
Plynová kondenzační technika

VITODENS 333-F



Plynová kondenzační 

technika

Vitodens 333-F

3,8 až 26 kW resp. 5,2 až 26 kW

Kompaktní a efektivní

Vitodens 333-F je výkonný kompaktní plynový 

kondenzační kotel. Nerezový nabíjecí zásobník 

s objemem 100 litrů se stará o vysoký kom-

fort přípravy teplé vody. Pro oblasti s tvrdou 

vodou je k dispozici jako alternativa verze se 

130 litrovým zásobníkem s topnou spirálou. 

Osvědčený sálavý cylindrický hořák MatriX 

s regulací spalování Lambda Pro Control se 

přizpůsobí i proměnlivým vlastnostem plynu 

a garantuje konstantně vysoký stupeň využi-

tí až 98%.

Nová regulace

Nová regulace Vitotronic se dá intuitivně ovlá-

dat. Dobře čitelný a podsvícený černobílý dis-

plej je o 70% větší než u srovnatelných zaří-

zení. Zároveň umožňuje i grafi cké znázornění 

průběhu topné křivky. Tlačítko „Pomoc“ vás 

v případě nouze informuje a navádí na další 

krok. 

Vysoce účinné čerpadlo na stejnosměrný 

proud

Nové vysoce efektivní čerpadlo na stejnosmě-

rný proud spotřebuje ve srovnání s běžnými 

čerpadly až o 70% méně proudu a odpovídá 

tím požadavkům na nízkou spotřebu energie. 

Vitodens 333-F s nerezovým nabíjecím zásobníkemVitodens 333-F se smaltovaným spirálovým 

zásobníkem pro oblasti s tvrdou vodou
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Vitodens 333-F

1   výhřevná plocha z ušlechtilé 

 nerezevějící oceli Inox-Radial

2   sálavý hořák MatriX

3   regulace Vitotronic

4   expanzní nádoba

5   vysoce efektivní čerpadlo 

 na stejnosměrný proud

6   nerezový nabíjecí zásobník

7   zásobník s topnou spirálou 

Sálavý hořák MatriX



Včetně ohřevu pitné vody – Vitodens 333-F

Profi tujte z těchto předností

�   Kompaktní plynový kondenzační kotel s integrovaným nerezovým 

nabíjecím zásobníkem případně se zásobníkem s topnou spirálou, 

 3,8 až 26 kW

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

�   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

�   Nerezový nabíjecí zásobník s objemem 100 litrů (případně se zásob-

níkem s topnou spirálou o objemu 130 litrů)

�   Vysoce účinné čerpadlo na stejnosměrný proud (splní požadavky na 

zařízení do energetické třídy A

�   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 – jasné zobrazení spínacích časů



Technické údaje Vitodens 333-F

Vitodens 333-F, typ FS3A Vitodens 333-F, typ FR3A

Typ FS3A FS3A FS3A FR3A FR3A

Jmenovitý tepelný výkon (50/30 °C) kW 3,8-13 3,8-19 5,2-26 3,8-19 5,2-26

Jmenovitý tepelný výkon (80/60 °C) kW 3,5-11,8* 3,5-17,2 4,7-23,7 3,5-17,2 4,7-23,7

Rozměry

(celkem)

délka

šířka

výška

mm

mm

mm

595

600

1 425

595

600

1 425

595

600

1 425

595

600

1 625

595

600

1 625

Hmotnost kg 109 110 113 142 145

Nerezový nabíjecí zásobník litr 100 100 100 – –

Objem výměníku tepla litr 3,8 4,0 5,0 4,0 5,0

Zásobníkový vyhřívač s topnou spirálou litr –  – – 130 130

  * 16 kW při ohřevu pitné vody
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Technické změny vyhrazeny

 Vaše odborná topenářská firma:

 Viessmann, spol s r.o.

Chrášťany 189

252 19  Rudná

tel.: 257 090 900

fax: 257 950 306

www.viessmann.cz


