
Gazowy kocio³ kondensacyjny
Znamionowa moc cieplna: 8,4 do 65 kW

Intensywne wykorzystanie ciep³a kondensacji
dziêki powierzchni grzewczej Inox-Crossal

VITOCROSSAL 300



VITOCROSSAL 300
z powierzchni¹ grzewcz¹ Inox-Crossal
Gazowy kocio³ kondensacyjny z palnikiem
promiennikowym MatriX
Znamionowa moc cieplna: 8,4 do 65 kW

Wysokowydajny kocio³ kondensacyj-
ny, intensywnie wykorzystuj¹cy cie-
p³o spalin. Urz¹dzenie to ³¹czy w so-
bie dwa spoœród najwy¿szej klasy
rozwi¹zañ technicznych firmy Vies-
smann: powierzchniê grzewcz¹ Inox-
Crossal i palnik promiennikowy Ma-
triX. Zastosowanie kot³a Vitocrossal
300 redukuje koszty ogrzewania oraz
minimalizuje emisjê zanieczyszczeñ.

Zalety:
� Modulowany palnik promienniko-

wy MatriX gwarantuje ekstremal-
nie niskie emisje substancji szko-
dliwych: NOx – 15 mg/kWh,
CO – 15 mg/kWh (wg DIN), nie
przekraczaj¹ce wartoœci granicz-
nych znaku ekologicznego „B³êkit-
ny Anio³“ i szwajcarskich przepi-
sów o ochronie œrodowiska, a na-
wet, najostrzejszej w skali œwiato-
wej, normy wg Programu Ham-
burskiego.

� Usytuowane pionowo powierzch-
nie grzewcze Inox-Crossal gwa-
rantuj¹ wysok¹ niezawodnoœæ eks-
ploatacyjn¹ i wyj¹tkow¹ trwa³oœæ:
– dziêki pionowemu przebiegowi

ci¹gów spalin skraplaj¹cy siê
kondensat mo¿e bez zak³óceñ
sp³ywaæ pionowo w dó³ wskutek
tego nie nastêpuje wzrost stê¿a-
nia kondensatu w wyniku odpa-
rowywania z niego wody.

– wzmo¿ony efekt samooczyszcza-
nia dziêki g³adkiej powierzchni
stali szlachetnej.

� Efektywne przekazywanie ciep³a
i wysoki stopieñ kondensacji dziê-
ki:
– powierzchniom wymiany ciep³a

intensywnie zawirowuj¹cym
strumieñ spalin

– prowadzeniu wody kot³owej
i spalin w przeciwpr¹dzie.

� Sprawnoœæ znormalizowana
do 108%.

� Redukcja zu¿ycia paliwa i pr¹du
dziêki modulowanej pracy palnika.

� £atwoœæ regulacji i sprawna wy-
miana ciep³a dziêki obszernym
przestrzeniom wodnym i du¿ej po-
jemnoœci wodnej.

Powierzchnie
grzejne
Inox-Crossal
z nierdzewnej stali
szlachetnej

Nowa generacja regulatorów Vitotronic:
inteligentne, dogodne w monta¿u,
obs³udze i konserwacji

Modulowany
palnik promienni-
kowy MatriX

Vitocrossal
– gazowy kocio³
kondensacyjny

Znamionowa moc cieplna kW 8,4-24 11,6-33 16,1-46 22,8-65

Wymiary
d³ugoœæ mm 840 840 920 920

szerokoœæ mm 660 660 690 690
wysokoœæ mm 1530 1530 1665 1665

Ciê¿ar (z izolacj¹ termiczn¹) kg 145 150 195 200

Pojemnoœæ wodna kot³a l 65 61 97 91

Wysoko skuteczna
izolacja termiczna

Powierzchnie grzewcze
Inox-Crossal

Modulowany
palnik
promiennikowy
MatriX

Regulator
cyfrowy
Vitotronic 300
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Zmiany techniczne zastrze¿one
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