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Novinky a inovácie z oblasti vykurovania
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 celé obdobie ich životnosti
– od fázy ich zrodu, efektívneho fungovania
v domácnosti až po ich recykláciu.
„Snažíme sa výrazne znížiť náklady užívateľov na vykurovanie, ale aj produkciu emisií
CO2. Očakávania zákazníkov každým rokom
narastajú a našou odpoveďou na ne je práve
Green iQ ,“ vyhlásil Dr. Carsten Voigtländer,
predseda správnej rady medzinárodného
koncernu Vaillant Group. Všetky produkty
Green iQ možno jednoducho kombinovať

so solárnymi systémami. Zariadenia sú tiež
Wi-Fi kompatibilné, majú integrované internetové rozhranie.

Vykurovanie ovládané smartfónom

Jednou z noviniek z radu 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 pomocou smartfónu.
Portfólio rozšírila značka Vaillant aj o nový rad
tepelných čerpadiel flexoTHERM exclusiv,
ktorý je tichší a účinnejší než podobné
zariadenia na trhu. Tieto tepelné čerpadlá
s energetickou účinnosťou A++ sú stavané
na využívanie všetkých alternatívnych zdrojov energie, či už ide o vzduch, vodu alebo

Nový závesný plynový kondenzačný kotol ecoTEC exclusiv z radu Green iQ

zem. Majú inovovaný chladiaci okruh a integrovaný systém prípravy teplej vody, takže
domácnosti môžu ušetriť ešte viac na nákladoch na vykurovanie. Rovnako ako všetky
zelené iQ produkty, aj tepelné čerpadlá
flexoTHERM exclusiv možno ovládať pomocou smartfónu.

Nový regulátor aj mobilné
aplikácie

Výrazný krok vpred predstavujú nové inteligentné regulátory a mobilné aplikácie.
Okrem nového regulátora multiMATIC 700
umožnia väčšie pohodlie členov domácnosti
aj nové aplikácie na ovládanie vykurovania,
vetrania, chladenia i prípravy teplej vody
multiMATIC a eRELAX, ktoré budú zadarmo
pre iPhone a Android smartfóny.
Zdroj: Vaillant Group

Produkty Green iQ sa dajú jednoducho ovládať pomocou smartfónu

Všetko pre komfortnú a dizajnovú kúpeľňu
Spoločnosť Duravit priniesla na ISH 2015
svoju predstavu dokonale funkčnej, zároveň však uvoľnej a dizajnovej kúpeľne. Návštevníkom ponúkla napríklad vaňu, pri ktorej si môžu vybrať medzi ergonomickou
pozíciou v sede a pozíciou v ľahu pri kúpeli
vo dvojici alebo na relaxáciu osamote.
Komfort bez dizajnových kompromisov zacielený na mladú skupinu zastupovala zase
kompletná kúpeľňová séria PC Comforts.
Ako zvládnuť miesto v kúpeľni ukázalo geniálne riešenie sprchovej zásteny
OpenSpace B, ktorá sa po použití jednoducho sklopí na stenu, čím sa zvyšuje rádius
pohybu a plocha v kúpeľni. Obdĺžnikový
alebo štvorcový OpenSpace B sa môže
kombinovať so sprchovou vaničkou, alebo
sa posadí priamo na dlažbu.
Záujemcov o dizajn potešila nová séria Phillipa Starcka – so sériou tohto francúzskeho
kreatívca ME by Starck navrhnutou pre

www.tzb-haustechnik.sk

Duravit sa podarilo vytvoriť kolekciu, ktorá
plne zodpovedá nárokom na čistú estetiku
a pritom zapadne do rozdielnych prostredí.
Tento umelec nezaváhal ani pri tvorbe série
Cape Cod, v rámci ktorej zrušil bariéry medzi prírodou a obytným priestorom. Príroda sa tak stáva pevnou súčasťou kúpeľne,
ktorá je miestom odpočinku s esteticky náročnými materiálmi a formami.
V tejto súvislosti sa stali horúcou novinkou inovatívne a funkčné materiály, ktoré
si dal Duravit za úlohu zaviesť. Výsledkom
sú produkty z dvoch nových materiálov,
ktoré ponúkajú alternatívu osvedčeného
akrylátu. Ide o kompletne nové využitie
spoľahlivých materiálov na báze minerálov
DuraSolid A DuraSolid Q, ktoré sa vyrábajú
liatím a dovoľujú realizáciu úplne nových
dizajnových elementov.
Zdroj: Duravit AG

Ako zvládnuť miesto v kúpeľni ukázalo geniálne
riešenie sprchovej zásteny OpenSpace B
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