
VITOPEND 222 -W 
Wysoki komfort ciepłej wody

Vitopend 222-W – 
kompaktowy kocioł 
ze zintegrowanym 
zasobnikiem c.w.u.

Złoty Laur Konsumenta 
dla firmy Viessmann 
przyznany w kategorii 
„Urządzenia i systemy 
grzewcze”

Wyróżniającą cechą kotła wiszącego Vitopend 222 jest 
wysoki komfort korzystania z ciepłej wody, dzięki zinte-
growanemu 50-litrowemu ładowanemu warstwowo 
zasobnikowi c.w.u. ze stali szlachetnej, przy równo-
cześnie kompaktowych gabarytach.

Płynny system podgrzewu zasobnika c.w.u. w kotle 
 Vitopend 222 wraz z automatycznym podwyższeniem 
mocy grzewczej do 30 kW (tryb „booster”) gwarantuje 
stałą dostępność ciepłej wody użytkowej.

Oszczędne korzystanie z energii zapewnia modulowany 
palnik o zakresie modulacji 10,5 do 24 kW oraz sprawność 
znormalizowana kotła do 92%.



VITOPEND 222-W otwarta 
komora spalania

zamknięta 
komora spalania

Znamionowa moc cieplna kW 10,5 – 24 (30*) 10,5 – 24 (30*)

Znamion. obciążenie cieplne kW 12,1 – 26,7 (33,4) 12,1 – 26,7 (33,4)

Wymiary (dług.× szer. × wys.) mm 480 × 600 × 900 480 × 600 × 900

Ciężar (z izolacją termiczną) kg 60 67

Przyłącze spalin ∅ mm 140 (zewn.) 60/100

VITOPEND 222-W 
gazowy kocioł wiszący 
ze zintegrowanym 
zasobnikiem c.w.u

Twój Fachowy Doradca:

Viessmann sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65
53-015 Wrocław
tel. 071/ 36 07 100
fax 071/ 36 07 101
www.viessmann.pl

Vitopend 222-W
10,5 do 24 kW 
(30 kW w trybie 
„booster”)
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Przy zapewnionej produkcji ciepłej 
wody na stałym poziomie 20 l/min 
możliwe jest jednoczesne 
napełnienie wanny oraz korzystanie 
z natrysku. Czujnik temperatury 
wypływu gwarantuje przy tym stałą 
temperaturę ciepłej wody.
 
Użytkownik nie musi wcale zajmo-
wać się regulatorem swojego kotła. 
Raz nastawiony przez instalatora, 
sam dba o pożądany komfort 
ogrzewania. Przestawianie z czasu 
letniego na zimowy i odwrotnie 
następuje automatycznie, program 
oszczędnościowy i wakacyjny uru-
chamia się jednym naciśnięciem 
przycisku.

Przegląd zalet:

� Kompletnie zmontowany;

� Modulowany palnik o mocy  
10,5 do 24 kW;

� Regulator stałotemperaturowy 
lub pogodowy; 

� Bezpłatne uruchomienie i 24 mie-
siące gwarancji; 

� Tryby pracy: otwarta lub 
zamknięta komora spalania;

� System automatycznej adaptacji 
układu odprowadzania spalin, 
zapewniający zawsze wysoką 
sprawność kotła;

� Wysoki komfort korzystania  
z ciepłej wody:

 –  50-litrowy zasobnik c.w.u. ze 
stali szlachetnej gwarantuje 
stałą wydajność ciepłej wody 
użytkowej,

 –  automatyczne podwyższenie 
mocy grzewczej do 30 kW 
zapewnia krótkie czasy pod-
grzewu c.w.u.,

 –  wysoka wydajność poboru 
c.w.u. – 20 litrów na minutę,

 –  system ładowania zasobnika 
c.w.u. z czujnikiem temperatury 
wypływu zapewnia stałą tem-
peraturę ciepłej wody.

Sterowany pogo-
dowo regulator 
Vitotronic 200

Zdalne sterowanie 
Vitotrol 100,
typ UTD sterowane 
temperaturą 
pomieszczenia

System połączeń 
wtykowych Multi-
Steck.


