
Znamionowa moc cieplna [kW]  50/30ºC
   80/60ºC

6,5 – 19,0
5,9 – 17,3

6,5 – 26,0
5,9 – 23,7

8,8 – 35,0
8,0 – 31,9 Gr. mat. W

Vitodens 111-W
Gazowy kompaktowy kocioł 

kondensacyjny z zasobnikiem 

ładowanym warstwowo 

o poj. 46 litrów, z osprzętem 
przyłączeniowym: króćce 

przyłączeniowe z zaworami 

odcinającymi i zaworem 

gazowym

    przystosowany do spalania  

gazu ziemnego GZ-50

B1LD092

8 648,–
 A

 A

B1LD093

8 770,–
 A

 A

B1LD094

8 893,–
 A

 B

nr zam.

PLN

    przystosowany do spalania  

gazu ziemnego GZ-35/41,5

B1LD095

9 339,–
 A

 A

B1LD096

9 461,–
 A

 A

B1LD097

9 585,–
 A

 B

nr zam.

PLN

    przystosowany do spalania  

gazu płynnego

B1LD098

8 648,–
 A

 A

B1LD099

8 770,–
 A

 A

B1LD100

8 893,–
 A

 B

nr zam.

PLN

Vitodens 111-W
Gazowy kompaktowy 

kocioł kondensacyjny 

z zasobnikiem ładowanym 

warstwowo o poj. 46 litrów, z 
urządzeniem pomocniczym 
do montażu natynkowego: 

uchwyt ścienny (krzyżak) z 

kompletną armaturą odcinającą 

i zaworem gazowym

    przystosowany do spalania  

gazu ziemnego GZ-50

B1LD101

8 955,–
 A

 A

B1LD102

9 076,–
 A

 A

B1LD103

9 200,–
 A

 B

nr zam.

PLN

    przystosowany do spalania  

gazu ziemnego GZ-35/41,5

B1LD104

9 628,–
 A

 A

B1LD105

9 767,–
 A

 A

B1LD106

9 891,–
 A

 B

nr zam.

PLN

    przystosowany do spalania  

gazu płynnego

B1LD107

8 955,–
 A

 A

B1LD108

9 076,–
 A

 A

B1LD109

9 200,–
 A

 B

nr zam.

PLN

Masa 62 62 64 kg

Zakres dostawy:

   Prosta obsługa za pomocą pod-

świetlanego panelu dotykowego 

LCD

   Kondensacyjny, gazowy kocioł 

wiszący Vitodens 111-W, ze zinte-

growanym zasobnikiem c.w.u.  

o pojemności 46 litrów, wykona-

nym ze stali nierdzewnej

   Zintegrowany podgrzew wody 

użytkowej przez płytowy wymien-

nik ciepła i zasobnik ładowany 

warstwowo

   Modulowany palnik cylindryczny 

MatriX 

   Regulator stałotemperaturowy 

(opcjonalnie regulator pogo-

dowy po zamówieniu czujnika 

temperatury zewnętrznej – patrz 

wyposażenie dodatkowe)

   Powierzchnia wymiany ciepła Inox-

-Radial ze stali szlachetnej

   Wysokoefektywna pompa obiego-

wa klasy energetycznej A

   Naczynie przeponowe c.o. 10 l.

   Naczynie przeponowe c.w.u. 2 l.

   Zawór bezpieczeństwa na c.o. 

i c.w.u.

   Element przyłączeniowy kotła po 

stronie spalin

   Osprzęt przyłączeniowy do 

montażu natynkowego lub urzą-

dzenie pomocnicze do montażu 

natynkowego

   Zintegrowany zawór antyska-

żeniowy zgodny z EN1717 do 

napełniania instalacji

Dane techniczne:

   Vitodens 111-W 

– długość: 480 mm 

– szerokość: 600 mm 

– wysokość: 900 mm

   Szczegółowe dane techniczne do-

stępne są na stronie internetowej 

www.viessmann.pl

VITODENS 111-W 19 do 35 kW

Kondensacyjny, gazowy kocioł wiszący, 

ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u.  

o pojemności 46 litrów

10 lat gwarancji
na wymiennik ze stali szlachetnej 

kotłów kondensacyjnych do 150 kW

Wyposażenie dodatkowe przy montażu

Osprzęt przyłączeniowy do montażu natynkowego
     zawór do napełniania i spustowy.

    zawór bezpieczeństwa po stronie wody użytkowej 10 bar.

    zawór kątowy gazu R ½ z wbudowanym termicznym odcinającym 

zaworem bezpieczeństwa.

    2 przejściowe kolanka rurowe z G ¾ na 22 mm.

    2 przejściowe kolanka rurowe z G ½ na 15 mm.

    pierścienie uszczelniające. 

Urządzenie pomocnicze do montażu natynkowego
      uchwyt ścienny.

     krzyżak montażowy

     wspornik z armaturą odcinającą.

     zawór do napełniania i spustowy.

     zawór bezpieczeństwa po stronie wody użytkowej 6 bar (0,6 MPa).

     zawór kątowy gazu R ½ z wbudowanym termicznym odcinającym zaworem 

bezpieczeństwa.

     2 kolanka przejściowe 90° G ¾ na R ¾.

     2 kolanka przejściowe 90° G ½ na R ½.

     pierścienie uszczelniające. 

TEL. 722 282 101 

MAIL. biuro@gribet.pl
TEL. 502 040 815

Ceny katalogowe netto w PLN Zapytaj o cene dla Ciebie


