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Vaillant predstavil vo Frankfurte novinky aj inovácie
Značka Vaillant predstavila na prestížnom veľtrhu ISH 2015 vo Frankfurte
nad Mohanom viacero významných noviniek a inovácií z oblasti vykurovania.
Na európsky trh postupne uvedie novú generáciu inteligentných a účinných
vykurovacích spotrebičov, ktoré sú zároveň maximálne šetrné k životnému
prostrediu.
Nový rad takýchto zariadení nesie názov Green iQ a ide o výrobky
s najvyššou mierou udržateľnosti po celú dobu ich životnosti – od fázy ich zrodu,
efektívneho fungovania v domácnosti, až po ich recykláciu.
Využitie alternatívnych zdrojov
„Snažíme sa výrazne znížiť náklady
užívateľov na vykurovanie, ale aj produkciu emisií
CO2. Očakávania zákazníkov, pokiaľ ide o účinnosť,
udržateľnosť a pripojenie výrobkov, pritom každým
rokom narastajú. Našou odpoveďou na ne je Green
iQ, nový štandard pre udržateľné a inteligentné
technológie vykurovania, ktoré idú ruka v ruke
s budúcnosťou,“ vyhlásil Dr. Carsten Voigtländer,
predseda správnej rady medzinárodného koncernu
Vaillant Group. Všetky produkty Green iQ možno ľahko kombinovať so solárnymi
systémami. Zariadenia sú tiež Wi-Fi kompatibilné, majú integrované internetové
rozhranie.
Vykurovanie ovládané smartfónom
Jednou z noviniek z rady Green iQ je
závesný plynový kondenzačný kotol ecoTEC
exclusiv, ktorý umožňuje vykurovanie 100 %
bioplynom. Kotol je k dispozícii vo výkonových
radoch 15, 21, 27 alebo 32 kW. Je výkonný,
flexibilný a jeho nová, s internetom prepojená
riadiaca
jednotka,
umožňuje
jednoduché
a inovatívne ovládanie kúrenia na diaľku s
pomocou smartfónu. Portfólio rozšírila značka Vaillant aj o nový rad tepelných
čerpadiel flexoTHERM exclusiv, ktorý je tichší a účinnejší než podobné zariadenia na
trhu. Tepelné čerpadlá sú stavané pre využívanie všetkých alternatívnych zdrojov
energie, či už ide o vzduch, vodu alebo zem. Pochváliť sa môžu energetickou
účinnosťou A ++. Majú inovovaný chladiaci okruh a integrovaný systém prípravy
teplej vody. Domácnosti tak môžu ušetriť ešte viac na nákladoch na vykurovanie.
Rovnako ako všetky zelené iQ produkty, aj tepelné čerpadlá flexoTHERM exclusiv
možno ovládať pomocou smartfónu. A to aj vďaka novému regulačnému systému
multiMATIC 700.
Nový regulátor aj mobilné aplikácie
Výrazný krok vpred predstavujú nové
inteligentné regulátory a mobilné aplikácie, ktoré
značka Vaillant predstavila na veľtrhu. Okrem nového
regulátora multiMATIC 700 umožnia väčšie pohodlie
členov domácnosti nové aplikácie pre ovládanie
vykurovania, vetrania, chladenia i prípravy teplej
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vody, ktoré budú zadarmo pre iPhone a Android smartfóny. Ide o aplikácie
multiMATIC a eRELAX, ktoré umožňujú nastavenia zariadení značky Vaillant na
diaľku podľa individuálnych požiadaviek. Viac sa dozviete na www.vaillantgroup.com.

O značke VAILLANT
Firmu Vaillant založil v roku 1874 Johann Vaillant. Spoločnosť Vaillant sa postupne stala jedným z
najväčších výrobcov vykurovacej techniky v Európe, ktorej sa podarilo počas celej svojej existencie
predať viac ako 40 miliónov spotrebičov. Samostatné obchodné zastúpenie spoločnosti na Slovensku
vzniklo po rozdelení Československa v roku 1993. V roku 2001 sa spoločnosť Vaillant stala súčasťou
skupiny Vaillant Group, ktorá zastrešuje osem významných výrobcov vykurovacích zariadení
v Európe, na Slovensku aj výrobcu kotlov Protherm. Značku VAILLANT zastupuje na Slovensku
spoločnosť Vaillant Group Slovakia, s.r.o. so sídlom v Skalici. V oblasti predaja a servisu má značka
Vaillant vybudovanú sieť zmluvných obchodných firiem po celom Slovensku a spolupracuje s
vyškolenými servisnými technikmi. Viac informácií o produktoch značky Vaillant získate na
www.vaillant.sk.
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