
Kocioł Vitodens 300, jako źródło 
domowego ciepła i ciepłej wody, 
pod względem wydajności nie ma 
sobie równych. Palnik gazowy 
MatriX-compact wraz z powierzchnią 
wymiany ciepła Inox-Radial ze stali 
szlachetnej stanowią kombinację 
gwarantującą wysoką wydajność 
energetyczną oraz wysoki komfort 
cieplny.

Sprawność znormalizowana do 109%

Oznacza ona dla użytkownika odczu-
walne i stałe obniżenie kosztów. 
Sprawia to wysokosprawna technika 
kondensacyjna firmy Viessmann 
w połączeniu ze specyficzną zasadą 
konstrukcyjną powierzchni wymiany 
ciepła Inox-Radial ze stali szlachet-
nej w kombinacji z palnikiem gazo-
wym MatriX-compact.

Cichy, wydajny i czysty

Cichą pracę kotła Vitodens 300 
można docenić przy zainstalowaniu 
go wewnątrz lub obok pomieszczeń 
mieszkalnych. Palnik gazowy 
MatriX-compact pracuje szczególnie 
efektywnie – zużywając mało paliwa, 
emituje również mało substancji 
szkodliwych. Tak więc gazowy 
kocioł kondensacyjny Vitodens 300 
osiąga parametry emisji wyraźnie 
niższe od ostrych wartości granicz-
nych znaku ekologicznego „Błękitny 
Anioł“.

VITODENS 300 
Kocioł kondensacyjny pierwszej klasy

Palnik gazowy 
MatriX-compact

Powierzchnia wymiany ciepła 
Inox-Radial z nierdzewnej stali 
szlachetnej

Vitodens 300



VITODENS 300
z powierzchnią wymiany ciepła 
Inox-Radial i palnikiem gazowym 
MatriX-compact

Duży komfort obsługi

Regulator Vitotronic dokonuje automa-
tycznie bieżących zmian ustawień. 
Tak więc poziom temperatury regulo-
wany jest stale w zależności od tempe-
ratury zewnętrznej, efektywność spala-
nia dostosowuje się stale do warunków 
zewnętrznych, a także przestawianie 
czasu, z letniego na zimowy i odwrot-
nie, odbywa się automatycznie. 
Również zaprogramowanie osobistych 
życzeń związanych z komfortem 
ogrzewania i ciepłej wody jest bardzo 
łatwe, dzięki przejrzystemu wyświetla-
czowi regulatora Vitotronic lub modu-
łowi zdalnej obsługi.

Ciepła woda od zaraz 

Vitodens 300 w wersji dwufunkcyjnej 
zapewnia niespotykanie wysoki kom-
fort korzystania z ciepłej wody. 
Płytowy wymiennik ciepła z funkcją 
komfortową dostarcza ciepłą wodę 
natychmiast i zawsze o pożądanej 
temperaturze.

Kaskada do 264 kW

Maksymalnie cztery kotły Vitodens 300, 
przy użyciu regulatora kaskadowego 
i specjalnego systemu odprowadzania 
spalin, mogą pokryć zapotrzebowanie 
ciepła grzewczego do 264 kW.

Przegląd zalet:

 Gazowy kocioł kondensacyjny: 
6,6 do 66  kW, jako kaskada do 264  kW;

 Sprawność znormalizowana 
do 109%

 Powierzchnia wymiany ciepła Inox-
Radial z nierdzewnej stali szlachet-
nej: wydajna i trwała;

 Skrajnie niskie emisje substancji 
szkodliwych, dzięki modulowane-
mu palnikowi gazowemu MatriX-
compact znacznie niższe od warto-
ści granicznych znaku 
ekologicznego „Błękitny Anioł”;

 Szczególnie cichy, idealny zwłasz-
cza do instalowania w pomieszcze-
niach mieszkalnych.

Twój zakład instalatorski:
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Regulator 
Vitotronic 200

Komponenty systemowe 
kotłów serii Vitodens

Vitodens 300, 
6,6 do 35 kW

Vitodens 300 o mocy 
od 12,2 do 66 kW, dla instalacji 
wielokotłowych do 264 kW


