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VITODENS 222-F



Plynová kondenzační 

technika

Vitodens 222-F

4,8 až 35 kW

Cenově atraktivní a nenáročný na prostor 

Nový kompaktní kondenzační plynový kotel 

Vitodens 222-F byl navržený v první řadě za 

účelem modernizace vytápění a jako náhrada 

za staré plynové kotle. S tepelným výkonem 

až do 35 kW je topná centrála dimenzovaná 

pro vysoký komfort přípravy teplé vody. 

Jako všechny nové topné centrály i kompaktní 

kondenzační plynový kotel Vitodens 222-F 

zabírá málo místa. Šířkou a délkou odpovídá 

rozměru kuchyňských prvků. Osvědčený 

sálavý cylindrický hořák MatriX s regulací 

spalování Lambda Pro Control se přizpůsobí 

i proměnlivým vlastnostem plynu a garantuje 

konstantně vysoký stupeň využití až 98%. 
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Vitodens 222-F

1   výhřevná plocha z ušlechtilé 

 nerezavějící oceli Inox-Radial

2   sálavý cylindrický hořák MatriX

3   expanzní nádoba

4   regulace Vitotronic

5   oběhové čerpadlo 

6   smaltovaný zásobník 

Komfortní regulace Vitotronic

Odborné fi rmy a uživatelé stejně profi tují 

z lehce ovládatelné regulace Vitotronic: menu 

je logicky sestavené a srozumitelné, grafi cký 

displej je podsvícený, kontrastní a dobře 

čitelný. V případě pochybností vás o dalších 

krocích informuje tlačítko „Pomoc“.

Grafi cké rozhraní zároveň umožňuje i zobra-

zení průběhu topných křivek. V případě 

potřeby se dá regulační jednotka z kotle 

vyjmout a do vzdálenosti pěti metrů upevnit 

na jiném, výhodnějším místě. 

Cylindrický hořák MatriX



Profi tujte z těchto předností

�   Kompaktní kondenzační plynový kotel Vitodens 222-F s integrovaným 

smaltovaným zásobníkem, 4,8 až 35 kW

�   Normovaný stupeň využití: 98% (Hs) / 109% (Hi)

�  Smaltovaný zásobník s objemem 100 litrů (35 kW: 130 litrů)

�   Dlouhá životnost a efektivnost díky výhřevné ploše Inox-Radial

�   Modulovaný sálavý cylindrický hořák MatriX s inteligentní regulací 

 spalování Lambda Pro Control zabezpečuje nízké emise a vysoký 

 stupeň využití

�   Jednoduše ovladatelná regulace s jasným textem a grafi ckým 

znázorněním, regulační jednotka se dá z kotle vyjmout a upevnit na 

výhodnějším místě

�   Univerzální připojovací sady pro individuální montáž u stěny

�   Není potřebný žádný boční odstup

�   Expanzní nádobu na pitnou vodu a cirkulační čerpadlo je možné 

 integrovat do zařízení 

�   Doplňková sada v rozměrech a designu zařízení umožňuje ovládání 

jednoho topného okruhu se směšovačem a jednoho bez něj

Nová regulace Vitotronic – jednoduchá obsluha díky 

výjimečnému intuitivnímu ovládání a grafi ckému displeji, 

jako např. grafi cké zobrazení průběhu topné křivky 



Technické údaje Vitodens 222-F

Jmenovitý tepelný výkon (50/30 °C) kW 4,8-19 6,5-26 8,8-35

Jmenovitý tepelný výkon (80/60 °C) kW 4,3-17,2 5,9-23,7*1 8-31,7*2

Rozměry

(celkem)

délka

šířka

výška

mm

mm

mm

595

600

1 425

595

600

1 425

595

600

1 625

Hmotnost kg 129 132 141

Objem výměníku tepla litr 1,8 2,4 2,8

Nabíjecí zásobník na pitnou vodu litr 100 100 130

*1  
29,3 kW při ohřevu pitné vody

*2  
35 kW při ohřevu pitné vody
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Technické změny vyhrazeny

 Viessmann, spol s r.o.

Chrášťany 189

252 19  Rudná

tel.: 257 090 900

fax: 257 950 306

www.viessmann.cz

 Vaše odborná topenářská firma:
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