
VITODENS 222-W 19 do 35 kW

Zakres dostawy:

   W wersji pogodowej z regulatorem 

Vitotronic 200 HO2B komfortowa 

obsługa poprzez kolorowy, dotyko-

wy panel obsługowy ze zintegro-

waną pomocą kontekstową.

   Zintegrowany asystent pierwszego 

uruchomienia 

   W zakresie dostawy kotła z regu-

latorem pogodowym HO2B do-

datkowo Vitoconnect 100 OPTO1 

do zdalnego nadzoru i sterowania 

instalacją grzewczą przez aplikacje 

na smartfony: ViCare.

   Kondensacyjny, gazowy kocioł 

wiszący Vitodens 222-W, ze zin-

tegrowanym zasobnikiem c.w.u.  

o pojemności 46 litrów, wy-

konanym ze stali nierdzewnej, 

ładowany warstwowo

   Modulowany, wspomagany wen-

tylatorowo palnik cylindryczny 

MatriX 

   Układ regulacji spalania Lambda 

Pro Control Plus dla gazów: 

GZ-41,5, GZ-50 oraz gazu płyn-

nego)

   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 

   Element przyłączeniowy kotła 

po stronie spalin

   Urządzenie pomocnicze przy 

montażu

Dane techniczne:

   Vitodens 222-W 

– długość: 480 mm 

– szerokość: 600 mm 

– wysokość: 900 mm

   Szczegółowe dane techniczne do-

stępne są na stronie internetowej 

www.viessmann.pl

10 lat gwarancji
na wymiennik ze stali szlachetnej 

kotłów kondensacyjnych do 150 kW

Kocioł ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u.
Znamionowa moc cieplna [kW]  50/30ºC
   80/60ºC

1,9 – 19,0
1,7 – 17,6

2,6 – 26,0
2,4 – 24,1

1,8 – 35,0
1,6 – 32,5 Gr. mat. W

WW

KW

Vitodens 222-W z regulatorem 

stałotemperaturowym 

Vitotronic 100, typ HC1B

B2LB035

12 537,–
 A

 A

B2LB036

12 859,–
 A

 A

B2LB037

13 121,–
 A

 A

nr zam.

PLN
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Vitodens 222-W z regulatorem 

pogodowym Vitotronic 200, 
typ HO2B

B2LB141

14 435,–
 A

 A

B2LB142

14 757,–
 A

 A

B2LB143

15 019,–
 A

 A

nr zam.

PLN

 

Masa 60 63 67 kg

Wyposażenie dodatkowe kotła Vitodens 222-W Gr. mat. W

Osłona armatury
dla urządzeń o szerokości 600 mm

7438340

 318,–
nr zam.

PLN

Wyposażenie dodatkowe regulatora Vitotronic 100, typ HC1B (praca stałotemperaturowa) Gr. mat. W

Termostat pokojowy E-200  
    elektroniczny termostat pokojowy, z beznapięciowym wyjściem sterującym

    z cyfrowym zegarem sterującym, z programem dziennym i tygodniowym

7146457

 182,–
nr zam.

PLN

Termostat pokojowy ST620   
    elektroniczny termostat pokojowy z cyfrowym zegarem sterującym

    panel z nowoczesną dotykową technologią Touch Ring

    z programem dziennym i tygodniowym

    możliwość przełączenia trybów pracy ON/OFF lub PWM

7664656

 212,–
nr zam.

PLN

Bezprzewodowy termostat pokojowy ST620RF   
    bezprzewodowy elektroniczny termostat pokojowy z cyfrowym zegarem sterującym

    panel z nowoczesną dotykową technologią Touch Ring

    z programem dziennym i tygodniowym

    możliwość przełączenia trybów pracy ON/OFF lub PWM

7664657

 359,–
nr zam.

PLN

Wyposażenie dodatkowe regulatora Vitotronic 200, typ HO2B (praca pogodowa) Gr. mat. W

Vitotrol 200A
Do wykonania ustawień dla jednego obiegu grzewczego

Z008341

 515,–
nr zam.

PLN

Vitotrol 300A
Do wykonania ustawień dla jednego, dwóch lub maksymalnie trzech obiegów grzewczych

Z008342

 977,–
nr zam.

PLN

Vitotrol 200 RF (odbiornik do łączności bezprzewodowej)

Moduł zdalnego sterowania ze zintegrowanym nadajnikiem radiowym do pracy z bazą radiową 

(wyposażenie dodatkowe). Do nastawiania dla jednego obiegu grzewczego

Z011219

 627,–
nr zam.

PLN

Baza radiowa (nadajnik do łączności bezprzewodowej)

Do komunikacji między regulatorem Vitotronic a następującymi komponentami:

   Bezprzewodowy, radiowy moduł zdalnego sterowania Vitotrol 200 RF

   Bezprzewodowy, radiowy moduł zdalnego sterowania Vitotrol 300 RF

Z011413

 689,–
nr zam.

PLN

Zestaw uzupełniający AM1
Do sterowania dwoma dowolnymi pompami: obiegu grzewczego (obieg bezpośredni za sprzęgłem) 

lub/i c.w.u. lub/i cyrkulacji

7452092

 502,–
nr zam.

PLN

Zestaw uzupełniający EA1 
Do sterowania kotłem z zewnątrz, do blokowania palnika w kotle lub sygnalizacji awarii na zewnątrz

7452091

 967,–
nr zam.

PLN

Kondensacyjny, gazowy kocioł wiszący, 

ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u.  

o pojemności 46 litrów

TEL. 722 282 101 

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

Ceny katalogowe netto w PLN Zapytaj o cene dla Ciebie


