 3,5 3,7 
 Wysokość m   3,1 3,3 3,5 3,7 4,0 4,2

Ciężar wraz z izolacją 
dopuszczalne ciśnienie robocze: 6 bar  t   15,1 19,2 22,8 27,8 35,8 40,1 
dopuszczalne ciśnienie robocze: 10 bar  t   17,7 22,7 24,8 31,4 39,8 48,0 
dopuszczalne ciśnienie robocze: 16 bar  t   20,5 26,0 30,2 38,4 46,4 56,3

Pojemność wodna kotła  m3   15,3 18,7 22,2 26,6 33,8 39,8

Typ kotła M343  Wielkość    1 2 3 4 5

Znamionowa moc cieplna  MW    2,3 2,8 3,5 4,5 6,0

 Długość m    4,2 4,5 4,9 5,3 5,9 
Wymiary całkowite Szerokość m    2,0 2,0 2,2 2,3 2,4 
 Wysokość m    2,3 2,3 2,5 2,5 2,8

Ciężar wraz z izolacją 
dopuszczalne ciśnienie robocze: 6 bar  t    4,9 5,6 6,6 8,0 9,8 
dopuszczalne ciśnienie robocze: 10 bar  t    5,6 6,4 7,6 9,2 11,6 
dopuszczalne ciśnienie robocze: 16 bar  t    6,7 7,6 9,1 11,0 14,0

Pojemność wodna kotła  m3    4,9 5,6 7,0 8,7 10,5

Typ kotła M250   Wielkość 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A

Znamionowa moc cieplna  MW 1,75 2,33 2,91 3,49 4,65 5,82 6,98 8,14 9,30 11,63

 Długość m 4,6 4,6 4,6 5,4 5,6 6,1 6,3 7,1 7,2 7,3 
Wymiary całkowite Szerokość m 2,0 2,2 2,4 2,5 2,7 2,9 3,1 3,2 3,3 3,7 
 Wysokość m 2,4 2,6 2,8 2,9 3,1 3,3 3,5 3,6 3,7 4,1

Ciężar   t 5,1 5,7 6,8 8,6 10,7 12,5 16,4 18,9 22,0 27,2 
wraz z izolacją

Pojemność wodna kotła   m3 6,1 7,6 8,7 11,1 14,0 15,9 18,7 22,5 25,5 31,4



Typ kotła M238  Wielkość 1 2 3 4 5 6 7 8

Moc 
przy opalaniu gazem ziemnym  MW 4,00 5,10 6,80 9,05 11,30 13,55 15,75 18,20 
przy opalaniu lekkim olejem opałowym  MW 4,00 5,10 6,80 8,90 9,80  11,00 12,80 14,00

 Długość m 5,2 5,7 6,4 7,2 7,7 8,3 8,8 9,3 
Wymiary całkowite Szerokość m 2,6 2,7 2,8 3,1 3,3 3,4 3,6 3,8 
 Wysokość m 2,9 3,1 3,2 3,5 3,6 3,8 4,0 4,2

Ciężar wraz z izolacją 
dopuszczalne ciśnienie robocze: 6 bar  t 9,1 11,1 14,0 19,1 22,8 28,1 32,0 38,0 
dopuszczalne ciśnienie robocze: 8 bar  t 10,2 12,3 15,6 21,2 25,3 31,3 35,6 42,2 
dopuszczalne ciśnienie robocze: 10 bar  t 11,2 13,5 17,1 23,3 27,9 34,4 39,2 46,4 
dopuszczalne ciśnienie robocze: 13 bar  t 12,2 14,8 18,7 25,4 30,4 37,5 42,7 50,6 
dopuszczalne ciśnienie robocze: 16 bar  t 13,2 16,0 20,2 27,5 32,9 40,6 46,3 54,9 
dopuszczalne ciśnienie robocze: 18 bar  t 14,2 17,2 21,8 29,7 35,5 43,8 49,8 59,1 
dopuszczalne ciśnienie robocze: 20 bar  t 15,2 18,5 23,4 31,8 38,0 46,9 53,4 
dopuszczalne ciśnienie robocze: 22 bar  t 16,2 19,7 24,9 33,9 40,5 50,0  
dopuszczalne ciśnienie robocze: 25 bar  t 17,3 20,9 26,5 36,0 

Pojemność wodna kotła  m3 10,5 12,8 16,0 22,0 26,0 30,0 35,0 40,0

Kocioł wody gorącej VITOMAX 200-HW

Strona 38

Typ kotła M236  Wielkość 1 2 3 4 5 6 7 8

Moc  MW 0,52 0,67 0,85 1,04 1,30 1,70 2,16 2,84

 Długość m 2,7 2,9 3,2 3,2 3,4 3,7 4,0 4,4 
Wymiary całkowite Szerokość m 1,6 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,3 
 Wysokość m 1,8 1,9 2,0 2,1 2,1 2,3 2,4 2,6

Ciężar wraz z izolacją 
dopuszczalne ciśnienie robocze: 6 bar  t 2,1 2,3 2,6 3,0 3,5 4,3 5,3 6,9 
dopuszczalne ciśnienie robocze: 8 bar  t 2,2 2,4 2,7 3,5 3,7 5,0 5,5 7,0 
dopuszczalne ciśnienie robocze: 10 bar  t 2,3 2,5 3,0 3,7 3,9 5,2 6,2 7,5 
dopuszczalne ciśnienie robocze: 13 bar  t 2,4 2,6 3,2 3,8 4,5 5,4 6,5 8,5 
dopuszczalne ciśnienie robocze: 16 bar  t 2,7 2,8 3,5 4,1 4,9 5,9 7,2 9,0 
dopuszczalne ciśnienie robocze: 18 bar  t 3,0 3,2 3,7 4,4 5,1 6,2 7,5 9,0 
dopuszczalne ciśnienie robocze: 20 bar  t 3,4 3,6 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0  
dopuszczalne ciśnienie robocze: 22 bar  t 3,8 4,0 4,4 5,5 6,5 7,5  
dopuszczalne ciśnienie robocze: 25 bar  t 4,2 4,5 5,0 6,0 7,0

Pojemność wodna kotła  m3 1,7 2,0 2,5 2,9 3,4 4,6 5,5 7,3

Kocioł wody gorącej VITOMAX 100-LW

Strona 40

Typ kotła M148  Wielkość    1 2 3 4 5

Znamionowa moc cieplna  MW    0,65 0,85 1,1 1,4 1,8

 Długość m    2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 
Wymiary całkowite Szerokość m    1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 
 Wysokość m    1,65 1,6 1,75 1,8 1,95

Ciężar wraz z izolacją 
dopuszczalne ciśnienie robocze: 6 bar  t    1,5 1,8 2,1 2,6 3,2 
dopuszczalne ciśnienie robocze: 10 bar  t    1,7 2,0 2,4 3,0 3,8

Pojemność wodna kotła  m3    1,1 1,3 1,5 1,8 2,2

Typ kotła M148  Wielkość   6 7 8 9 A B

Znamionowa moc cieplna  MW   2,3 2,9 3,5 4,2 5,0 6,0

 Długość m   3,4 3,6 3,9 4,4 4,5 4,9 
Wymiary całkowite Szerokość m   1,9 2,0 2,1 2,3 2,4 2,5 
 Wysokość m   2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6

Ciężar wraz z izolacją 
dopuszczalne ciśnienie robocze: 6 bar  t   3,7 4,3 5,3 6,4 7,3 8,6 
dopuszczalne ciśnienie robocze: 10 bar  t   4,4 5,3 6,2 7,8 8,9 10,4

Pojemność wodna kotła  m3   2,3 2,9 3,4 4,5 4,9 5,6
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Wszystkie komponenty potrzebne do stworzenia wydajnej instalacji grzewczej oferowane 
przez firmę Viessmann pochodzą z jednego źródła i są do siebie doskonale dopasowane.

Od instalacji grzewczych z kotłami średniej 

i dużej mocy wymaga sie obecnie, oprócz naj-

nowszych rozwiązań technicznych, niezawod-

ności, indywidualnych rozwiązań systemo-

wych, przyjaznej dla środowiska naturalnego 

pracy, a także dostępu do szeregu usług 

związanych z eksploatacją kotłów i nadzoro-

waniem pracy całej instalacji grzewczej. 

Technika systemowa oraz osprzęt firmy Vies-

smann gwarantują optymalne dopasowanie 

wszystkich elementów 

Technika systemowa firmy Viessmann to gwarancja 
najwyższej niezawodności i wydajności

Technika  
systemowa 

Wymiennik ciepła Vitotrans 

dołączony do kotła Vitomax

Wszystkie elementy dostarczane przez firmę 

Viessmann zapewniają sprawne działanie 

całej instalacji grzewczej – od kotłów poprzez 

palniki, systemy regulacji i pojemnościowe 

podgrzewacze wody, aż po grzejniki. Pasujące 

do siebie rozwiązania systemowe gwarantują 

wysoką niezawodność przy zoptymalizowa-

nym stopniu wydajności dla każdej instalacji 

grzewczej.



Wymiennik ciepła Vitotrans

Pojemnościowe podgrzewacze 

wody

Ciepło z energii słonecznej

Sterowanie i regulacja

Zintegrowane oprzyrządowanie 
systemowe
Dzięki osprzętowi systemowemu z programu 

Vitoset wykorzystany zostaje cały innowa-

cyjny potencjał techniki grzewczej – dosko-

nałe współdziałanie zintegrowanych ze sobą 

komponentów.

Produkcja ciepła z energii słonecznej 
i fotowoltaika
Każdy kocioł może współpracować z kolekto-

rami słonecznymi, oszczędzając w ten sposób 

cenną energię tradycyjnych paliw. Dla zasto-

sowań przemysłowych firma Viessmann 

oferuje kompletne rozwiązania systemowe 

do pozyskiwania darmowego ciepła i energii 

elektrycznej ze słońca.

Pojemnościowe podgrzewacze wody
Seria zbiorników Vitocell idealnie uzupełnia 

dotychczasową ofertę systemów grzewczych. 

To korzyść nie tyko ze względu na możliwości 

montażu, ale przede wszystkim z uwagi na 

zapewnienie komfortu cieplnego pomieszczeń 

i wody użytkowej. Dzięki szerokiej gamie 

pojemnościowych podgrzewaczy wody 

i zbiorników buforowych firma Viessmann 

odpowiada na każde zapotrzebowanie i wy-

magania związane z komfortem w zakresie 

podgrzewania wody użytkowej i wykorzysta-

niu dodatkowych źródeł ciepła.

Technika kondensacyjna dla średnich 
i dużych kotłów
Wymiennik ciepła Vitotrans 300 umożliwia 

efektywne wykorzystanie zalet techniki 

kondensacyjnej także w przypadku kotłów 

grzewczych średniej i dużej mocy.

Technika regulacyjna
Wszystkie kotły grzewcze firmy Viessmann są 

sterowane regulatorem Vitotronic – zdolnym 

do komunikowania się, cyfrowym systemem 

regulacyjnym. Oznacza to: jednakowe części 

w całej ofercie kotłów, jednolity system mon-

tażu i nieliczne uniwersalne części zamienne. 

Tym samym montaż, obsługa, konserwacja 

i serwis są znacznie łatwiejsze. 

Transmisja danych z wykorzystaniem 
systemu TeleControl, serwis, automatyka 
budynku
Czy to budynek gospodarczy, czy duży budy-

nek mieszkalny – system TeleControl firmy 

Viessmann dostarcza inteligentnych rozwią-

zań z zakresu sterowania systemem grzew-

czym i automatyką domową. Dzięki rozwią-

zaniu Vitohome dostępny jest zdalny system 

automatyki domowej, który podnosi komfort 

i dodatkowo pomaga oszczędzać energię.
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systemowa

Vitotrans �00



Przegląd zalet

 Wysoka niezawodność i duża żywotność dzięki odpornej na korozję stali szla-

chetnej. Stal kwasoodporna 1.4571 sprawdza się przy zasilaniu gazem i krótko-

trwałej pracy na lekkim oleju opałowym, a stal kwasoodporna 1.4539 przy pracy 

ciągłej na lekkim oleju opałowym

 Kompaktowa budowa – oszczędność przestrzeni dzięki możliwości ustawienia 

bezpośrednio za kotłem

 Proste połączenie hydrauliczne – przez wymiennik ciepła Vitotrans 300 można 

opcjonalnie poprowadzić cały strumień przepływu, lub – w celu optymalizacji 

wykorzystania ciepła kondensacji – jedynie strumień częściowy.

 Wymiennik ciepła spaliny/woda Vitotrans 300 z

– powierzchnią grzewczą Inox-Crossal dla kotłów grzewczych o zakresie mocy 

od 80 do 1750 kW

– powierzchnią grzewczą Inox-Tubal dla kotłów grzewczych o zakresie mocy 

od 1860 do 6600 kW

 Usytuowane pionowo powierzchnie grzewcze Inox-Crossal i Inox-Tubal zapew-

niają wysoką niezawodność i dużą żywotność;

– dzięki pionowym ciągom spalin skraplająca się woda może bez przeszkód 

spływać w dół. Zapobiega to zatężaniu kondensatu poprzez wtórne odparo-

wanie

– wzmocniony efekt samooczyszczania, dzięki gładkiej powierzchni ze stali 

szlachetnej

– wysoce skuteczne przekazywanie ciepła i wysoki stopień kondensacji

 Dopasowane do wymiennika ciepła Vitotrans 300 urządzenia neutralizujące

VITOTRANS 300

Wykorzystanie techniki kondensacyjnej w kotłach średniej i dużej mocy przez dostawienie do kotła 
kondensacyjnego wymiennika ciepła przyczynia się do zmniejszenia kosztów eksploatacji.

Vitotrans 300

1  Wlot spalin
2  Izolacja cieplna
3  Wylot spalin
4  Obudowa z blachy stalowej  

w kolorze srebrnym – Vitosilber
5  Powierzchnia grzewcza  

Inox-Crossal

1

1

2

2

3
3

44 5

5

Rosnące ceny paliw to ważny problem zwłasz-

cza dla użytkowników instalacji kotłowych 

średniej i dużej mocy. Znaczne obniżenie 

zużycia paliw uzyskuje się przez zastosowanie 

wysokosprawnej techniki kondensacyjnej. 

Dlatego energooszczędna technika konden-

sacyjna nabiera coraz większego znaczenia, 

szczególnie że  inwestycja amortyzuje się 

w ciągu kilku lat.

Dla instalacji większych rozmiarów – a także 

wówczas, gdy możliwa jest rozbudowa insta-

lacji już istniejących – stosuje się oddzielne 

wymienniki ciepła spaliny/woda. Spaliny 

podlegają w nich dalszemu schłodzeniu, 

co prowadzi do kondensacji pary wodnej. 

Uzyskane w ten sposób ciepło kondensacji 

i niska temperatura spalin przyczyniają się do 

wzrostu wydajności instalacji.

Vitotrans 300
Vitotrans 300 jest wymiennikiem ciepła 

spaliny/woda, wykorzystywanym w procesie 

kondensacji spalin, stosowanym w kotłach 

grzewczych o zakresie mocy od 80 do 

6600 kW. Dzięki jego podłączeniu przy opala-

niu gazem ziemnym możliwe jest zwiększenie 

znormalizowanej wydajności kotła o 12%, 

a przy oleju opałowym o 7%.
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Technika systemowa

Wszystkie instalacje kotłowe średniej i dużej mocy mogą współpracować z odpowiednią 
techniką solarną. Bezpłatna energia słoneczna jest wówczas wykorzystywana 
do podgrzewania wody użytkowej.

Ciepło i prąd ze słońca – niewyczerpalne źródło 
darmowej energii

Kocioł grzewczy i system solarny stanowią 

obecnie nieodłączną całość. Są ku temu 

ważne powody – w lecie duża część zapotrze-

bowania na energię do podgrzewania wody 

użytkowej może być pozyskana z wykorzy-

staniem kolektorów słonecznych. Przynosi to 

znaczne oszczędności na kosztach ogrzewania 

ciepłej wody użytkowej oraz ogranicza emisję 

substancji szkodliwych do atmosfery.

Energia słoneczna jest bezpłatna, a światło 

słoneczne jest zamieniane przez kolektory 

w ciepło, nawet gdy promienie słoneczne 

Rurowe kolektory próżniowe 

mogą być montowane bez 

względu na położenie, a w nowym 

budownictwie sprawdzają 

się znakomicie jako elementy 

architektoniczne.

nie padają bezpośrednio na nie. Szczególnie 

płaskie dachy budynków wielorodzinnych 

i przemysłowych, dzięki dużej powierzchni 

która najczęściej pozostaje niewykorzystana,  

stanowią idealną bazę dla instalacji pól kolekto-

rów.

Proste z zasady
Naturalnie, aby energia słoneczna mogła być 

wykorzystywana, niezbędna jest innowacyjna 

technika i doświadczenie: systemy solarne 

„zbierają” energię słoneczną w kolektorach 

płaskich bądź rurowych. Tutaj dzięki promie-

Kolektory słoneczne i moduły fotowoltaiczne



Próżniowe kolektory rurowe Vitosol 200-T i Vitosol 300-T 

cechuje wysoka niezawodność i duża żywotność.

Kolektor płaski Vitosol 200-F wyposażony został w mrozo- 

i gradoodporne szkło zabezpieczające, a także odporne 

na korozję elementy ze stali szlachetnej i aluminium. 

Na życzenie klienta dostarczamy ramy we wszystkich 

barwach zgodnych z paletą RAL. 

Moduły fotowoltaiczne Vitovolt firmy Viessmann są wydajne 

także przy częściowo zacienionych powierzchniach.

Najwyższa jakość, na której można 

polegać. Więcej informacji pod 

adresem: www.test.de 

niom słonecznym rozgrzewane jest medium, 

za pomocą którego ciepło transportowane jest 

dalej do zbiornika z ciepłą wodą i przez wy-

miennik ciepła do podgrzewanej wody użyt-

kowej. Schłodzona ciecz jest odprowadzana 

z powrotem do kolektorów – cykl rozpoczyna 

się od nowa. Kolektory słoneczne są dodatko-

wym źródłem ciepła, uzupełniającym główne, 

np. kocioł gazowy lub olejowy. Jeśli ilość 

ciepła dostarczonego przez kolektory jest 

niewystarczająca (np. zima), kocioł dogrzewa 

c.w.u. do wymaganej temperatury.

Program Vitosol obejmuje kolektory słoneczne 

odpowiednie dla każdych potrzeb i miejsca 

montażu. Montaż na dachu lub fasadzie budyn-

ku otwiera szerokie możliwości projektowe.

Kolektory płaskie i rurowe
Kolektor płaski Vitosol 200-F przekonuje 

wysoką jakością, niezawodnością i wysoką 

sprawnością. Wysokowydajny kolektor płaski 

Vitosol 300-F wykorzystuje nasłonecznienie 

w sposób szczególnie wydajny dzięki zastoso-

waniu w nim szkła z powłoką antyrefleksyjną 

i wysokoselektywnym pokryciem absorbera.

Kolektory próżniowe Vitosol 300-T i 200-T 

działają na zasadzie „Heatpipe” (rurka cieplna). 

Wyjątkowo efektywnie wykorzystują nawet 

najmniejsze promieniowanie słoneczne.

Vitosol 300-T odpowiada najwyższym 

oczekiwaniom zarówno pod względem  

efektywności pracy jak i wyjątkowo długim 

okresie eksploatacji. Wysokosprawny kolektor 

Vitosol 200-T przeznaczony jest do montażu 

w dowolnym położeniu dzięki temu można 

go umieścić niemal w każdym dostępnym 

miejscu.

Własny prąd dzięki modułom Vitovolt
Moduły fotowoltaiczne Vitovolt 200 wytwa-

rzają energię elektryczną z energii słonecz-

nej. Energia elektryczna  jest doprowadzana 

poprzez inwerter bezpośrednio do sieci 

publicznej.

Skorzystaj z programów pomocowych
Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą, gdzie 

oprócz porady technicznej otrzymają Państwo 

również informację o aktualnych programach 

pomocowych i dotacjach. 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony 

internetowej gdzie w łatwy sposób można 

wysłać Zapytanie ofertowe:

www.viessmann.pl

48/4�

http://www.viessmann.pl


Zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową 

jest różne, w zależności od rodzaju obiektu 

i sposobu korzystania z c.w.u. Na przykład, 

w hotelu czy kompleksie apartamentów, 

w godzinach porannych, w krótkim czasie 

potrzebna jest duża ilość  ciepłej wody. 

Również, podgrzewacz powinien zapewnić 

odpowiednią ilość ciepłej wody pobieranej 

równocześnie w kilku miejscach w budynku. 

Pojemnościowe podgrzewacze ciepłej wody 

użytkowej Vitocell zaspokajają te potrzeby 

pod każdym względem i spełniają również 

zwiększone wymagania co do wyposażenia. 

W każdym przypadku godne polecenia jest za-

instalowanie systemu solarnego dla zaoszczę-

dzenia energii i bezpłatnego podgrzewu wody.

Technika  
systemowa

Podgrzewacze  
ciepłej wody użytkowej

Wraz z pojemnościowymi podgrzewaczami ciepłej wody użytkowej Vitocell oferujemy 
 Państwu komfortowe rozwiązanie problemu zaopatrzenia w ciepłą wodę – jako doskonałe 
uzupełnienie dla każdego kotła grzewczego.

Program Vitocell firmy Viessmann oferuje odpowiedni 

pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej, który 

jest idealnie dopasowany do kotła grzewczego i systemu 

solarnego.

Komfort ciepłej wody dla każdych potrzeb



Vitocell 300
1    Vitocell 300 z nierdzewnej stali szlachetnej, 

pojemność: 130 do 500 litrów
2    Poprowadzone daleko ku dołowi 

 powierzchnie grzewcze zapewniają 

 ogrzanie całej zawartości wody
3    Niewielkie straty ciepła dzięki 

 wysokoskutecznej izolacji cieplnej

1

2

3

Dla każdego zapotrzebowania odpowiedni 
pojemnościowy podgrzewacz ciepłej 
wody użytkowej
W programie podgrzewaczy Vitocell znajdą 

Państwo podgrzewacz ciepłej wody użytko-

wej dokładnie pasujący do Państwa wyma-

gań. W zależności od zapotrzebowania na 

wodę i możliwości instalacji proszę wybrać 

podgrzewacz stojący, o odpowiedniej pojem-

ności.

Higieniczne zaopatrzenie w wodę 
użytkową
Wewnętrzna powierzchnia podgrzewaczy 

wody użytkowej ma decydujący wpływ na jej 

higieniczne przygotowanie. Dlatego Vies-

smann stawia na dwie koncepcje jakościowe: 

na pokrycie emalią Ceraprotect dla pewnej 

i trwałej ochrony przed korozją w produktach 

grupy Vitocell 100 oraz na nierdzewną stal 

szlachetną dla najwyższych wymagań higie-

nicznych w produktach grupy Vitocell 300. 

Powierzchnie grzewcze podgrzewaczy 

Vitocell są poprowadzone szczególnie nisko 

– aż na dno podgrzewacza. W ten sposób 

ogrzewają one całą zawartość wody i dlatego 

są szczególnie ekonomiczne. 

Vitocell 300 ze stali nierdzewnej
Pojemnościowe podgrzewacze ciepłej wody 

użytkowej Vitocell 300 z odpornej na koro-

zję nierdzewnej stali szlachetnej spełniają 

najwyższe wymagania w zakresie higieny. 

Nie na darmo nierdzewna stal szlachetna 

z uwagi na swoje znakomite właściwości higie-

niczne stosowana jest również w kuchniach, 

laboratoriach, szpitalach lub w przemyśle spo-

żywczym. Jednorodna powierzchnia ze stali 

szlachetnej jest i pozostanie również po długo-

letnim użytkowaniu nienagannie higieniczna. 

Vitocell 100 z powłoką  
emaliową Ceraprotect
Podgrzewacze Vitocell 100 z powłoką emalio-

wą Ceraprotect spełniają wszystkie wymaga-

nia dotyczące komfortowego, ekonomicznego 

podgrzewu ciepłej wody użytkowej i zajmują 

czołową pozycję w grupie emaliowanych 

podgrzewaczy pojemnościowych. Warstwa 

emaliowa Ceraprotect chroni podgrzewacz 

w sposób pewny i trwały przed korozją.

Przegląd zalet
 Vitocell 300 z nierdzewnej stali szlachetnej, 

pojemność: 130 do 500 litrów

 biwalentne i multiwalentne pojemnościowe 

podgrzewacze c.w.u. do integracji z instala-

cją solarną dla podgrzewu c.w.u. i wspoma-

gania ogrzewania

 Vitocell 100 z powłoką emaliową Cerapro-

tect, pojemność: 80 do 1 000 litrów

 poprowadzone daleko ku dołowi po-

wierzchnie grzewcze zapewniają ogrzanie 

całej zawartości wody 

 niewielkie straty ciepła dzięki wysokosku-

tecznej izolacji cieplnej
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Pełna kontrola instalacji grzewczej z innowacyjnym systemem wymiany danych 
i komunikacji na odległość Viessmann TeleControl 

Wszystko pod kontrolą – nawet z daleka

Dla każdego rodzaju obiektu, od dużych 
osiedli mieszkaniowych, hoteli, po budynki 
biurowe i handlowe, dla każdego zapotrzebo-
wania firma Viessmann posiada inteligentne 
systemy komunikacji i sterowania systemami 
grzewczymi na odległość. Niezależnie od 
sposobu ogrzewania, każdą instalacją można 
łatwo sterować i kontrolować jej pracę na 
odległość. Dotyczy to wszystkich systemów 
ogrzewania, z: kotłami olejowymi i gazowymi 
średniej i dużej mocy, instalacjami solarnymi, 
po kotły na pelet i pompy ciepła. 

Regulacja i komunikacja – zdalne monitorowanie  
i kontrola systemu grzewczego

Technika  
systemowa

Dodatkowo systemy komunikacji Viessmann 
pozwalają monitorować i sterować pracą 
innych urządzeń technicznych, jak: pompy, 
systemy wentylacji i klimatyzacji itp.
Vitocom i Vitodata, za pomocą telefonu 
komórkowego, komputera czy smartfona, 
w każdej chwili gwarantują  pełną kontrolę 
nad systemem grzewczym z dowolnego 
miejsca na świecie.



System komunikacji TeleControl 

firmy Viessmann to idealne rozwią-

zanie do zdalnego monitorowania 

i kontroli systemów grzewczych 

– zarówno dla domów jednorodzin-

nych, letniskowych, jak i dla dużych 

budynków mieszkalnych

Vitocom 300
Vitodata 300

     Internet

Vitocom 100

       Sieć telefonii GSM

Użytkownicy  
prywatni

Firmy  
i przedsiębiorstwa

Vitocom 300 z Vitodata 300
System komunikacji Vitocom 300 i Vitodata 
300 zapewnia pełną kontrolę przez internet 
większych budynków mieszkalnych, biuro-
wych i handlowych. Dostawca ciepła lub 
firma nadzorująca system grzewczy w każdej 
chwili może łatwo i szybko sprawdzić jak 
pracują urządzenia i zoptymalizować pracę 
ogrzewania. Może również w razie potrzeby 
zaplanować kontrolę instalacji na miejscu.

System oferuje wiele możliwości kontroli 
i optymalizacji pracy systemu grzewczego na 
odległość, jak: zdalne programowanie pracy 
urządzeń, korekta krzywej grzania, zmiany 
temperatur, programowania czasowego ogrze-
wania itp.. Umożliwia dodatkowo kontrolę 
i dokładne określenie ilości zużywanej energii 
oraz jej rozliczanie. 
Instalacja monitorowana jest przez całą dobę 
a komunikaty od systemu grzewczego przeka-
zywane są przez SMS, faks lub e-mail. 

Vitocom 300 LAN
Vitocom 300 w wersji LAN sprawia, że szyb-
kość transmisji danych może wynosić do 100 
MB/s, a maksymalne bezpieczeństwo danych 
zapewnia połączenie VPN. 

Vitocom 100
Vitocom 100 zapewnia stały nadzór i sterowa-
nie instalacją grzewczą w domach jedno- 
i wielorodzinnych, domach letniskowych i nie 
zamieszkałych na stałe. Za pomocą telefonu 
komórkowego zapewnia wygodną kontrolę 
instalacji grzewczej i bezpieczną jej eksploata-
cję. Instalację grzewczą może również kon-
trolować firma serwisowa i w razie potrzeby 
szybko podjąć odpowiednie działania. System 
grzewczy komunikuje się z użytkownikiem 
instalacji i serwisantem przez SMS.  
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Automatyka kotłowa  
i instalacyjna Vitotronic

Technika 
systemowa

Regulatory Vitotronic, dzięki 

przemyślanemu, elektronicznemu 

systemowi zarządzania, zapewniają 

oszczędną eksploatację każdej insta-

lacji grzewczej.

Firma Viessmann oferuje idealnie dopasowane rozwiązania – począwszy od regulatorów 
dla instalacji jednokotłowych, na regulatorach dla instalacji wielokotłowych z centralnym 
sterowaniem, z wykorzystaniem szafy rozdzielczej kończąc. 

Vitotronic – oszczędne zarządzanie energią  
dla instalacji każdej wielkości

Zdolny do komunikacji, cyfrowy system steru-

jący Vitotronic to elektroniczne zarządzanie dla 

potrzeb oszczędnej i niezawodnej eksploatacji 

instalacji grzewczych. Znakomicie sprawdza 

się w trakcie montażu, obsługi i konserwacji.

Dzięki swej modułowej konstrukcji większość 

istotnych funkcji regulatorów Vitotronic, prze-

znaczonych dla kotłów małej mocy, nadaje się 

też dla kotłów średniej i dużej mocy. Elementy 

składowe regulatorów bazują na jednej strate-

gii platformowej.

Poczynając od jednolitej obsługi, na prostym 

montażu, łatwym uruchomieniu i konserwacji 

z systemem wtykowym Rast 5, funkcją Plug 

& Work i interfejsem Optolink umożliwiającym 

komunikację z komputerem przenośnym, 

kończąc.

Regulatory Vitotronic przeznaczone dla kotłów 

średniej i dużej mocy dysponują wystarczają-

cą ilością wolnego miejsca dla przejrzystego 

i uporządkowanego rozłożenia okablowania. 

Wszystkie regulatory Vitotronic są spraw-



Szafa rozdzielcza Vitocontrol

Przegląd zalet:

 Sterowanie dla palników gazowych, olejo-

wych lub wielopaliwowych

 Sterowanie pompą: przełączenie awaryjne, 

tryb cykliczny, połączenie kaskadowe 

 Regulacja obiegu grzewczego, sterowanie 

zaworem regulacyjnym i pompami 

 Ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa 

funkcje zgodne z wymogami kraju przezna-

czenia

 Wskaźnik komunikatów dotyczących działa-

nia i zakłóceń

 Funkcje ochronne kotła

 Regulatory obiegu kotłowego

 Funkcja kaskadowa przy instalacjach wielo-

kotłowych

 Zdalny monitoring, konfiguracja i obsługa 

regulatorów przez telefon lub Internet

dzane w połączeniu z kotłami grzewczymi 

Viessmann przez Instytut Badań i Certyfikacji 

VDE. W celu regulacji temperatury wody w 

zbiorniku instalacja CWU może być sterowana 

przez system ładowania z zaworem trójdroż-

nym.

Integracja z systemami automatyki 
budynku
Vitotronic 300 jest pogodowym, kaskado-

wym regulatorem cyfrowym przeznaczonym 

do obsługi do czterech kotłów grzewczych 

z regulatorem Vitotronic 100, włączając w to 

regulację dla dwóch obiegów z mieszaczem.

Komunikacja w ramach sytemu odbywa się 

poprzez magistralę LON. To umożliwia łatwą 

integrację z systemami automatyki budynku 

bez dodatkowego interfejsu. Vitotronic 300 

może być montowany na kotle, na ścianie lub 

jako wariant sprzętowy w szafie rozdzielczej 

Vitocontrol i umożliwia centralną obsługę całej 

instalacji.

Wygodne regulatory obiegów grzewczych
Vitotronic 200, jako pogodowy, cyfrowy 

regulator obiegu kotłowego jest przeznaczo-

ny dla instalacji jednokotłowych z układem 

wentylacyjnym i palnikiem o stopniowanym 

lub modulowanym trybie pracy. Przy dwóch 

lub więcej obiegach grzewczych z miesza-

czem istnieje możliwość podłączenia poprzez 

moduł komunikacyjny LON maksymalnie do 

32 regulatorów Vitotronic 200.

Vitotronic 100 jest cyfrowym regulatorem 

obiegu kotłowego przeznaczonym do pracy 

przy podniesionej temperaturze wody w kotle 

dla instalacji jednokotłowych lub kotłów, od 

pierwszego do czwartego, dla instalacji wie-

lokotłowych (tu w połączeniu z regulatorem 

kaskadowym Vitotronic 300-K). 

Urządzenie sterująco-rozdzielcze Vitotronic
Istotnym elementem instalacji kotłowej jest 

urządzenie sterująco-rozdzielcze Vitocontrol. 

Obsługa i parametryzacja instalacji odbywa 

się za pomocą przyrządów i wskaźników 

wbudowanych w drzwi szafy rozdzielczej. 

Dla użytku w kraju przeznaczenia są one 

opisane we właściwym języku.

Kontrola szafy rozdzielczej odbywa się w na-

szym centrum kontrolnym odpowiednio do 

typowych dla danego kraju norm i przepisów 

i potwierdzana jest protokołem kontroli.
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Vitoset to nasz obszerny program osprzętu i jeszcze jeden dowód kompetencji  
systemowej Viessmann.

W programie Vitoset firma Viessmann oferuje 

swoim partnerom handlowym komponen-

ty, potrzebne im do wyposażenia instalacji 

grzewczych budynku. Każdy produkt Vitoset 

spełnia przy tym najwyższe wymogi jakościo-

we. Cały program jest doskonale zharmonizo-

wany z innymi produktami Viessmann. Inaczej 

mówiąc:  w firmie Viessmann wszystko pasuje 

do siebie i daje się montować bezpiecznie, 

szybko i łatwo.

Oferta programowa Vitoset

Nasz System –  Twoja korzyść
Nasze firmy partnerskie czerpią korzyści nie 

tylko z wysokich standardów jakościowych.  

Vitoset ułatwia pracę, oszczędza czas i pie-

niądze, także przy zamawianiu, dostawach 

i serwisie. Pakiety systemów grzewczych mają 

u nas tylko jeden numer katalogowy.

Wszystko to można zamówić łatwo i szybko 

przez telefon, telefaks lub Internet. Dzięki gę-

stej sieci naszych oddziałów, zamówiony towar 

dostarczony zostanie błyskawicznie.

Viessmann Vitoset to program towarzyszący 

ogrzewaniu. Po prostu wszystko – jako system. 

VitosetTechnika 
systemowa



Magazynowanie paliwa

–   Zbiorniki oleju typu: BT, CT, DWT oraz 

KWT, o pojemności od 750 do 2 000 litrów

–   Osprzęt zbiorników oleju

Grzejniki płytowe uniwersalne  
i łazienkowe 
–   Grzejniki płytowe uniwersalne  

typ: 10, 11, 20, 21, 22, 33
–   Grzejniki płytowe Compact z przyłączem 

bocznym, typ: 20, 21, 22, 33
–   Grzejniki płytowe Carat Vertikal typ: 10 i 20
–   Grzejniki łazienkowe typ PD i PDT w kolorze 

białym, w wersji prostej lub łukowej
–   Grzejniki łazienkowe typ PDT łukowe z przy-

łączem środkowym, 
–   Armatura grzejnikowa

System instalacyjny ViPEX 
–   5-warstwowa rura Pex/AL/Pex do central-

nego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej 

oraz systemu ogrzewania podłogowego

–   Dodatkowe komponenty systemu jak 

np: złączki, rozdzielacze, szafki do rozdziela-

czy, płyta izolująca itp.

System instalacyjny ze stali nierdzewnej
- Kompletny system do instalacji centralnego 

ogrzewania i wody pitnej

Stacje i filtry uzdatniania wody

–   Aquacarbon – filtr ze złożem wielofunkcyj-

nym

–   Aquahome 10 do mieszkań w domach 

wielorodzinnych

–   Aquahome 20 i 30 lub Aquamix do domów 

jednorodzinnych

–   Aquaset 500, 1000 i 2000 – stacje uzdatnia-

nia wody w kotłowni

Systemy kominowe ze stali  
oraz z tworzywa (PPs)

– Jednościenny (ew)

– Dwuścienny (dw)

– Powietrzno–spalinowy (SPS)

System instalacyjny 

ViPEX – dzięki równo-

miernemu emitowaniu 

ciepła, stosując system 

ogrzewania podłogo-

wego ViPEX, mają 

Państwo zapewniony 

nadzwyczaj przyjemny 

klimat wnętrz. Uni-

wersalna rura ViPEX 

znajduje zastosowanie 

zarówno w instalacjach 

c.o., c.w.u. jak i również 

ogrzewaniu podłogo-

wym.

Wskazówka
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Partnerstwo z perspektywami

Obok pełnej oferty w zakresie innowacyjnej 

i wybiegającej w przyszłość, niezawodnej  

techniki grzewczej najwyższej jakości, bazą 

dla osiągnięcia trwałego sukcesu na rynku 

jest dla firmy Viessmann ścisła współpraca 

z branżą grzewczą i skupionymi wokół niej 

organizacjami.

Przemysł i rzemiosło muszą współpracować 

na zasadach partnerskich i wspólnie wyko-

rzystywać nadarzające się szanse. Atrakcyjne 

usługi w zakresie oferowanych produktów 

nabierają coraz większego znaczenia zarówno 

Oferta usługowa firmy Viessmann wspierająca branżę grzewczą ma długą tradycję.

Nowe Centrum Energetyczne 

i Akademia Viessmann w Allenndorf

Usługi Atrakcyjne usługi dla naszych 
partnerów

dla producentów jak i projektantów oraz 

wykonawców systemów grzewczych. Firma 

Viessmann prezentuje bogatą ofertę, z której 

korzysta cała branża.

Sama technika nie wystarczy. Długoletnia 

opieka poserwisowa i konserwacja urządzeń, 

a także gwarantowane zaopatrzenie w części 

zamienne mają bardzo duże znaczenie. Dba 

o to obsługa klienta firmy Viessmann. Na 

życzenie także na podstawie umowy serwi-

sowej.



Dostawa kotła Vitomax w miejscu prac budowlanych

Wszystkie produkty firmy Viessmann spełniają wysokie 

standardy ekologiczne i posiadają certyfikaty EMAS.

Centrum Informacyjne Viessmann w Berlinie

Wszystko z jednej ręki
Viessmann spełnia wszelkie warunki dla 

współpracy zorientowanej na rozwiązania:

 Kompleksowe i kompetentne doradztwo

 Oprogramowanie projektowe Vitodesk, 

pełen pakiet programowy dla projekto-

wania i kalkulacji instalacji grzewczych, 

z możliwością trójwymiarowego projekto-

wania kotłowni wraz z funkcją prezentacji 

i wizualizacji

 Wykonanie zgodnie z wymogami kraju 

przeznaczenia z krótkim terminem dostawy 

 Wyposażenie – osprzęt zabezpieczający, 

palniki, szafy rozdzielcze, pomosty obsłu-

gowe, wymienniki ciepła spaliny/woda, 

instalacje uzdatniania wody

 Szkolenia i instruktaż w centrum informacji 

w Berlinie

 Dowóz żurawiem samochodowym należą-

cym do firmy, z fachową pomocą naszych 

współpracowników 

 Dostępna na całym świecie pomoc w uru-

chomieniu instalacji przez wykwalifikowa-

nych inżynierów

 Serwisowanie przez wykwalifikowaną 

Służbę Techniczną

 Leasing – możliwość prostego i elastycz-

nego leasingu systemów grzewczych firmy 

Viessmann dla przedsiębiorców i jednostek 

samorządowych

 Odpowiedzialność za środowisko naturalne 

– Viessmann jest posiadaczem certyfi-

katu potwierdzającego spełnienie normy 

środowiskowej ISO 14001 oraz wymagań 

Wspólnotowego Systemu Zarządzania 

i Audytu (EMAS).
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Viessmann Group Systemy energii odnawialnej



Indywidualne rozwiązania dzięki wydajnym  
systemom

Poprzez należące do Viessmann Group marki 

ESS, Köb, KWT i Mawera przedsiębiorstwo 

oferuje pełną paletę wydajnych systemów 

grzewczych. Wśród oferowanych produktów 

wymienić można kotły na biomasę, pompy 

ciepła i agregaty kogeneracyjne. Elementem 

wspólnym dla wszystkich systemów jest 

chroniące zasoby naturalne zastosowanie 

odnawialnych nośników energii. Jedynie agre-

gaty kogeneracyjne mogą być zasilane poza 

biogazem także kopalnym gazem ziemnym.

W przypadku wielu gałęzi działalności gospo-

darczej i przemysłu, eksploatacja elektrocie-

płowni zasilanych biomasą jest jak najbardziej 

zrozumiała – np. w przemyśle drzewnym, 

w pielęgnacji terenów zielonych, w gospo-

darce leśnej. Odpowiednie kotły pokrywają 

przeważnie obciążenie podstawowe instalacji. 

Kotły olejowe i gazowe przejmują obciążenie 

szczytowe i tym samym zapewniają ciągłe 

i wydajne zasilanie, o ile jest ono niezbędne.

Agregaty kogeneracyjne ESS zasilane gazem 

ziemnym lub biogazem wytwarzają nie tylko 

ciepło, ale również prąd, który może być 

zużyty na potrzeb własne lub odprowadzony 

do publicznej sieci energetycznej.

Systemy ogrzewania zasilane drewnem 

o mocy do 1250 kW marki Köb spalają drewno 

w każdej postaci: pelet, trociny, wióry, drewno 

mieszane. To idealne rozwiązanie dla zastoso-

wań komercyjnych i przemysłowych.

Instalacje do opalania drewnem o mocy 

do 13000 kW oferuje Mawera. Komercyjni 

dostawcy energii coraz częściej jako paliwo 

wybierają biomasę. Jest ona pozyskiwana 

z niezagrożonych regionów i w dużej mierze, 

poprzez swą trwałość i neutralność pod 

względem emisji dwutlenku węgla, przyczy-

nia się do oszczędzania kopalnych nośników 

energii.

Pompy ciepła marki KWT są w każdym przy-

padku specjalnie dopasowywane. W zależ-

ności od zadania, jakie mają spełniać, istnieje 

możliwość dostarczenia pomp ciepła woda/

woda, solanka/woda, lub powietrze/woda.

Kompleksowy program firmy Viessmann obejmujący wszystkie nośniki energii i ich 
zastosowania oferuje technikę z najwyższej półki, wyznaczając jednocześnie standardy.

Vitobloc 200 – agregat 

kogeneracyjny ESS

Specjalne pompy ciepła KWT dla 

zastosowań przemysłowych 

Kotły na biomasę Mawera i Köb
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Indywidualne rozwiązania w ramach efektywnych 
systemów

Kompletny program firmy Viessmann

Viessmann jest liderem postępu technolo-

gicznego w branży grzewczej. Kompletny 

program firmy Viessmann oferuje Państwu 

indywidualne rozwiązania w ramach efektyw-

nych systemów – dla wszystkich obszarów 

zastosowań i wszystkich nośników energii. 

Jako pionier ochrony środowiska, nasza firma 

dostarcza już od lat szczególnie efektywne 

i ekologiczne systemy grzewcze wykorzystują-

ce jako paliwo olej i gaz, kolektory słoneczne, 

systemy grzewcze na paliwa odnawialne oraz 

pompy ciepła.

Kompletny program produktów firmy Vies-

smann oferuje najwyższej jakości technologie 

i wyznacza standardy gwarantujące komfort 

cieplny. Wysoka efektywność energetyczna 

 pozwala oszczędzać koszty ogrzewania i sta-

nowi właściwy wybór również z ekologicznego 

punktu widzenia. 

Indywidualne, ekonomiczne rozwiązania 
Viessmann posiada odpowiednie, kompletne 

systemy grzewcze dopasowane do różnorod-

nych potrzeb, kotły wiszące lub stojące, w in-

dywidualnych kombinacjach, przyszłościowe 

i ekonomiczne. Tak dla domów jednorodzin-

nych i dwurodzinnych, jak i dużych budynków 

mieszkalnych, obiektów przemysłowych 

i użytkowych, czy też lokalnych sieci ciepłow-

niczych. Nie ma też znaczenia, czy instalacja 

przewidziana ma być do nowego obiektu, czy 

do modernizacji.

Firma Viessmann tworzy innowacyjne 

i kompletne systemy grzewcze, przekonujące 

najwyższą jakością, efektywnością energe-

tyczną jak i długowiecznością. Wiele z naszych 

produktów stało się kamieniami milowymi 

rozwoju branży grzewczej.

Kompletny program firmy Viessmann

Domy jednorodzinne

Domy wielorodzinne

Obiekty przemysłowe 

i użytkowe

Lokalne sieci 

ciepłownicze

Instalacje solarne

i systemy fotowoltaiczne

Kotły olejowe niskotemp. 

i kondensacyjne

13 – 20 000 kW

Kotły gazowe niskotemp.

i kondensacyjne

4 – 20 000 kW



Firma Viessmann jest w wysokim stopniu 

wyspecjalizowana we wszystkich tych 

segmentach rynkowych, jednocześnie 

jednak przedsiębiorstwo to, w porównaniu 

z innymi wyspecjalizowanymi oferentami na 

rynku, posiada decydującą zaletę: Viessmann 

pojmuje technikę grzewczą jako systematycz-

ną całość i oferuje usługi doradcze, które są 

otwarte na technologie i zarazem neutralne, 

jeśli chodzi o nośniki energii. Gwarantuje to 

uzyskanie najlepszego rozwiązania dla każdego 

zastosowania.

Viessmann Group
Grupa przedsiębiorstw Viessmann Group jest 

technologicznym pionierem w branży grzew-

czej. Gwarantuje to renoma marki Viessmann, 

a te zapewniają w grupie przedsiębiorstw 

spółki córki, w których  panuje ten sam duch 

pionierstwa i ta sama siła innowacyjności.

Zakres usług obejmuje:

	Urządzenia kondensacyjne na olej i gaz

	Systemy solarne

	Pompy ciepła

	Instalacje z kotłami na biomasę

  Układy gospodarki skojarzonej do produkcji 

energii elektrycznej i ciepła

 Instalacje do produkcji biogazu

	Usługi

Kompletny program firmy Viessmann – indywidualne 

rozwiązania w ramach efektywnych systemów, dla wszystkich 

nośników energii i wszystkich obszarów zastosowań 

Klimatyzacja Komponenty

systemowe

Pompy ciepła: 

solanka, woda i powietrze

1,5 – 2000 kW

Technika opalania drewnem, 

kogeneracja i wytwarzanie 

biogazu

4 – 13 000 kW
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Domy jednorodzinne Domy wielorodzinne Obiekty przemysłowe 

i użytkowe

Lokalne sieci ciepłownicze

Instalacje solarne

i systemy 

fotowoltaiczne

Kotły olejowe 

niskotemperaturowe 

i kondensacyjne

13 – 20 000 kW

Kotły gazowe 

niskotemperaturowe

i kondensacyjne

4 – 20 000 kW

Technika opalania 

drewnem, kogeneracja 

i wytwarzanie biogazu

4 – 13 000 kW

Pompy ciepła: 

solanka, woda 

i powietrze

1,5 – 1 500 kW

Kompletny program firmy Viessmann – indywidualne rozwiązania w ramach efektywnych 

systemów grzewczych dla wszystkich nośników energii i obszarów zastosowań

Hotel Bulwar, 

Toruń, Polska

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, 

Częstochowa, Polska

The Palm Jumeirah,

Dubai

Heliotrop, 

Freiburg, Niemcy

Osiedle mieszkaniowe  

„Zi Wei Garden“, Xi´an, Chiny

Hangar Ameco A380, 

Pekin, Chiny

Parlament Europejski, 

Sztrasburg, Francja

Dom Architekta,  

Bad Füssing, Niemcy

Międzynarodowe Centrum Kon-

ferencyjne, Krzyżowa, Polska

Lotnisko „Ławica”, 

Poznań, Polska

Parlament Europejski, 

Bruksela, Belgia

Dom jednorodzinny, 

Kevelaer, Niemcy 

Hotel Lagorai, 

Cavalese, Włochy

Centrum Kongresowe, 

Brunstad, Norwegia

Klasztof Św. Otylii,

Niemcy

Dom jednorodzinny, 

Wiesloch, Niemcy

Zespół Turystyczno–Wypoczynko-

wo-Rehabilitacyjny Caritas, 

Kamień Śląski, Polska

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia, 

Grudziądz, Polska

Osiedle mieszkaniowe,

Pfäffikon, Szwajcaria

Loftcube – jednoizbowy moduł 

mieszkalny, Nowe Ulm, Niemcy 

Kompletny program firmy Viessmann



Miasto jutra, Malmö, Szwecja

Technika grzewcza, która wytrzyma 
próbę czasu i spełni wszystkie wymagania

Światowe zużycie energii od 1970 roku po-

dwoiło się, a do 2030 roku ulegnie potrojeniu. 

W konsekwencji tego rozwoju zasoby paliw 

kopalnych – oleju i gazu zmniejszają się, ceny 

energii rosną, a zbyt wysoka emisja CO2 wy-

wiera wpływ na nasz klimat. Nie można więc 

absolutnie zrezygnować ze stałego dążenia 

do uzyskiwania coraz większej efektywności 

energetycznej, jeśli chcemy zabezpieczyć 

naszą przyszłość.

W prawie wszystkich państwach uprzemysło-

wionych na zaopatrzenie w ciepło mieszkań 

i obiektów przemysłowych przypada najwięk-

sza część zużywanej energii – tym samym jest 

to największy potencjał w drodze do oszczęd-

ności. Nowoczesne, efektywne energetycznie 

systemy grzewcze firmy Viessmann są na 

świecie wykorzystywane nie tylko w wielu 

gospodarstwach domowych, lecz również 

i w licznych, dużych obiektach międzynaro-

dowych. W ten sposób wnoszą one ważny 

wkład w oszczędne obchodzenie się z zasoba-

mi naturalnymi.

W ramach tego rozwoju firma Viessmann ze 

swoimi innowacyjnymi rozwiązaniami z nie-

zmiennym powodzeniem podejmuje najróż-

norodniejsze wyzwania związane z zasto-

sowaniem efektywnej techniki grzewczej 

– od pomników historii, poprzez nowoczesne 

obiekty przemysłowe, aż po rozległy obszar 

rynku mieszkaniowego i zakładów pracy. 
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Viessmann – climate of innovation

Dane o przedsiębiorstwie
	Rok założenia: 1917

	Liczba pracowników: 9 400

	Obroty grupy: 1,7 miliardów euro

	Udziały zagraniczne: 56 procent

		22 zakłady w Niemczech, Francji, 

Kanadzie, Polsce, na Węgrzech, w Austrii, 

Szwecji i w Chinach

	Organizacje dystrybucji w 74 krajach

	120 oddziałów handlowych na całym świecie

Viessmann Werke GmbH & Co. KG

Obietnica zawarta w marce Viessmann znaj-

duje swój zwięzły wyraz w osiąganiu coraz 

większej efektywności przez przedsiębior-

stwo. Jest to główne przesłanie związane 

z marką, które razem z naszym logo stanowi 

jej charakterystyczną cechę rozpoznawczą 

na całym świecie. „Climate of innovation” 

jest obietnicą w potrójnym znaczeniu: jest to 

kultura realizacji i innowacji. Jest to obietnica 

wysokich korzyści z produktu i jednocześnie 

zobowiązanie do ochrony klimatu.

Kompletny program 
dla wszystkich nośników energii
Kompletny program firmy Viessmann oferuje 

indywidualne rozwiązania w postaci wydaj-

nych systemów dla wszystkich obszarów za-

stosowań i wszystkich nośników energii. Jako 

światowy pionier w tym zakresie, przedsiębior-

stwo od dziesiątków lat dostarcza szczególnie 

wydajne i niskoemisyjne systemy grzewcze.

Działać zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju
Przejęcie odpowiedzialności jest dla firmy 

Viessmann opowiedzeniem się za działaniem 

zgodnym z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

To zaś oznacza takie pogodzenie ekologii, eko-

nomiki i aspektów społecznych, aby można 

było zaspokajać dzisiejsze potrzeby nie naru-

szając podstaw życiowych nadchodzących 

pokoleń. Sukces ekonomiczny jest podstawą 

naszej niezależności jako przedsiębiorstwa 

rodzinnego i naszego zaangażowania na rzecz:

 ochrony klimatu

	efektywności zasobów naturalnych

		zapewnienia warunków dalszego 

funkcjonowania firmy

Gwarantuje to nasz modelowy projekt 

„Efektywność Plus”. 

Efektywność Plus
Realizując modelowy projekt „Efektywność 

Plus” Viessmann pokazuje, na przykładzie 

swojej siedziby w Allendorf, że już dziś są 

osiągalne cele polityki klimatycznej i ener-

getycznej, jakie wytyczono na 2020 rok. 

W rezultacie efektywność energetyczna 

wzrosła o 22 procent, udział energii odnawial-

nej zwiększono do 18 procent, a emisja CO2 

została zmniejszona o jedną trzecią. 

W skali międzynarodowej
Viessmann jest jednym z wiodących na 

świecie producentów systemów techniki 

grzewczej. Jako przedsiębiorstwo rodzinne 

Viessmann Werke GmbH & Co. KG przed-

siębiorstwo to skupia 37 spółek krajowych 

i 120 oddziałów handlowych, 16 zakładów 

w 8 krajach oraz 3 spółki usługowe.

Spektrum usług
	Urządzenia kondensacyjne na olej i gaz

	Systemy solarne

	Pompy ciepła

	Instalacje paleniskowe opalane drewnem

	Instalacje energetyczne skojarzone

	Instalacje biogazowe

	Usługi

Za swoje zaangażowanie w dzie-

dzinie ochrony klimatu i efektyw-

ności zasobów naturalnych firma 

Viessmann w roku 2009 została 

wyróżniona Niemiecką Nagrodą 

Zrównoważonego Rozwoju.

Za szczególnie efektywne wykorzy-

stanie energii dzięki innowacyjnej 

centrali odzyskiwania ciepła w swo-

jej siedzibie w Allendorf/Eder firma 

Viessmann została wyróżniona na-

grodą Energy Efficiency Award 2010.
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