
Olejowe/gazowe 

kotły kondensacyjne

Olejowe/gazowe kotły 

kondensacyjne od 101 do 335 kW



10 lat gwarancji*

na wymiennik  ze stali szlachetnej 

kotłów kondensacyjnych do 150 kW

*  szczegóły dostępne na stronie:

www.viessmann.pl/gwarancja

Kompaktowy olejowy/gazowy kocioł 

kondensacyjny Vitoradial 300-T

Olejowy kocioł kondensacyjny Vitoradial 

300-T wyróżnia się wyjątkowo kompaktową 

budową, dostarczany jest z przyłączonym 

wymiennikiem ciepła spaliny/woda i nowym 

palnikiem wentylatorowym Vitofl ame 100.

Wysoka wydajność z dwustopniowym 

pozyskiwaniem ciepła

Olejowy kocioł kondensacyjny Vitoradial 300-T 

to innowacyjna kombinacja kotła niskotempe-

raturowego Vitoplex 300 oraz przyłączonego 

bezpośrednio do kotła, kondensacyjnego 

wymiennika ciepła Inox-Radial.

Sprawdzone wielowarstwowe konwekcyj-

ne powierzchnie grzewcze, w połączeniu 

z przyłączonym do kotła, odpornym na korozję 

wymiennikiem ciepła Inox-Radial, umożliwiają 

wysokoefektywne dwustopniowe pozyskiwa-

nie ciepła. Vitoradial 300-T jest dostosowany 

do pracy z wszystkimi dostępnymi na rynku 

rodzajami lekkiego oleju opałowego lub gazu.

VITORADIAL 300-T

Wymiennik ciepła Inox-Radial 

gwarantuje najwyższą wydajność 

i długą żywotność

Technika kondensacyjna ze sprawdzonym wymiennikiem ciepła Inox-Radial umożliwia 

wydajne ogrzewanie.

Vitoradial 300-T

Kompaktowa konstrukcja 

ułatwia wstawianie do 

kotłowni i nie wymaga 

wysokich pomieszczeń 

– istotne przy instalacjach 

modernizowanych.

101 do 335 kW
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Vitoradial 300-T

1  Regulator Vitotronic

2  Wielowarstwowe konwekcyjne 

powierzchnie wymiany ciepła z rur Triplex

3  Drugi ciąg spalin

4  Obszerny płaszcz wodny

5  Komora spalania (pierwszy ciąg)

7  Olejowy, wentylatorowy palnik 

Vitofl ame 100

8  Wysokoskuteczna izolacja cieplna

9  Wymiennik ciepła Inox-Radial

8

2

3

5

1

7

6

4

Olejowe/gazowe 

kotły kondensacyjne

Vitoradial 300-T

o mocy od 101 do 335 kW

Kompaktowy i wydajny

Dzięki kompaktowej konstrukcji i niedużej wy-

sokości Vitoradial 300-T najlepiej nadaje się 

do zastosowania w modernizacji. Dostarczany 

jest z przyłączonym wymiennikiem ciepła 

spaliny/woda i nowym palnikiem wentylatoro-

wym Vitofl ame 100.

2,5-krotnie większa powierzchnia wymia-

ny ciepła dzięki rurom Triplex

Wielowarstwowe konwekcyjne powierzchnie 

wymiany ciepła kotła Vitoradial 300-T składają 

się z rur stalowych wprasowanych jedna w 

drugą. Rura wewnętrzna z fałdami wzdłużny-

mi posiada powierzchnię 2,5-krotnie więk-

szą, niż rura gładka. Przekazywanie ciepła 

dozowane jest przez zróżnicowane odstępy 

pomiędzy zaprasowaniami w taki sposób, 

by w tylnej części rur Triplex (w tylnej części 

kotła), w której przepływają już mniej gorące 

spaliny, do wody kotłowej przekazywane było 

mniej ciepła. Dzięki temu temperatura na po-

wierzchni wymiany ciepła utrzymywana jest 

powyżej punktu rosy, co zapobiega wykrople-

niu kondensatu i uszkodzeniom korozyjnym.

Rura Triplex – wielowarstwo-

wa  konwekcyjna powierzchnia 

grzewcza.

Wykorzystanie ciepła kondensacji w wy-

mienniku ciepła Inox-Radial

Dzięki zastosowaniu przyłączonego wymien-

nika ciepła Inox-Radial możliwe jest wyko-

rzys tanie wysokoefektywnej techniki 

kondensacyjnej także w kotłach średniej 

mocy takich jak Vitoradial 300-T. Sprawność 

znormalizo wana wzrasta o 8% i wynosi dla 

oleju opałowego 97% (w odniesieniu do 

wartości opałowej: 103%).

W kotle tym procesy spalania i kondensacji 

przebiegają w odrębnych przestrzeniach, 

przy czym spaliny kondensują bez osadów. 

W praktyce oznacza to normalne interwały 

serwisowe czyszczenia komory spalania przy 

niskich kosztach konserwacji.

Nowy kocioł Vitoradial 300-T jest produko-

wany w zakresie mocy do 335 kW. Wysoko-

sprawny, kondensacyjny wymiennik ciepła 

Inox-Radial wykonany jest z nierdzewnej stali 

szlachetnej. Dzięki temu jest odporny na koro-

zję spowodowaną kwaśnym kondensatem.



Przegląd zalet:

� Olejowy/gazowy kocioł kondensacyjny, o mocy od 101 do 335 kW

� Sprawność znormalizowana przy opalaniu olejem: 97% (Hs)/103% (Hi)

� Wymiennik ciepła Inox-Radial do kondensacji spalin, dostosowany do 

kompaktowego olejowego/gazowego kotła grzewczego

� Kompletny, z orurowaniem kondensacyjnego wymiennika ciepła i pompą 

cyrkulacyjną, odpowiednimi do mocy kotła,

� Długie okresy pracy palnika i mniej cykli załączania palnika dzięki dużej 

pojemności wodnej wpływa korzystnie na środowisko i wysoką sprawność 

eksploatacyjną

� Nowy, olejowy palnik wentylatorowy Vitofl ame 100

� Ekonomiczna i bezpieczna eksploatacja instalacji grzewczej dzięki 

przystosowanemu do komunikacji, cyfrowemu regulatorowi Vitotronic

� Zintegrowany układ rozruchowy Therm-Control upraszcza układ hydrauliczny 

– można zrezygnować z pompy mieszającej lub innego układu podnoszenia 

temperatury powrotu

� Zbędne zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle – dodatkowa oszczędność 

kosztów instalacji

� Kompaktowa konstrukcja ułatwia wstawianie i nie wymaga wysokich 

pomieszczeń – ważne przy instalacjach modernizowanych

Dane techniczne patrz strona 22.

Vitoradial 300-T o mocy od 101 do 335 kW

Wymiennik ciepła Inox-Radial gwarantuje najwyższą 

wydajność i długotrwałą eksploatację
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Olejowe/gazowe kotły 

niskotemperaturowe

Vitoplex 300/200/100, 90 do 2000 kW

Vitorond 200, 125 do 1080 kW



VITOPLEX

VITOROND

Kompletny program Viessmann spełnia wszel-

kie wymagania stawiane nowoczesnej tech-

nice grzewczej. Każdy znajdzie tu rozwiązanie 

idealnie dopasowane do swoich potrzeb, 

z uwzględnieniem zarówno uwarunkowań 

technicznych budynków, wymogów odnośnie 

komfortu, jak i możliwości budżetowych.

Program kotłów Vitoplex, zróżnicowany 

cenowo oraz pod względem zastosowanych 

rozwiązań technicznych na klasę 100, 200 

i 300, gwarantuje właściwe rozwiązanie 

dostosowane do każdych potrzeb i na każdą 

kieszeń. To co łączy wszystkie rozwiązania, 

to najwyższa jakość, z której słynie marka 

Viessmann.

Vitorond 200 znajduje zastosowanie wszędzie 

tam, gdzie ze względu na utrudnione warunki 

przestrzenne, kocioł grzewczy musi zostać 

przetransportowany na miejsce w segmen-

tach.

Sprawdzona jakość Viessmann w wysokosprawnych kotłach o mocy do 2000 kW na olej 

opałowy i gaz.

Vitoplex 300

Trzyciągowy kocioł grzew-

czy najwyższej klasy o 

szczególnie ekonomicznej, 

niskoemisyjnej i niezawod-

nej pracy

90 do 2 000 kW

Vitoplex 200

Kompaktowy Vitoplex 200 

o mocy do 350 kW zmieści 

się w każde drzwi o szero-

kości 80 cm

90 do 1950 kW

Vitorond 200

Właściwy wybór w trud-

nych warunkach przestrzen-

nych: segmenty mogą być 

oddzielnie transportowane 

do kotłowni

125 do 1080 kW

Vitoplex 100

Olejowy/gazowy, dwu-

ciągowy kocioł grzewczy 

o atrakcyjnym stosunku 

ceny do korzyści

150 do 2 000 kW
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Rury Triplex o 2,5 krotnie większej 

powierzchni wymiany ciepła w sto-

sunku do zwykłych rur gładkich.

1

2

3

4

5

6

7

Vitoplex 300 

90 do 2000 kW

Trzyciągowy kocioł grzewczy ze zintegro-

wanym układem rozruchowym

Vitoplex 300, jako trzyciągowy kocioł 

najwyższej klasy ze sprawdzonymi wielowar-

stwowymi konwekcyjnymi powierzchniami 

grzewczymi, oferuje niezwykle ekonomiczną, 

niskoemisyjną i niezawodną pracę. Zinte-

growany układ rozruchowy Therm-Control 

eliminuje konieczność stosowania odrębnego 

układu podnoszenia temperatury powrotu.

Wielowarstwowe konwekcyjne po-

wierzchnie grzewcze z rur Triplex

Wielowarstwowe konwekcyjne powierzchnie 

wymiany ciepła kotła Vitoplex 300 składają się 

z rur stalowych wprasowanych jedna w drugą. 

Rura wewnętrzna z fałdami wzdłużnymi posia-

da powierzchnię 2,5-krotnie większą, niż rura 

gładka. Przekazywanie ciepła dozowane jest 

przez zróżnicowane odstępy pomiędzy zapra-

sowaniami w taki sposób, by w tylnej części 

rur Triplex (w tylnej części kotła), w której 

przepływają już mniej gorące spaliny, do wody 

kotłowej przekazywane było mniej ciepła. 

Vitoplex 300, 90 do 500 kW

1  Regulator kotła i obiegów grzewczych

2  Trzeci ciąg spalin (wielowarstwowe 

konwekcyjne  powierzchnie grzewcze)

3  Drugi ciąg spalin

4  Obszerny płaszcz wodny

5  Komora spalania (pierwszy ciąg)

6  Wysokoskuteczna izolacja cieplna

7  Vitofl ame 100, olejowy palnik 

wentylatorowy

Dzięki temu temperatura na powierzchni 

wymiany ciepła utrzymywana jest powyżej 

punktu rosy, co zapobiega wykropleniu kon-

densatu i uszkodzeniom korozyjnym..

Komfortowa i wydajna regulacja

Ekonomiczną i bezpieczną pracę instalacji 

grzewczej zapewnia zdolny do komunikowania 

się, cyfrowy system regulacji Vitotronic.

Szczególnie wydajny jest regulator kaskado-

wy Vitotronic 300-K obsługujący instalacje 

wielokotłowe do czterech kotłów i z płynnie 

obniżaną temperaturą wody w kotle. Vito-

tronic 300-K pozwala na regulację instalacji 

grzewczych z dwoma obiegami grzewczymi 

z zaworami mieszającymi.

Wyjątkowo komfortowy w użytkowaniu jest 

zintegrowany system diagnostyczny i panel 

sterujący z menu tekstowym i podświetlanym 

wyświetlaczem. Zewnętrzne urządzenia są 

przyłączane za pomocą wtyków systemo-

wych.

Standardowy moduł LON umożliwia całkowite 

włączenie instalacji w systemy zarządza-

nia budynku. Zdalne sterowanie instalacją 

możliwe jest w każdej chwili poprzez system 

wymiany danych TeleControl za pomocą Inter-

netu oraz z modułami Vitocom i Vitodata.

Niskotemperaturowe 

olejowe/gazowe 

kotły grzewcze 



Niskotemperaturowe kotły grzewcze Vitoplex 300 

przekonują konstrukcją i jakością

Przegląd zalet:

� Wielowarstwowe konwekcyjne powierzchnie grzewcze zapewniające wysokie 

bezpieczeństwo pracy i długotrwałą eksploatację

� Sprawność znormalizowana przy eksploatacji z olejem opałowym: 

90% (Hs) / 96% (Hi)

� W kotłach do 300 kW nie wymagane zabezpieczenie przed brakiem wody

� Optymalne spalanie i niskie emisje substancji szkodliwych dzięki zastosowaniu 

fabrycznie wyregulowanych olejowych/gazowych palników wentylatorowych 

o mocy do 2000 kW

� Prosty i szybki montaż kotłowni przez zastosowanie systemowych, kompletnie 

wyposażonych rozdzielaczy obiegów grzewczych Divicon

� Zwarta budowa ułatwia wstawianie do pomieszczenia i nie wymaga wysokich 

pomieszczeń – ważne przy modernizacjach

� Długie cykle pracy i mniejsza częstotliwość włączania się palnika wpływają 

korzystnie na środowisko

� Od mocy 630 kW wyposażony w przystosowany do chodzenia podest – ułatwio-

ne prace montażowe i konserwacyjne

� Zintegrowany układ rozruchowy Therm-Control zastępuje pompę mieszającą 

i skraca tym samym czas montażu oraz obniża koszty.

� Możliwość przyłączenia dodatkowego wymiennika ciepła spaliny/woda ze stali 

szlachetnej do wykorzystania ciepła kondensacji i zwiększenia sprawności kotła. 

Dane techniczne patrz strona 22.

Vitoplex 300, 620 do 2000 kW
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4

Vitoplex 200 

90 do 1 950 kW

Elastyczność: jeden kocioł – wiele palników

Stalowy kocioł grzewczy o zwartej budowie 

Vitoplex 200 dostarczany jest w mocy od 90 

do 1 950 kW. Ten trzyciągowy kocioł grzew-

czy gwarantuje w pełnym zakresie mocy 

niskoemisyjne i przyjazne dla środowiska na-

turalnego spalanie. Kocioł może pracować bez 

przeszkód z całą gamą palników. Vitoplex 200, 

jako prawdziwy trzyciągowy kocioł grzew-

czy, charakteryzuje się niskim obciążeniem 

komory spalania, a dzięki temu niską emisją 

substancji szkodliwych podczas spalania, 

a w szczególności tlenków azotu.

Optymalne spalanie i niska emisja sub-

stancji szkodliwych

Dwustopniowy olejowy palnik wentylatorowy 

Vitofl ame 100 do 270 kW i dwustopniowy 

gazowy palnik wentylatorowy Vitofl ame 100 do 

200 kW są fabrycznie wyregulowane i spraw-

dzone „na gorąco”. Dzięki temu zapewnione 

jest optymalne spalanie i niskie emisje substan-

cji szkodliwych. W zakresie mocy od 270 do 

1 950 kW olejowe/gazowe palniki wentylatoro-

we fi rmy Elco i Riello posiadają już okablowane 

wtyki i są dostarczane razem z kotłem.

Therm-Control oszczędza czas montażu 

i koszty

Obszerny płaszcz wodny niweluje konieczność 

minimalnego przepływu wody grzewczej, co 

upraszcza układ hydrauliczny. W zakresie mocy 

od 90 do 560 kW, dzięki układowi rozruchowe-

mu Therm-Control, zbędny staje się system 

podnoszenia temperatury powrotu, co oszczę-

dza czas montażu i dodatkowych kosztów.

Vitoplex 200

1  Trzeci ciąg spalin

2  Drugi ciąg spalin

3  Komora spalania (pierwszy ciąg)

4  Wysokoskuteczna izolacja cieplna

Komfortowa i wydajna regulacja

Ekonomiczną i bezpieczną pracę instalacji 

grzewczej zapewnia zdolny do komunikowa-

nia się, cyfrowy system regulacji Vitotronic. 

Szczególnie wydajny jest regulator kaskado-

wy Vitotronic 300-K obsługujący instalacje 

wielokotłowe do czterech kotłów i z płynnie 

obniżaną temperaturą wody w kotle. Vito-

tronic 300-K pozwala na regulację instalacji 

grzewczych z jednym i dwoma obiegami 

grzewczymi z opcjonalnym mieszaczem.

Wyjątkowo komfortowy w użytkowaniu jest 

zintegrowany system diagnostyczny i panel 

sterujący z menu tekstowym i podświetlanym 

wyświetlaczem. Zewnętrzne urządzenia są 

przyłączane za pomocą wtyków systemowych.

Standardowy moduł LON umożliwia całkowite 

włączenie instalacji w systemy zarządza-

nia budynku. Zdalne sterowanie instalacją 

możliwe jest w każdej chwili poprzez system 

wymiany danych TeleControl za pomocą Inter-

netu oraz z modułami Vitocom i Vitodata.

Możliwość montażu w wąskich pomiesz-

czeniach

Trzyciągowy kocioł grzewczy Vitoplex 200 

jest łatwy do wstawienia do pomieszczenia, 

nie zajmuje wiele miejsca, a przystosowany 

do chodzenia podest (od 700 kW) ułatwia 

czynności montażowe i konserwacyjne. 

Kompaktowy trzyciągowy kocioł grzewczy do 

350 kW mieści się we wszystkich typowych 

drzwiach (szer. 80 cm), co znacznie ułatwia 

jego wstawienie do pomieszczenia.

Niskotemperaturowe 

olejowe/gazowe 

kotły grzewcze 



Vitoplex 200: 90 do 1 950 kW

System ogrzewania z trzema kotłami Vitoplex 200 

o mocy 270 kW

Przegląd zalet:

� Oszczędny i przyjazny środowisku dzięki płynnie obniżanej temperaturze wody 

w kotle

� Sprawność znormalizowana przy eksploatacji z olejem opałowym: 

89% (Hs) / 95% (Hi)

� Możliwość przyłączenia wymiennika spaliny/woda ze stali szlachetnej dla wyko-

rzystania ciepła kondensacji i zwiększenia sprawności kotła

� Trzyciągowy kocioł grzewczy o niskim obciążeniu komory spalania – dzięki temu 

możliwe spalanie o niskiej emisji substancji szkodliwych

� Obszerny płaszcz wodny i duża pojemność wodna zapewniają dobrą cyrkulację 

wewnętrzną i bezpieczne przekazywanie ciepła

� Oszczędność czasu przy montażu obudowy kotła i regulatora dzięki nowemu 

systemowi Fastfi x dla kotłów średniej i dużej mocy

� Od 700 kW wyposażony w przystosowany do chodzenia podest – ułatwione 

czynności montażowe i konserwacyjne

� Długie cykle pracy oraz mniejsza częstotliwość włączania się palnika dzięki dużej 

pojemności wodnej wpływają korzystnie na środowisko.

Dane techniczne patrz strona 22.
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Rodzina kotłów Vitoplex 100 o mocy 

od 150 do 2 000 kW

Vitoplex 100 

150 do 2000 kW

Dwuciągowy kocioł grzewczy Vitoplex 100 

wykonany w jakościowym stan dardzie 

Viessmann przekonuje swoją niezawodnością 

eksploatacyjną i atrak cyjnym stosunkiem ceny 

do wartości. Kompaktowa budowa i mała 

wyso kość konstrukcyjna pozwalają wstawić 

go wszędzie, także do niskich pomiesz czeń.

Vitoplex 100 PV1 cechuje się dużą pojemno-

ścią wodną, a tym samym długimi cyklami 

pracy palnika. Redukuje to częstość włączeń 

i przy czynia się tym samym do ochrony 

środowiska. Obszerny, jednolity płaszcz 

wodny i duża  pojemność wodna zapewniają 

tak niskie opory przepływu strony wodnej, że 

przekazywanie ciepła wodzie kotłowej odby-

wa się tylko przez cyrkulację grawitacyjną.

Kotły średniej i dużej mocy opracowano 

najnowocześniejszymi metodami. Poprzez 

zastosowanie obliczeń metodą elementów 

skończonych analizuje się rozkłady naprę-

żeń, jak również optymalizuje się rozkład rur 

płomienicowych oraz rodzaj stosowanych 

połączeń spawanych Trwale wysoką jakość 

urządzeń gwarantują nowoczesne technologie 

wytwarzania.

Vitoplex 100

1  Obszerny płaszcz wodny

2  Drugi ciąg spalin

3  Komora spalania (pierwszy ciąg)

4  Wysokoskuteczna izolacja cieplna 

5  Przyłącze palnika

3

2

5

4

Niskotemperaturowe 

olejowe/gazowe 

kotły grzewcze 

1

Kocioł Vitoplex 100 PV1 dedykowany jest 

do instalacji wysokotemperaturowych 

(pow. 75ºC). Automatyka kotłowa Vitotronic 

100 GC1B posiada funkcje ochrony kotła 

przed zbyt niskimi temperaturami wody na 

powrocie przez co zabezpiecza kocioł przed 

kondensacją spalin i tym samym przed nieko-

rzystnym działaniem kondensatu. Vitotronic 

100 GC1B jest także podstawowym regulato-

rem do pracy kotła w układach kaskadowych 

pozwalającym na współpracę do 4 kotłów. 



Kaskada z dwóch kotłów Vitoplex 100 o mocy 2 000 kW

System grzewczy z kotłem 

Vitoplex 100

Przegląd zalet:

� Standardowy olejowy/gazowy kocioł grzewczy 150 do 2 000 kW.

� Sprawność znormalizowana: 86% (Hs) / 92% (Hi) (sprawność znormalizowaną 

można zwiększyć nawet o 10% przez przyłączenie ekonomizera kondensacyjne-

go Vitotrans 333 ze stali  szlachetnej).

� Wysoka niezawodność i bezpieczeństwo eksploatacji dzięki zasto sowaniu wyso-

kogatunkowych materiałów i nowoczesnych tech nologii spawania.

� Obszerny płaszcz wodny i duża pojemność wodna zapewniają dobrą cyrkulację 

własną i bez pieczne odprowadzenie ciepła.

� Bez wymogu minimalnego przepływu objętościowego wody grzewczej.

� Możliwość rozbudowania do instalacji wielokotłowej przy pomocy programu 

regulatorów Vitotronic.

� Łatwe wstawienie do kotłowni dzięki kompaktowej konstrukcji.

� Ekonomiczna i bezpieczna eksploatacja instalacji grzewczej dzięki cyfrowemu 

systemowi regulacyj nemu Vitotronic z możliwością komunikacji. Standardowe 

połączenie LON–BUS umożliwia całkowite włączenie do systemów zarządzania 

budynku.

Dane techniczne patrz strona 23.
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Segment żeliwny kotła Vitorond 

200, 320 do 1080 kW

Vitorond 200, 125 do 270 kW

Vitorond 200 

125 do 1080 kW

Vitorond 200, 125 do 270 kW

1  Regulator kotła i obiegów grzewczych

2  Drugi ciąg spalin

3  Trzeci ciąg spalin

4  Komora spalania (pierwszy ciąg)

5  Wysokoskuteczna izolacja cieplna

6  Vitofl ame 100, olejowy palnik wentylatorowy

Vitorond 200: zmieści się w każde drzwi

Szczególnie w starszych budynkach pojawia 

się często problem z utrudnionym wstawie-

niem kotła do pomieszczenia kotłowni. W przy-

padku żeliwnego kotła o budowie członowej 

Vitorond 200, poszczególne segmenty mogą 

być wstawiane osobno do kotłowni i w łatwy 

sposób skręcane na miejscu za pomocą prasy.

Powierzchnia grzewcza Eutectoplex dla 

wysokiego bezpieczeństwa eksploatacji 

i długiej żywotności

Żeliwne segmenty kotła Vitorond 200 wyko-

nane są ze specjalnego rodzaju eutektycznego 

żeliwa szarego o jednolitej strukturze. Precy-

zyjne wykonanie lameli grafi towych oraz wy-

soki stopień czystości żeliwa szarego o niskiej 

zawartości fosforu zwiększają elastyczność 

materiału. Surowiec, kształt i geometria seg-

mentów żeliwnych to czynniki, które na etapie 

produkcji zapewniają równomierne stygnięcie 

odlewanych z formy segmentów. Dzięki temu 

już od początku kocioł zabezpieczony jest 

przed powstawaniem naprężeń struktural-

nych. Rezultatem jest wysokie bezpieczeń-

stwo eksploatacji i długa żywotność.

Niskoemisyjny trzyciągowy kocioł 

grzewczy

W końcowym odcinku komory spalania, spa-

liny przepływają przez cztery ciągi grzewcze  

okalające symetrycznie komorę spalania, 

i trafi ają poprzez przedni segment kotła do 

czterech komór zbiorczych trzeciego ciągu. 

Poprzez system odprowadzenia spalin w tyl-

nej części kotła, cztery schłodzone strumienie 

spalin odprowadzane są do przewodu komi-

nowego. Dzięki trzyciągowej konstrukcji kotła 

obniżono czas przebywania spalin w obszarze 

wysokiej temperatury reakcji. Emisja tlenków 

azotu została tym samym zredukowana.

Therm-Control oszczędza czas montażu 

i koszty

W zakresie mocy od 125 do 270 kW, dzięki 

układowi rozruchowy Therm-Control zbędny 

staje się system podnoszenia temperatury po-

wrotu, co upraszcza podłączenie hydrauliczne, 

oszczędza czas montażu i dodatkowe koszty.

Komfortowa i wydajna regulacja

Ekonomiczną i bezpieczną pracę instalacji 

grzewczej zapewnia zdolny do komunikowania 

się, cyfrowy system regulacji Vitotronic.

Szczególnie wydajny jest regulator kaskado-

wy Vitotronic 300-K obsługujący instalacje 

wielokotłowe do czterech kotłów i z płynnie 

obniżaną temperaturą wody w kotle. Vito-

tronic 300-K pozwala na regulację instalacji 

grzewczych z jednym i dwoma obiegami 

grzewczymi z opcjonalnym mieszaczem.

Wyjątkowo komfortowy w użytkowaniu jest 

zintegrowany system diagnostyczny i panel 

sterujący z menu tekstowym i podświetlanym 

wyświetlaczem. Zewnętrzne urządzenia są 

przyłączane za pomocą wtyków systemo-

wych.

Standardowy moduł LON umożliwia całkowite 

włączenie instalacji w systemy zarządza-

nia budynku. Zdalne sterowanie instalacją 

możliwe jest w każdej chwili poprzez system 

wymiany danych TeleControl za pomocą Inter-

netu oraz z modułami Vitocom i Vitodata.

Niskotemperaturowe 

olejowe/gazowe 

kotły grzewcze 

1

3

2

45

6



Vitorond 200, 320 do 1080 kW

Przegląd zalet:

� Niskotemperaturowy olejowy/-gazowy kocioł grzewczy w zakresie mocy 

125 do 1080 kW

� Oszczędny i przyjazny środowisku dzięki płynnie obniżanej temperaturze wody 

w kotle

� Sprawność znormalizowana przy eksploatacji z olejem opałowym:  

88% (Hs) / 94% (Hi)

� Wzrost sprawności znormalizowanej do 12% dzięki wykorzystaniu ciepła 

kondensacji przez wymiennik spaliny/woda ze stali nierdzewnej Vitotrans 300

� Układ rozruchowy Therm-Control w zakresie mocy od 125 do 270 kW

� Łatwy i szybki montaż poszczególnych segmentów żeliwnych przy pomocy 

systemu pióro–wpust i elastycznych uszczelek zapewniających pewne i 

długotrwałe uszczelnienie po stronie spalin

� Ułatwione czyszczenie komory spalania oraz kanałów spalin dostępnych 

od przodu po otwarciu drzwiczek palnika

� Standardowe połączenie LON-BUS umożliwia całkowitą integrację w systemach 

zarządzania budynku

� Zdalne monitorowanie poprzez Internet z modułami Vitocom i Vitodata

Dane techniczne patrz strona 23.

System grzewczy z kotłem 

Vitorond 200 o mocy 560 kW
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Dane techniczne

Olejowy kocioł kondensacyjny Vitoradial 300-T, typ VR3

Znamionowa moc cieplna 50/30°C kW 101 129 157 201 263 335

Znamionowa moc cieplna 80/60°C kW 94 120 146 188 245 313

Wymiary całkowite długość

 szerokość

 wysokość

mm

mm

mm

2145

755

1460

2345

755

1460

2335

825

1480

2670

825

1480

2900

905

1580

2900

905

1580

Ciężar (kocioł z izolacją cieplną, 

palnikiem i regulatorem obiegu kotła)

kg 510 545 610 680 870 970

Pojemność wodna kotła l 185 225 265 310 490 450

Olejowy/gazowy kocioł grzewczy Vitoplex 300, typ TX3A

Znamionowa moc cieplna kW 90 115 140 180 235 300 390 500

Wymiary całkowite* długość

 szerokość

 wysokość

mm

mm

mm

1700

755

1315

1905

755

1315

1910

825

1350

2110

825

1350

2330

905

1460

2330

905

1460

1945

1040

1625

2090

1040

1625

Ciężar* (kocioł z izolacją cieplną, 

palnikiem i regulatorem obiegu kotła)

kg 440 475 540 600 790 890 1085 1330

Pojemność wodna kotła l 170 210 250 290 470 430 600 630

* wymiary bez palnika dla mocy 390 i 500 kW

Znamionowa moc cieplna kW 620 780 1000 1250 1600 2000

Wymiary całkowite* długość

 szerokość

 wysokość

mm

mm

mm

2320

1460

1690

2320

1460

1690

2570

1555

1920

2570

1555

1920

3220

1660

2140

3220

1660

2140

Ciężar (kocioł z izolacją cieplną 

i regulatorem obiegu kotła)

kg 1800 1900 2645 2815 3780 4080

Pojemność wodna kotła l 965 900 1510 1440 2475 2315

* wymiary bez palnika i pokrywy

Olejowy/gazowy kocioł grzewczy Vitoplex 200, typ SX2A

Znamionowa moc cieplna kW 90 120 150 200 270 350 440 560

Wymiary całkowite* długość

 szerokość

 wysokość

mm

mm

mm

1660

755

1315

1860

755

1315

1865

825

1350

2060

825

1350

2085

905

1460

1860

905

1460

1885

1040

1625

2030

1040

1625

Ciężar* (kocioł z izolacją cieplną, 

palnikiem i regulatorem obiegu kotła)

kg 375 420 485 535 710 760 990 1095

Pojemność wodna kotła l 180 210 255 300 400 445 600 635

* wymiary bez palnika i pokrywy dla mocy 350 i 560 kW

Znamionowa moc cieplna kW 700 900 1100 1300 1600 1950

Wymiary całkowite* długość

 szerokość

 wysokość

mm

mm

mm

2280

1460

1690

2580

1460

1690

2530

1555

1920

2750

1555

1920

3175

1660

2140

3175

1660

2140

Ciężar (kocioł z izolacją cieplną 

i regulatorem obiegu kotła)

kg 1640 1780 2285 2475 3210 3370

Pojemność wodna kotła l 935 1325 1525 1690 2510 2420

* wymiary bez palnika i pokrywy



Olejowy/gazowy kocioł grzewczy Vitoplex 100, typ PV1

Znamionowa moc cieplna kW 150 200 250 310 400 500 620

Wymiary całkowite* długość

 szerokość

 wysokość

mm

mm

mm

1350

800

1290

1490

800

1290

1490

880

1360

1670

880

1360

1840

950

1530

1840

950

1530

1940

1015

1590

Ciężar* (kocioł z izolacją cieplną, 

palnikiem i regulatorem obiegu kotła)

kg 415 460 525 580 790 845 1005

Pojemność wodna kotła l 200 240 280 340 490 460 535

* wymiary bez palnika i pokrywy

Znamionowa moc cieplna kW 780 950 1120 1350 1700 2000

Wymiary całkowite* długość

 szerokość

 wysokość

mm

mm

mm

2 115

1 460

1 690

2 215

1 460

1 690

2 465

1 550

1 920

2 665

1 550

1 920

2 850

1 650

2 020

3 010

1 655

2 020

Ciężar (kocioł z izolacją cieplną 

i regulatorem obiegu kotła)

kg 1 490 1 575 2 260 2 525 2 920 3 170

Pojemność wodna kotła l 866 998 1 296 1 324 1 665 1 767

* wymiary bez palnika i pokrywy

Olejowy/gazowy kocioł grzewczy Vitorond 200, typ VD2A

Znamionowa moc cieplna kW 125 160 195 230 270

Wymiary całkowite* długość

 szerokość

 wysokość

mm

mm

mm

905

860

1210

1075

860

1210

1240

860

1210

1410

860

1210

1580

860

1210

Ciężar (kocioł z izolacją cieplną, 

i regulatorem obiegu kotła)

kg 545 655 760 850 965

Pojemność wodna kotła l 122 154 186 217 249

* wymiary bez palnika i pokrywy

Olejowy/gazowy kocioł grzewczy Vitorond 200, typ VD2

Znamionowa moc cieplna kW 320 380 440 500 560 630 700 780 860 950 1080

Wymiary całkowite* długość

 szerokość

 wysokość

mm

mm

mm

1490

1090

1480

1620

1090

1480

1750

1090

1480

1880

1090

1480

2010

1090

1480

2140

1090

1480

2270

1090

1480

2400

1090

1480

2530

1090

1480

2660

1090

1480

2790

1090

1480

Ciężar (kocioł z izolacją cieplną, 

i regulatorem obiegu kotła)

kg 1780 1950 2110 2260 2430 2580 2740 2910 3070 3220 3380

Pojemność wodna kotła l 247 275 303 331 359 387 415 443 471 499 527

* wymiary bez palnika i pokrywy
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