
Kocioł Viessmann Vitodens 222-W z
regulatorem E3

Kocioł Viessmann Vitodens 222-W z regulatorem E3 -
z wbudowanym zasobnikiem warstwowym 46 L ze
stali szlachetnej
Kocioł Viessmann Vitodens 222-W z zasobnikiem warstwowym to bardzo zaawansowana alternatywa dla kotłów
jednofunkcyjnych - gdy w kotłowni nie ma miejsca na zasobnik oraz dla kotłów dwufunkcyjnych - gdy odległość kotła od
łazienki jest większa niż umowne 6 m. 
Vitodens 222-W dzięki zasobnikowi warstwowem jest w stanie zastąpić kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem
o pojemności
150 L ! Woda w urządzeniu, podczas poboru ciepłej wody, jest na bieżąco ogrzewana przez wymiennik warstwami -
dzięki temu zawsze jest zachowany komfort CWU w instalacji. 

NOWOCZESNY DESIGN
Jasna obudowa, funkcjonalne wzornictwo i czarny, minimalistyczny wyświetlacz to coś, co znajdzie swoje miejsce
w każdym wystroju wnętrz. Kocioł ma możliwość 

OBSŁUGA PRZEZ INTERNET
Kocioł Vitodens 222-W posiada zintegrowany interfejs WLAN i możliwość komunikacji poprzez aplikację mobilną ViCare
APP dostępną w Google Play i AppStore. Dzięki takiemu rozwiązaniu, masz kontrolę nad urządzeniem , nawet podczas
nieobecności w budynku.

NOWY PALNIK - MatriX-Plus
Efektywny w pracy, ma niski poziom emisji substancji szkodliwych oraz cicho pracuje. 
MatriX - to specjalny promiennik za stali szlachetnej - jest wytrzymały i niewrażliwy na wysokie temperatury,
co gwarantuje wysoką sprawność i jego trwałość na lata.



UKŁAD AUTOMATYCZNEJ KONTROLI JAKOŚCI SPALANIA - Lambda Pro
Plus
Kompensuje wahania jego kaloryczności i pozwala maksymalnie wykorzystywać energię dostarczoną w paliwie.
Zapewnia to wysoką efektywność przez cały rok i obniża koszty przeglądów kotła.

WYMIENNIK ZE STALI SZLACHETNEJ - Inox-Radial
Wymiennik kotła Vitodens 222-W przemienia energię wytworzoną podczas spalania gazu w ciepło przy najwyższej
sprawności. Sprawność kotła dochodzi do 98 %. 

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU: 
Wymiary:  480 mm x 600 mm x 950 mm (długość x szerokość x wysokość)●

 Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs do 94% (klasa A)●

 Regulator E3 do pracy stałotemperaturowej lub pogodowej po podłączeniu czujnika temperatury zewnętrznej●

 Czujnik temperatury zewnętrznej●

 Zintegrowany asystent pierwszego uruchomienia●

 Zintegrowany 7-calowy, kolorowy, dotykowy moduł obsługowy●

 Zintegrowany moduł WiFi do sterowania przez internet poprzez aplikację na smartfony ViCare●

 Zintegrowany moduł WLAN do uruchamiania kotła poprzez aplikację na smartfony ViStart●

 Palnik Matrix-Plus z systemem regulacji procesu spalania Lambda Pro Plus o niskiej emisji substancji szkodliwych●

i najwyższej sprawności
 System Lambda Pro Plus do pracy z gazem ziemnym i płynnym bez elementow adaptacyjnych●

 Trwały i efektywny wymiennik ciepła InoX-Radial wykonany z wysokogatunkowej stali kwasoodpornej●

 Wysokoefektywna pompa obiegowa klasy energetycznej A●

Budowa kotła Vitodens 222-W



Dane techniczne Vitodens 222-W

Co zawiera URZĄDZENIE POMOCNICZE DO MONTAŻU



Co zawiera ARMATURA PRZYŁĄCZENIOWA


