
VITODENS 300-W 
Wysoka efektywność z małej przestrzeni

Vitodens 300-W to czołowy produkt wśród gazowych 
wiszących kotłów kondensacyjnych firmy Viessmann. 
Modulowany palnik gazowy MatriX i powierzchnia wymi-
any ciepła Inox-Radial ze stali szlachetnej to gwarancja 
wysokiej efektywności energetycznej i wysokiego komfortu 
ogrzewania.

Wszystkie kotły z serii Vitodens 300-W posiadają 
automatyczną kontrolę procesu  spalania Lambda Pro 
Control. Pozwoliło to na niskoemisyjne i efektywne spalanie 
oraz zwiększenie zakresu modulacji palnika do 1:5.

Nowością jest również pompa, napędzana silnikiem prądu 
stałego o regulowanych obrotach, zużywająca 50% mniej 
energii elektrycznej.

Vitodens 300-W 
– kompaktowy, 
gazowy kocioł 
kondensacyjny

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

Nowość! 

System diagno-

styczny SMART



VITODENS 300-W

Znamionowa moc cieplna
przy podgrzewie c.w.u.

kW 3,8 – 13
16

3,8 – 19 5,2 – 26 7,0 – 35

Wymiary długość
 szerokość
 wysokość

mm
mm
mm

360
450
850

360
450
850

380
480
850

380
480
850

Ciężar kg 43 45 47

VITODENS 300-W 
Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 
dla najbardziej wymagających
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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

Nowy Vitodens 300-W wyposażony 
jest w system diagnostyczny 
SMART (Self Monotoring And 
Reporting Technology), rejestrujący 
odchyłki od normalnych stanów 
roboczych i zgłaszający je we wczes-
nych stadiach jako komunikaty 
tekstowe. Pozwala to na planowanie 
przeglądów kotła, uzyskiwanie infor-
macji o jego pracy, a tym samym 
zwiększenie bezpieczeństwa eksplo-
atacji.

Przegląd zalet:

 Gazowy, jednofunkcyjny kocioł 
kondensacyjny, zakresy mocy: 
3,8 do 13,0 kW; 3,8 do 19,0 kW; 
5,2 do 26,0 kW i 7,0 do 35,0 kW

 Sprawność znormalizowana 
do 109%.

 Zwiększony zakres modulacji 
palnika – 1:5, niższa częstotliwość 
włączeń, także przy małym 
odbiorze ciepła.

		Wymiennik Inox-Radial z nie-
rdzewnej stali szlachetnej:   
–  efektywny, długowieczny, nie 

wymagający mechanicznego 
czyszczenia,

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

		Modulowany palnik gazowy 
MatriX, skonstruowany i wypro-
dukowany w zakładach firmy 
Viessmann – długoletnia eksplo-
atacja poprzez zastosowanie siatki 
 MatriX ze stali nierdzewnej.

		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 

spalanie, także przy niestabilnej 
kaloryczności gazu,

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

		System diagnostyczny SMART 
rejestrujący odchyłki od normal-
nych stanów roboczych.

Vitodens 300-W
3,8 do 35 kW

Vitodens 300-W 
z kompaktowym 
zestawem uzupeł-
niającym Divicon–
Compact

Gazowy palnik 
MatriX o zwiększo-
nym zakresie 
modulacji – 1:5

Powierzchnia grzew-
cza Inox–Radial 
z wysokojakościowej 
stali szlachetnej 


