
OGRZEWANIE NA GAZ

3 do 65 kW

GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY 

DLA DOMÓW JEDNO- 

I WIELORODZINNYCH 

ORAZ NA POTRZEBY  

DZIAŁALNOŚCI 

MULTI
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 PLUS
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O G R Z E WA N I E .

O D  1921 R O K U.

Od prawie 100 lat Windhager reprezentuje solidne rozwiązania 

techniczne, zapewniające komfortowe, bezpieczne i oszczędne ogrze-

wanie. Ogromna popularność naszych produktów umożliwiała nam 

ciągły rozwój i stworzenie licznych innowacyjnych rozwiązań na pot-

rzeby rynku grzewczego. Dzisiaj jesteśmy w Europie jednym z wio-

dących producentów kotłów grzewczych, wykorzystujących energię 

ze źródeł odnawialnych.

Wyjątkowa jakość made in Austria

W czym tkwi tajemnica naszego sukcesu? W produktach pierwszej 

klasy, spełniających najwyższe wymogi i przekonujących żywotnością 

oraz solidnym wykonaniem. Nasze kotły grzewcze produkujemy we-

dług ścisłych kryteriów i używamy tylko materiałów z najwyższej półki. 

Produkcja odbywa się wyłącznie w Austrii, w siedzibie naszej firmy w 

Seekirchen, niedaleko Salzburga. Nasza pierwszoligowa jakość regu-

larnie nagradzana jest wyróżnieniami nadawanymi przez niezależne 

instytuty badawcze.

Potrzeby naszych klientów stawiamy zawsze na pierwszym miejscu. 

Dlatego też u nas nie uświadczą Państwo rozwiązań przeciętnych, lecz 

otrzymają system grzewczy dostosowany do Państwa wymogów.
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Oddając w Państwa ręce kovioł MultiWIN2 Plus oferujemy prawdziwy multitalent w zakre-

sie ogrzewania gazowego. Kocioł idealnie ogrzewa budynki z wieloma obiegami grzewc-

zymi i pozwala na dowolne łączenie z innymi urządzeniami, takimi jak na przykład kocioł 

na drewno. Zajmuje przy tym naprawdę niewiele miejsca. Dzięki kompaktowej budowie 

MultiWIN2 Plus można w nieskomplikowany sposób zainstalować praktycznie wszędzie.

Podczas użytkowania kocioł odznacza się zarówno energooszczędnością, jak i nie-

zawodnością. Dzięki inteligentnej technice kondensacyjnej urządzenie dostosowu-

je moc do zapotrzebowania na energię cieplną i umożliwia osiągnięcie sprawności 

energetycznej na poziomie do 111 procent. Jako praktyczny kocioł dwufunkcyjny  

MultiWIN2 Plus zapewnia ogrzewanie wody w sposób higieniczny i oszczędny. 

ELAST YCZNE

OGRZE WANIE

NA GAZ
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Wyjątkowo oszczędny 
dzięki technice
kondensacyjnej

Wymiennik ciepła o długiej 
żywotności z funkcją 
samoczyszczenia

Możliwość użytkowania jako urządzenie samodzielne, 
praktyczny kocioł dwufunkcyjny lub po prostu w  
połączeniu z innymi urządzeniami grzewczymi
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WYDA JNE  
WYKORZYSTANIE
ENERGI I

MultiWIN2 Plus pozwala na odczuwalne obniżenie kosztów ogrzewania. Już przy 20 procen-

tach maksymalnej mocy możliwej do osiągnięcia, palnik modulacyjny wytwarza tylko aktu-

alnie potrzebną ilość ciepła. Dodatkową energię MultiWIN2 Plus pobiera z ciepła odpadowe-

go, osiągając sprawność użytkową na poziomie do 111 procent. W porównaniu z 25-letnim 

kotłem gazowym, opartym na technologii tradycyjnej, koszty ogrzewania można zredukować 

o 30 procent. Z tego też względu MultiWIN2 Plus posiada klasę efektywności energetycznej A. 

Jeszcze większą oszczędność zapewnia użytkowanie kotła z 

odpowiednim układem regulacyjnym lub instalacją solarną. 

MultiWIN2 Plus osiąga wówczas klasę efektywności energe-

tycznej A+.
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550 kWh/Jahr

Oszczędność 440 kWh/rok

Średnie zużycie prądu w przypadku przestarzałej 
pompy grzewczej

Średnie zużycie prądu w przypadku energoosz-
czędnej pompy obiegowej

110 kWh/rok

550 kWh/
Jahr

Oszczędność również w zużyciu energii elektrycznej

Pompa grzewcza to jeden z największych prądożerców 

w gospodarstwie domowym. Przypada na nią aż do 10 

procent kosztów energii elektrycznej rocznie. MultiWIN2 

Plus wyposażono w związku z tym w energooszczędną 

pompę obiegową w klasie efektywności energetycznej 

A+. Pompa na bieżąco dostosowuje moc do zapotrze-

bowania na ciepło, zapewniając tym samym oszczędne 

zużycie prądu.



KOCIOŁ GODNY

ZAUFANIA

MultiWIN2 Plus ogrzewa Państwa dom w sposób nie tylko oszczędny, ale również bezpieczny

– i to przez wiele lat. W tym celu kocioł wykonano z komponentów najwyższej jakości. Każda

część 

 

została 

 

dokładnie 

 

przemyślana 

 

i 

 

wyprodukowana 

 

według 

 

najnowszych 

 

standardów

 

gwarantujących wyraźne korzyści. To najwyższa jakość, która zachwyca!

Sercem kotła MultiWIN2 Plus jest wymiennik ciepła, wykonany z odlewniczego stopu alumi-

 

nium z krzemem. Materiał ten jest bardzo wytrzymały i wykazuje wysokie przewodnictwo

 

cieplne. Dlatego potrzebne ciepło wytwarzane jest tak szybko a w Państwa domu natychmi-

 

ast robi się przyjemnie ciepło. Ponieważ ilość odpadów po spalaniu tworzących się na wy-

 

mienniku ciepła jest znikoma, możliwe jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej eksploatacji

 

kotła przez lata.

Kompaktowy wymiennik ciepła
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KOMPAK TOWOŚĆ 

I WYJĄTKOWA 

ELAST YCZNOŚĆ

Niezależnie od tego, czy modernizują Państ-

wo istniejący system ogrzewania, czy planują 

budowę nowego domu – MultiWIN 2 Plus jest 

idealnym rozwiązaniem w każdym przypadku. 

Dzięki kompaktowym wymiarom i niewielkie-

mu ciężarowi wynoszącemu zaledwie 31 kilo-

gramów, instalacja urządzenia nie wymaga dużej 

przestrzeni i jest bardzo prosta – nieważne, czy 

wraz z wbudowaną armaturą, czy też bez niej. 

Kocioł można montować nawet w pomieszczeni-

ach mieszkalnych, ponieważ dzięki zastosowanej 

izolacji dźwiękowej praca urządzenia jest bardzo 

cicha. Możliwa jest również eksploatacja kotła z 

niezależną od pomieszczenia instalacją poboru 

powietrza. Czy to w łazience, pomieszczeniu 

gospodarczym, czy  niewielkiej wnęce – Multi-

WIN2 Plus wszędzie będzie się dobrze prezento-

wał.  

Praktyczne urządzenie dwufunkcyjne

Nie posiadają Państwo kotłowni czy piwnicy, gdzie można by pomieścić bojler ogrzewający wodę? 

Żaden problem - MultiWIN2 Plus dostępny jest także jako praktyczny kocioł dwufunkcyjny z podgrze-

waczem wody. Podgrzewając wodę w sposób przepływowy, kocioł zapewnia dostęp do higienicznie 

czystej, świeżej wody ciepłej w całym domu.



PROSTE ŁĄCZENIE 

I  PROSTA 

OBSŁUGA

U nas otrzymują Państwo wszystko w komplecie: innowacyjne rozwiązanie grzewcze oraz 

idealnie dopasowane akcesoria. Dzięki technologii systemowej Windhager wszystkie nasze 

produkty można w prosty sposób ze sobą łączyć. Proponujemy zintegrowanie kotła Multi-

WIN2 Plus z innym urządzeniem grzewczym Windhager oraz naszym innowacyjnym syste-

mem regulacji. Aplikacja myComfort zapewnia banalnie prostą obsługę ogrzewania – nieza-

leżnie od tego, czy są Państwo w domu, czy w podróży. 

AccuWIN Solar
Bufor 

ze stajcą ciepłej wody 
użytkowej

Rozdzielacz 
hydraulicznny

LogWIN Premium
Kocioł zgazujący drewno

Zestaw do-
prowadzający 

MultiWIN2 Plus
Kocioł gazowy

Aplikacja myComfort umożliwiająca dokonywanie
nastaw za pomocą smartfona lub tabela, kiedy

Sterownik pokojowy 
do łatwej obsługi z pomieszczenia

Dotykowy sterownik na kotle,
dostępny także w wersji sterownika głównego montowanego 

Moduły bazowe i funkcyjne do montażu w kotle
lub na ścianie
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DANE
TECHNICZNE

MultiWIN2 Plus 152 – 352
Jed-

nostka
 MWP 

152
 MWP 

252
MWP 
352

MWP  
252 Kombi

Zakres nominalnej mocy grzewczej (80/60°C) kW 3,0 – 14,9 5,0 – 24,8 7,0 – 34,5 5,0 – 24,8

Zakres nominalnej mocy grzewczej (50/30°C) kW 3,4 – 15,8 5,6 – 25,5 7,9 – 35,6 5,6 – 25,5

Nominalna moc grzewcza do podgrzewu 

wody (kocioł dwufunkcyjny)
kW – – – 27,8

Moc trwała CWU przy temperaturze CWU 

60/40°C
l/min – – – 8,2/13,7

Sprawność energetyczna kotła przy ob-
ciążeniu pełnym/częściowym (50/30°C)

% 105,3/110,2 102,0/110,1 102,2/110,6 102,0/110,1

Średnica przyłącza odprowadzania spalin mm 80/125 (opcjonalnie 60/100)

Pojemność wodna kotła l 1,7 1,7 2,3 1,7

Maks. pobór mocy przy obciążeniu częś-

ciowym (z pompą i zaworem załadunku)
W 18 (27) 17 (26) 18 (27) – (26)

Maks. pobór mocy przy obciążeniu częś-

ciowym (z pompą i zaworem załadunku)
W 27 (67) 37 (77) 50 (93) – (84)

Maks. pobór mocy w trybie czuwania 
(stand-by)

W 4

Ciężar z akcesoriami / bez akcesoriów kg 31 / 38 31 / 38 33 40

Poziom dźwięku w odległości 1 m od kotła dB(A) 37 43 45 40

Klasa efektywności energetycznej A

Widok z przodu Widok z boku Widok z góry Odstępy minimalne
Wszystkie wymiary w mm



MultiWIN Plus 450 – 650
Jed-

nostka
 MWP 

450
 MWP 

650

Zakres nominalnej mocy grzewczej (80/60°C) kW 8,0 – 40,0 12,0 – 61,0

Zakres nominalnej mocy grzewczej (50/30°C) kW 8,9 – 43,0 13,3 – 65,0

Sprawność energetyczna kotła przy ob-
ciążeniu częściowym (50/30°C)

% 102,9/108,4 104,6/108,9

Średnica przyłącza odprowadzania spalin mm 80/125 100/150

Pojemność wodna kotła l 6,2 7,9

Maks. pobór mocy przy obciążeniu częściowym W 18 23

Maks. pobór mocy przy obciążeniu pełnym W 68 88

Maks. pobór mocy w trybie czuwania (stand-by) W 5 6

Ciężar bez akcesoriów kg 53 60

Poziom dźwięku w odległości 1 m od kotła dB(A) 45

Klasa efektywności energetycznej A

Widok z przodu Widok z boku Widok z góry Odstępy minimalne

Wszystkie wymiary w mm
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at.windhager.com Zdjęcia: Windhager; Prawo do modyfikacji oraz błędów w layoucie druku  

zastrzeżone 03/2020, 036479/00  

AUSTRIA
Windhager Zentralheizung GmbH

Anton-Windhager-Strasse 20
A-5201 Seekirchen near Salzburg

T +43 6212 2341 0
F +43 6212 4228

info@at.windhager.com

Windhager Zentralheizung GmbH
Carlbergergasse 39

A-1230 Wien

NIEMCY
Windhager Zentralheizung GmbH

Daimlerstraße 9
D-86368 Gersthofen

T +49 821 21860 0
F +49  821 21860 290

info@de.windhager.com

Windhager Zentralheizung GmbH
Gewerbepark 18

D-49143 Bissendorf

SZWAJCARIA
Windhager Zentralheizung Schweiz AG

Industriestrasse 13
CH-6203 Sempach-Station near Lucerne

T +41 4146 9469 0
F +41 4146 9469 9

info@ch.windhager.com

Windhager Zentralheizung Schweiz AG
Rue des Champs Lovats 23

CH-1400 Yverdon-les-Bains

Windhager Zentralheizung Schweiz AG
Dorfplatz 2

CH-3114 Wichtrach

WŁOCHY
Windhager Italy S.R.L.

Via Vital 98c
I-31015 Conegliano (TV)

T +39 0438 1799080
info@windhageritaly.it

WIELKA BRYTANIA
Windhager UK Ltd

Tormarton Road
Marshfield

South Gloucestershire, SN14 8SR
T +44 1225 8922 11

info@windhager.co.uk

POLSKA, CZECHY, SŁOWACJA                                                                                             
BADO S.C.
1 Maja 19

43-300 BIELSKO-BIAŁA
T +48 33 486 90 61
info@windhager.pl

Doradztwo naszych PARTNERÓW

Nasi PARTNERZY są do Państwa dyspozycji, aby odpowiedzieć na 

wszystkie pytania dotyczące produktów marki WINDHAGER. To sieć 

profesjonalistów, ekspertów z dziedziny ogrzewania, zapewniają-

cych usługi na najwyższym poziomie technicznym.

Szybka i profesjonalna obsługa KLIENTÓW 

Speecjaliści, obsługujący KLIENTÓW w sieci dystrybucji WINDHAGER 

zapewniają szybkie, niezawodne i oparte na sprawdzonych ro-

związaniach wsparcie w niezwykle szybkim czasie.

WSPARCIE WINDHAGER


