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SYSTEMY 
KOMINOWEVitocal 200-S 

Vitocal 222-S 

Vitocal 111-SVitovolt 300 Vitodens 200-W

+ montaż gratis! 
10 lat gwarancji na panele fotowoltaiczne  
+ montaż gratis! + montaż gratis! + montaż gratis! 

Vitodens 222-F
Vitovent 300-W Aquahome Duo

ViPEX 
rura wielowarstwowa

Grzejniki 
lazienkowe

Grzejniki 
łazienkowe premium

Grzejniki płytowe

AQUAHOME DUO to optymalne rozwiązanie 2w1  
– jednocześnie usuwa nieprzyjemny smak i zapach 
chloru oraz zmiękcza wodę. Podczas regeneracji  
zarówno złoże jak i warstwa węgla aktywnego  
są dokładnie przepłukiwane z wszelkich pozostałości  
po uzdatnianiu wody.

Promocyjna oferta kompletnych instalacji fotowoltaicz-
nych wraz z montażem! Zestawy fotowoltaiczne  
zawierają wszystkie komponenty, niezbędne  
do wykonania instalacji fotowoltaicznej.

Mamy wszystko co potrzeba.



VITOCAL 200-S
Pompa ciepła powietrze-woda, typu Split 
składa się z jednostki wewn  ętrznej 
i z wyjątkowo cichej jednostki zewnętrznej

Nowe jednostki zewnętrzne, w ponadczasowej szacie 
wzorniczej ,stwarzają miłe wrażenie dla oka. Urządzenia 
te, wyposażone w jeden lub dwa wentylatory, są zapro-
jektowane i produkowane w naszych zakładach. Oprócz 
niezwykle cichej pracy, wyróżniają się bardzo dobrymi 
osiągami i najwyższą jakością wykonania – made in 
Germany.

Urządzenie jest prawie niesłyszalne. Specjalne, zoptyma-
lizowane akustycznie wentylatory wraz z inteligentnym 
systemem sterowania ich prędkością obrotową, przyczy-
niają się wydatnie do minimalizacji dźwięku powietrzne-
go przy pracy z pełnym lub częściowym obciążeniem. 
Wyeliminowano niskie częstotliwości, odczuwane przy 
konwencjonalnych pompach ciepła, jako szczególnie 
uciążliwe (technologia AAD – Advanced Acoustic Desi-
gn). Vitocal 200-S nadaje się dzięki temu szczególnie do 
stosowania w gęsto zabudowanych obszarach, jak na 
przykład osiedla domów szeregowych.

W trybie nocnym moc akustyczna wentylatora i sprę-
żarki zostaje dodatkowo zredukowana. Funkcja ta jest 
bardzo istotna wszędzie tam, gdzie trzeba spełnić usta-
wowe wymagania odnośnie ograniczenia emisji hałasu 
(40 dB(A) w okresie nocnym). Zwłaszcza na obszarach 
gęstej zabudowy, jak na przekład w osiedlach domów 
szeregowych.

Pompy ciepła są szczególnie polecane do nowego bu-
downictwa wyposażonego w niskotemperaturowy sys-
tem grzewczy, jak ogrzewanie podłogowe lub ścienne 
gwarantując najwyższą efektywność pracy i tym samym 
najniższe koszty eksploatacyjne. Regulator ma również 
możliwość sterowania drugim źródłem ciepła, przez co 
pompę ciepła można zastosować również do moderniza-
cji istniejącej instalacji. 

  Maksymalna moc grzewcza od 5,7 do 14,7 kW 
(A7/W35) oraz 4,2 do 12,0 kW (A2/W35)

  Niskie koszty eksploatacji, dzię ki wysokiej wartości 
COP wg EN 14511: do 5,0 (A7/W35)

  Szczególnie cicha praca dzięki zastosowaniu 
technologii Advanced Acoustic Design (AAD), idealna 
do stosowania zwłaszcza na osiedlach o zabudowie 
szeregowej 

  Maksymalna temperatura zasilania do 60°C 
(55°C przy temp. zewn. –15°C).

  Jednostka wewnętrzna z wysokoefektywną 
pompą obiegową, skraplaczem, trójdrożnym 
zaworem przełączającym i regulatorem; w 
wariancie ogrzewanie/chłodzenie ze zintegrowanym 
przepływowym podgrzewaczem wody grzewczej  

  Łatwy w obsłudze regulator Vitotronic 
z wyświetlaczem tekstowym i graficznym

  Wysoki komfort użytkowania wersji odwracalnej, 
umożliwiającej ogrzewanie i chłodzenie 

  Przygotowana do korzystania z prądu własnej 
produkcji, np. z instalacji fotowoltaicznej 

  Możliwość sterownia instalacją grzewczą przez 
internet za pośrednictwem darmowej aplikacji 
ViCare App i modułu Vitoconnect dostarczanego w 
standardzie do każdej pompy ciepła Vitocal 200-S.

VITOCAL 111-S
Atrakcyjna cenowo, kompaktowa pompa 
ciepła typu Split ze zintegrowanym 
podgrzewaczem c.w.u. o pojemności 220 l. 

Wstępnie zmontowana fabrycznie jednostka wewnętrz-
na z wysokowydajną pompą obiegową, wymiennikiem 
ciepła, 3-drogowym zaworem przełącznym, armaturą 
zabezpieczającą, przeponowym ciśnieniowym naczy-
niem zbiorczym i regulatorem, a także zbiornikiem 
wody użytkowej. Opcjonalnie można zintegrować 
w jednostce wewnętrznej osprzęt pozwalający na ob-
sługę dodatkowego obiegu z mieszaczem.

Dzięki swoim kompaktowym rozmiarom w standardzie 
kuchennym (szerokość 600 mm) można zainstalować 
stojącą jednostkę wewnętrzną nie tylko w pomieszcze-
niach technicznych. Jednostka jest już fabrycznie wypo-
sażona w zbiornik o pojemności 220 litrów, podzespoły 
hydrauliczne i regulator pompy ciepła. Opcjonalnie 
można zintegrować w jednostce wewnętrznej osprzęt 
pozwalający na obsługę dodatkowego obiegu z miesza-
czem.

Funkcjonalne wyposażenie dla wielu wymagań 
Vitocal 111-S jest dostępna w wielu wariantach w 
zależności od wymagań klienta – jako klasyczna pompa 
ciepła do ogrzewania pomieszczeń i ciepłej wody, albo 
dodatkowo z funkcją „active cooling“ do przyjemnego 
chłodzenia pomieszczeń w lecie. Każdy model dostar-
czany jest fabrycznie wraz z przepływowym podgrze-
waczem wody grzewczej do zabudowy wewnątrz 
urządzenia. Pozwoli on na realizację w pełni autono-
micznej instalacji grzewczej niezależnie od temperatury 
zewnętrznej.

Dostępny w standardzie moduł WLAN Vitoconnect 100 
OPTO1 pozwała obsługiwać pompę ciepła Vitocal 111-
S przez Internet. Bezpłatna aplikacja mobilna   ViCare 
pozwala sterować komfortowo ze smartfona wieloma 
funkcjami, jak ustawianie temperatury, czy przełączanie 
na tryb „party”. 

   Kompaktowa pompa ciepła powietrze–woda 
Vitocal 111-S, o maksymalnej mocy grzewczej 
8,4 do 17,1 kW (przy A7/W35)

  Wysoki komfort korzystania z c.w.u. ze zintegrowa-
nego pojemnościowego podgrzewacza o pojemno-
ści 220 litrów

  Niskie koszty eksploatacji, dzięki wysokiej wartości 
COP wg EN 14511: do 4,8 (powietrze 7°C / woda 
35°C) oraz do 3,9 (powietrze 2°C / woda 35°C

  Kompaktowa jednostka wewnętrzna o wymiarach: 
1847×600×681 mm (wysokość × szerokość × głębo-
kość) ze zintegrowaną z wysokoefektywną pom-
pą obiegową, wymiennikiem ciepła, trójdrożnym 
zaworem przełączającym, grupą bezpieczeństwa, 
przeponowym naczyniem wyrównawczym, regulato-
rem oraz pojemnościowym podgrzewaczem c.w.u.

  Praca do -22°C temperatury zewnętrznej
  Łatwy w obsłudze regulator Vitotronic z wyświetla-

czem tekstowym i graficznym
  Komunikacja internetowa przez moduł WLAN Vito-

connect 100 dla obsługi przez aplikacje mobilne
  Zintegrowana funkcja chłodzenia pomieszczeń (wer-

sja -AC)

VITODENS 200-W
Gazowe, wiszące kotły kondensacyjne 
z wymiennikiem ciepła Inox-Radial, 
palnikiem cylindrycznym MatriX 

Vitodens 200-W jest idealnym gazowym kotłem 
kondensacyjnym do mieszkania albo domu jedno- lub 
dwurodzinnego. Można go bez problemu zamontować 
w niszy we wnęce w łazience lub w zabudowie kuchen-
nej.Wyposażony jest w wymiennik ciepła Inox-Radial 
z wysokogatunkowej stali szlachetnej, gwarantujący 
stale wysokie wykorzystanie ciepła kondensacji. To 
samo dotyczy także wykonanego ze stali szlachetnej 
promiennikowego, cylindrycznego palnika MatriX.

Kotły Vitodens 200-W zużywają mniej energii, gdyż 
dodatkowo wykorzystują utajone ciepło spalin – ciepło 
kondensacji. Wynik: wysoki stopień przekształcenia 
energii paliwa w ciepło, sięgający 98%, oraz klasa 
energetyczna A. Obniża to koszty ogrzewania i odciąża 
środowisko. W połączeniu z kolektorami słonecznymi 
uzyskuje się wyższą klasę efektywności A+.

Zintegrowany układ automatycznej kontroli i regulacji 
spalania Lambda Pro Control Plus dopasowuje para-
metry palnika do jakości różnych rodzajów gazu (gaz 
ziemny E / LL lub gaz płynny), gwarantując zawsze 
wysoką efektywność energetyczną.

Przyjazny w obsłudze regulator Vitotronic przypadnie 
do gustu zarówno użytkownikowi indywidualnemu, jak 
i wyspecjalizowanemu instalatorowi. Sterowany z menu 
układ regulacji jest zbudowany w sposób logiczny i zro-
zumiały. W razie wątpliwości funkcja pomocy poinfor-
muje, co należy wpisać.

Pozwala ona użytkownikowi sterować swoją instalacją 
przy pomocy smartfona. Zapewnia w każdej chwili 
podgląd statusu roboczego instalacji, a w razie zakłóceń 
umożliwia szybki i łatwy kontakt z zapamiętaną w apli-
kacji firmą serwisową. 

   Niezwykle korzystny stosunek ceny do jakości – 
najkorzystniejsze cenowo i zajmujące mało miejsca 
rozwiązanie nawet dla najbardziej wymagającego 
użytkownika

   Kompaktowe gabaryty, szerokość jedynie 450 mm 
(1,8 do 35 kW)

   Przekształcanie energii paliwa w ciepło ze sprawno-
ścią do 98% (Hs) / 109% (Hi)

   Wysoka trwałość i efektywność z wymiennikiem 
ciepła Inox-Radial

   Palnik cylindryczny MatriX z modulacją mocy – wy-
soka trwałość dzięki siatce promiennikowej MatriX, 
odpornej na wysokie obciążenia termiczne

   Łatwy w obsłudze regulator Vitotronic z menu tek-
stowym i wyświetlaczem graficznym

   Komunikacja z Internetem poprzez moduł Vitocon-
nect 100 dla zdalnej obsługi przez aplikację mobilne 
(w zakresie dostawy kotła) 

   Oszczędzająca energię, wysokoefektywna pompa 
obiegowa klasy A

   Układ kontroli spalania Lambda Pro Control Plus 
automatycznie dopasowuje prace palnika do wszyst-
kich rodzajów gazu

   Cicha praca dzięki koncepcji obudowy Box Design
   Szybki montaż, dzięki nowej technice złączy

VITODENS 222-F
Kondensacyjne centrale grzewcze  
przekonują wysoką wydajnością podgrzewu 
c.w.u. oraz regulacją za pomocą aplikacji na 
urządzenia mobilne 

Vitodens 222-F to urządzenie grzewcze, które spraw-
dzi się przy modernizacji ogrzewania. Z powodzeniem 
zastąpi stary zestaw składający się z kotła jednofunkcyj-
nego i pojemnościowego podgrzewacza c.w.u. Kom-
paktowa obudowa i nowoczesny design umożliwiają 
również aranżację urządzenia w nowoczesnych budyn-
kach. Zużywa mało paliwa, ponieważ wykorzystuje on 
dodatkowo utajone ciepło zawarte w spalinach – ciepło 
kondensacji. Efektem tego jest wysoka sprawność 
przemiany energii w ciepło, sięgająca 98% oraz uzyska-
nie klasy energetycznej A. 

Dzięki pompie obiegowej z regulowanymi obrotami 
Vitodens 222-F pracuje niezwykle cicho i zużywa mało 
prądu. Zastosowanie materiałów wysokiej jakości 
umożliwia długotrwałą i ekonomiczną eksploatację. 
Wymiennik ciepła Inox-Radial ze stali szlachetnej 
gwarantuje najwyższą niezawodność i wysoki stopień 
wykorzystania efektu kondensacji. To samo dotyczy 
cylindrycznego palnika promiennikowego MatriX ze stali 
szlachetnej.

Alternatywne rozwiązania dla wody użytkowej o różnej 
twardości są emaliowane, ładowane warstwowo za-
sobniki c.w.u. o pojemności 100 oraz 130 litrów, zapew-
niające wysoki komfort korzystania z ciepłej wody. Pod 
względem wydajności ciepłej wody, system ten jest 
porównywalny z ustawionym osobno podgrzewaczem 
pojemnościowym o pojemności 150 litrów. W zasob-
niku ładowanym warstwowo, ciepła woda uzupełniana 
jest na bieżąco i gotowa do natychmiastowego użycia. 

   Gazowy, kompaktowy kocioł kondensacyjny z ema-
liowanym zasobnikiem c.w.u. ładowanym warstwo-
wo (1,8 do 35 kW) wzgl. z wężownicowym, pojem-
nościowym podgrzewaczem c.w.u. (1,9 do 26 kW)

   Przekształcanie energii paliwa w ciepło ze sprawno-
ścią do 98% (Hs) / 109% (Hi)

   Emaliowany zasobnik c.w.u. ładowany warstwowo 
o pojemności 100 litrów (35 kW: 130 litrów),

   Wężownicowy, pojemnościowy podgrzewacz c.w.u. 
o pojemności 130 litrów

   Wysoka trwałość i efektywność wymiennika ciepła 
Inox-Radial

   Wysoka trwałość modulowanego, promiennikowe-
go palnika MatriX, wykonanego ze stali szlachetnej 
niewrażliwej na wysokie obciążenie termiczne 

   Szeroki zakres modulacji do 1:19
   Przyjazny w obsłudze regulator Vitotronic z koloro-

wym wyświetlaczem dotykowym, o przekątnej 5”
   Komunikacja z Internetem poprzez moduł Vitocon-

nect 100 dla zdalnej obsługi i serwisowania przez 
aplikację mobilne (w zakresie dostawy kotła)

   Energooszczędna, regulowana pompa obiegowa 
   Układ regulacji spalania Lambda Pro Control Plus dla 

wszystkich rodzajów gazu
   Automatyczna adaptacja układu odprowadzania spalin 
   Uniwersalne zestawy przyłączeniowe do indywidual-

nego montażu przy ścianie
   Zbędne boczne odstępy serwisowe

VITOVENT 300-W
System wentylacji mechanicznej z odzyskiem 
ciepła z centralą Vitovent 300-W zapewnia 
zdrowy klimat wewnątrz pomieszczeń 

Zamknięte pomieszczenia wymagają regularnego wie-
trzenia poprzez otwieranie okien. Najczęściej wietrzenie 
to jest jednak przypadkowe – zbyt długie otwarcie okien 
skutkuje niepotrzebnymi stratami drogiego ciepła, nato-
miast zbyt słabe wietrzenie nie usuwa w wystarczają-
cym stopniu wilgoci i powietrze w pomieszczeniach jest 
odczuwane jako nieprzyjemne.

Centrala wentylacyjna Vitovent 300-W stale wymienia 
powietrze zapewniając przyjemny i zdrowy klimat we-
wnątrz pomieszczeń, usuwa szkodliwe substancje i za-
pachy oraz odzyskuje ciepło z powietrza usuwanego.

Wilgotne powietrze w pomieszczeniach stanowi jedną 
z głównych przyczyn powstawania pleśni, która może 
zagrażać zdrowiu mieszkańców i trwale niszczyć budy-
nek. Inwestycja w system wentylacji mechanicznej z 
odzyskiem ciepła jest tańsza niż późniejsze usuwanie 
szkód spowodowanych pleśnią.

Powietrze zewnę trzne przepływające przez filtr prze-
ciwpyłkowy (opcja) zostaje oczyszczone z alergenów 
i substancji szkodliwych. Dodatkowo wentylacja mecha-
niczna wyraźnie ogranicza wzrost i rozprzestrzenianie 
się roztoczy oraz grzybów pleśniowych tworząc przyja-
zny klimat dla mieszkańców. Stała wymiana powietrza, 
jaką zapewnia  Vitovent 300-W, sprawia, że okna trzeba 
otwierać tylko w celu ich umycia.  Zapewniamy sobie 
również stały komfort ochrony przed hałasem ulicznym.

Centrala wentylacyjna Vitovent 300-W jest wyjątkowo 
energooszczędna. Wydajny krzyżowy, przeciwprądowy 
wymiennik ciepła odzyskuje do 93% ciepła zawartego 
w usuwanym powietrzu i przekazuje je do napływają-
cego świeżego powietrza. Zintegrowana nagrzewnica 
wstępna, o modulowanej mocy od 125 W do 1 kW, 
gwarantuje stałą i bezpieczną pracę centrali wentylacyj-
nej w przypadku ujemnych temperatur panujących na 
zewnątrz.. 

   System wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła 
o wydajności  
do 300 m3/h i do 400 m3/h

   Komfort cieplny i zdrowy klimat pomieszczeń
   Usuwanie zapachów
   Odbiór nadmiaru wilgoci z powietrza zapobiega po-

wstawaniu pleśni i niszczeniu przegród budowlanych
   Zamknięte okna zapewniają ochronę przed hałasem 

ulicznym
   Filtrowanie powietrza zewnętrznego – ważne dla 

alergików
   Oszczędne wentylatory z silnikiem prądu stałego z 

płynną regulacją przepływu tłoczą stały strumień 
powietrza, niezależnie od ciśnienia statycznego

   Bardzo wysoka sprawność odzysku energii redukuje 
do minimum straty ciepła podczas wentylacji co 
znacząco obniża koszty ogrzewania

   Funkcja freecooling do chłodzenia pomieszczeń w 
lecie (klapa pomijająca wymiennik do nawiewania 
chłodnego powietrza w nocy).

    Komfortowa obsługa przez intuicyjny moduł LB1 lub 
poprzez regulator pompy ciepła Vitotronic 200 WO1C 

+ montaż gratis! + montaż gratis! + montaż gratis! + montaż gratis! + montaż gratis! 
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Pomyśl ciepło
ile oszczędzisz

Mamy wszystko co potrzeba. 
Wydłużona gwarancja i montaż gratis!
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Twój Fachowy Doradca:


