
VITODENS 222-W 
Wiszący, kompaktowy kocioł kondensacyjny 
ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u.

Vitodens 222-W jest szczególnie kompaktowym, wiszącym 
gazowym kotłem kondensacyjnym ze zintegrowanym war-
stwowym zasobnikiem c.w.u. ze stali szlachetnej. Wymien-
nik ciepła Inox-Radial pochodzi z kotła Vitodens 200-W, 
wraz z nowym palnikiem cylindrycznym Matrix i automa-
tyczną regulacją procesu spalania Lambda Pro Control.

Zintegrowany, warstwowy zasobnik ze stali szlachetnej 
o pojemności 46 l. dostarcza natychmiast ciepłą wodę 
o pożądanej i stabilnej temperaturze, także przy poborze 
w wielu punktach równocześnie.

Oprócz zasobnika c.w.u. także inne komponenty instalacji, 
jak naczynia wyrównawcze ogrzewania i c.w.u., pompy 
i armatura bezpieczeństwa umieszczone są we wspólnej 
obudowie i zmontowane na gotowo. Zachowano przy tym 
ciężar poniżej 70 kg i wymiar modułu mebli kuchennych 
600 mm.

Vitodens 222-W 
– kompaktowy kocioł 
kondensacyjny

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

Nowość! 

Jeszcze większy 

komfort c.w.u.



VITODENS 222-W

Znamionowa moc cieplna kW 4,8 – 19,0 6,5 – 26,0 8,8 – 35

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

Współczynnik NL 1,0 1,3 1,5

Przyłącza kotła  
spalin/nawiewu

∅ mm 60/100 60/100 60/100

Ciężar kg 60 63 67

VITODENS 222-W 
jeszcze większy komfort c.w.u. 
dzięki zintegrowaniu podgrzewacza 
c.w.u. ze stali szlachetnej
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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

Przegląd zalet:

 Gazowy, kompaktowy kocioł 
kondensacyjny, zakresy mocy: 
4,8 do 19,0 kW; 6,5 do 26,0 kW 
i 8,8 do 35,0 kW

 Sprawność znormalizowana 
do 109%.

		Wymiennik Inox-Radial z nie-
rdzewnej stali szlachetnej:   
–  zapewnia wysoką niezawod-

ność i wysoką sprawność kotła,
 –  efektywny, długowieczny, nie 

wymagający mechanicznego 
czyszczenia,

 –  wysoka odpornośc na korozję 
poprzez zastosowanie stali szla-
chetnej (1.4571).

		Modulowany palnik cylindryczny 
MatriX, skonstruowany i wypro-
dukowany w zakładach firmy 
Viessmann o szerokiem zakresie 
modulacji (1:4):   
–  ekstremalnie niska emisja sub-

stancji szkodliwych
 –  długoletnia eksploatacja 

poprzez zastosowanie siatki 
 MatriX ze stali nierdzewnej

 –  optymalne dopasowanie palnika 
do wymiennika Inox–Radial.

		Wysoki komfort c.w.u.: wskaźnik 
NL > 1,6 (odpowiada podgrzewa-
czowi c.w.u. o pojemności 
ok. 150 litrów): 
–  dostępna niemal natychmiast 

ciepła woda o temperaturze 
użytkowej,

 –  wysoka wydajność ciągła 
i minimalne wahania tempera-
tury c.w.u. przy poborze w wielu 
punktach jednocześnie, dzięki 
regulacji temperatury wyloto-
wej i modulowanemu ładowa-
niu zasobnika.

		System Lambda Pro Control roz-
poznający automatycznie każdy 
rodzaj zastosowanego gazu, regu-
luje ciągle skład mieszanki gazo-
wo–powietrznej   
–  brak konieczności wymiany 

dysz przy zmianie rodzaju gazu
 –  niskoemisyjne i efektywne spa-

lanie, także przy niestabilnej ka-
loryczności gazu,

 –  gwarantowana cicha praca pal-
nika poprzez zastosowanie wen-
tylatora o niskiej prędkości ob-
rotowej.

Vitodens 222-W
4,8 do 35 kW

Zintegrowany zasob-
nik c.w.u ze stali 
szlachetnej

Nowy palnik cylin-
dryczny MatriX

Powierzchnia grzew-
cza Inox–Radial 
z wysokojakościowej 
stali szlachetnej 


