
Dwa w jednym: kompaktowy agregat 
Vitodens 333 łączy w sobie zalety 
kondensacyjnego kotła wiszącego 
Vitodens 300 i wysokowartościowe-
go zasobnika ciepłej wody. W ten 
sposób jedno urządzenie gwarantuje 
zarówno komfortowe ogrzewanie, 
jak i ciepłą wodę dla domów jedno 
i dwurodzinnych. Przy wysokości 
zaledwie 140 cm Vitodens 333 można 
ustawiać pod skosami poddasza lub 
we wnękach. A szerokością Vitodens 
333 odpowiada powszechnie stoso-
wanym modułom mebli kuchennych.

Ciepła woda na życzenie

Konstrukcja zasobnika ciepłej wody 
zapewnia dostarczanie jej w maksy-
malnie krótkim czasie o żądanej 
przez użytkownika temperaturze. 
W ten sposób zasobnik ciepłej wody 
Vitodens 333 gwarantuje komfort, 
który zazwyczaj można osiągnąć 
tylko przy zastosowaniu zewnętrz-
nego pojemnościowego podgrzewa-
cza ciepłej wody użytkowej o dwu-
krotnie większej pojemności. 

Efektywne wykorzystanie ciepła 
kondensacji

Sprawdzony w praktyce palnik gazo-
wy MatriX-compact jest jednym z 
gwarantów oszczędnego obchodze-
nia się z energią. Drugim gwarantem 
jest wymiennik ciepła Inox-Radial 
z nierdzewnej stali szlachetnej. 

VITODENS 333 
Kompaktowa centrala grzewcza

Palnik gazowy 
MatriX-compact

Powierzchnia wymiany ciepła 
Inox-Radial z nierdzewnej stali 
szlachetnej

Vitodens 333



VITODENS 333
ze zintegrowanym zasobnikiem 
ciepłej wody

Oszczędza także czas

Po pierwsze – oszczędza czas insta-
latora przy instalowaniu kotła. 
Vitodens 333 jest bowiem komplet-
nie zmontowanym urządzeniem.
Po drugie – oszczędza czas przy 
corocznych przeglądach, gdyż 
wszystkie podzespoły są łatwo 
dostępne od przodu.
Po trzecie – Vitodens 333 oszczędza 
również czas użytkownika, gdyż 
regulator Vitotronic zautomatyzował 
wiele funkcji obsługowych, a indy-
widualne, osobiste nastawy prze-
prowadza się łatwo jednym naci-
śnięciem przycisku.

Elegancki

Obok wielu zalet i nowoczesnej tech-
niki urządzenie to również ładnie 
wygląda. Szczególne wzornictwo 
Vitodens 333 jest wizualnym wyra-
zem techniki, formy i funkcji, zgod-
nie z zasadami marki Viessmann: 
„Jakość, trwałość, sprawność 
z wysokim komfortem cieplnym”.

Przegląd zalet:

 Moce: 6,6 do 12/16 kW 
i 6,6 do 26 kW

 Sprawność znormalizowana 
do 109%

 Wysokosprawny i trwały 
wymiennik ciepła Inox-Radial ze 
stali szlachetnej z funkcją odpo-
wietrzania układu wodnego kotła

 Skrajnie niskie emisje substancji 
szkodliwych dzięki palnikowi 
gazowemu MatriX-compact. 
Parametry spalin wyraźnie lepsze 
od wartości granicznych znaku 
ekologicznego „Błękitny Anioł”.

 Automatyczna adaptacja układu 
spalin dla zapewnienia zawsze 
wysokiej sprawności.

 Wskaźnik wydajności ciepłej 
wody do 2,0 miarą wysokiego 
komfortu ciepłej wody

Twój zakład instalatorski:
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Szkic 
funkcjonalny

Vitodens 333 ze zintegrowanym 
ładowanym zasobnikiem ciepłej 
wody (pojemność 86 litrów)

Vitodens 333, 
6,6 do 26 kW

Regulator Vitotronic 200


