
Kocioł Vitodens 200 oferuje swoim 
użytkownikom wysokowartościową 
technikę kondensacyjną o niezwykle 
atrakcyjnym stosunku ceny do 
korzyści. Wysoki komfort ogrzewa-
nia ciepłej wody, zwarte gabaryty 
oraz charakterystyczne, ponadcza-
sowe, eleganckie wzornictwo.

Sprawność znormalizowana do 107%

Kocioł kondensacyjny Vitodens 200 
zużywa mniej energii, ponieważ 
wykorzystuje dodatkowo utajone 
ciepło spalin. Wynikiem tego jest 
osiągnięcie sprawności znormalizo-
wanej do 107%. W ten sposób 
znacznie obniżają się koszty ogrze-
wania, a ponadto odciążone zostaje 
środowisko naturalne.

Trwale wydajny

Gdy użytkownik oczekuje oszczęd-
ności i trwałości, to w takiej sytuacji 
niezawodna będzie nierdzewna stal 
szlachetna. Dlatego Vitodens 200 
wyposażony jest w powierzchnię 
wymiany ciepła Inox-Radial ze stali 
szlachetnej, gwarantującą wymaga-
ną niezawodność i trwale wysokie 
wykorzystanie ciepła kondensacji.

VITODENS 200 
Wydajny i atrakcyjny – także cenowo

Palnik cylin-
dryczny ze stali 
nierdzewnej 

Powierzchnia wymiany ciepła 
Inox-Radial ze stali szlachetnej

Vitodens 200



VITODENS 200 z powierzchnią 
wymiany ciepła Inox-Radial 
i palnikiem cylindrycznym 
ze stali szlachetnej

Oszczędny i przyjazny środowisku

Również serce kotła Vitodens 200 – 
palnik cylindryczny – wykonane jest 
ze stali szlachetnej. Jest on szcze-
gólnie oszczędny, gdyż przez modu-
lowany tryb pracy dopasowuje się 
do rzeczywistego zapotrzebowania 
na ciepło.
Oczywiście, w ten sposób zmniejsza 
się także emisja substancji szkodli-
wych i kocioł Vitodens 200 spełnia 
rygorytyczne wymogi znaku ekolo-
gicznego „Błękitny Anioł“.

Zawsze na miejscu

Kompaktowy kocioł Vitodens 200 
dzięki swoim niewielkim wymiarom 
zmieści się prawie wszędzie: 
w kuchni, w łazience, na poddaszu, 
we wnękach i narożach.

Fachowy instalator szybko zainsta-
luje i uruchomi kocioł Vitodens 200 
– zarówno przy nowej instalacji jak 
i przy wymianie starego kotła.

Przegląd zalet:

 Gazowy kocioł kondensacyjny, 
jedno- lub dwufunkcyjny: 
8,8 do 26,0 kW;

 Sprawność znormalizowana 
do 107%;

 Wydajna i trwała powierzchnia 
wymiany ciepła Inox-Radial z nie-
rdzewnej stali szlachetnej;

 Oszczędny palnik cylindryczny 
ze stali szlachetnej; 

 Parametry emisji substancji szko-
dliwych spełniają wymagania 
znaku ekologicznego „Błękitny 
Anioł“; 

 Małe zapotrzebowanie miejsca, 
gdyż zbędne są wszelkie boczne 
odstępy serwisowe.

Twój zakład instalatorski:
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Vitodens 200 
i Vitocell-W 100 
z obudową

Regulator 
Vitotronic 200

Komponenty systemowe kotłów serii Vitodens

Vitodens 200, 
8,8 do 26,0 kW


