VYKUROVANIE

Spojenie inteligencie
s progresívnou technológiou
㶏o vám evokuje slovo „teplo“? Predstavte si dizajnové, ekologické, inteligentné a efektívne
najmodernejšie technológie. Okrem toho, že sú maximálne šetrné k životnému prostrediu, môžu ešte
umocni㶇 váš pocit domova. Umožnia dokonca aj to, o 㶜om mohli domácnosti kedysi iba sníva㶇.

M

aximálne zamerané na budúcnos㶇, pripojené na internet,
ovládané cez smartfón, s najvyššou efektivitou a životnos㶇ou, vyrobené z recyklovate㶃ných materiálov... Dá sa vôbec spoji㶇 to㶃ko superlatívov
do jedného radu vykurovacích zariadení? Túto
ne㶃ahkú úlohu najnovšie vyriešili šikovní vývojári z Nemecka.
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ZELENÉ NA MAXIMUM
Výsledkom je portfólio exkluzívnych produktov zna㶜ky Vaillant s ozna㶜ením Green iQ.
Ide o spotrebi㶜e špi㶜kovej kvality sp㶚㶡ajúce
najvyššie kritériá. Spájajú technológiu a inteligenciu s pozitívnymi emóciami. Kde vládne teplo, komfort a pohoda, tam je aj spokojnos㶇. Ís㶇
ruka v ruke s ekológiou tak bude po novom pre

domácnosti ove㶃a 㶃ahšie. Produkty s ozna㶜ením
Green iQ majú mnohé spolo㶜né vlastnosti
ako najvyššia energetická ú㶜innos㶇, trvalá
udržate㶃nos㶇, najnižšia možná spotreba energií... Domácnosti ocenia najmä praktické bonusy: technológie majú nemeckú kvalitu, nízke
prevádzkové náklady, umož㶡ujú Wi-Fi pripojenie a ovládanie na dia㶃ku. Dovo㶃ujú myslie㶇
do budúcna. Všetky produkty Green iQ možno

L

Závesný kondenzačný kotol
ecoTEC exclusive zabezpečí
tepelnú pohodu v dome či byte.

totiž 㶃ahko kombinova㶇 so solárnymi systémami
aj tepelnými 㶜erpadlami. Teraz, alebo neskôr,
ke㶞 budete ma㶇 viac ﬁnan㶜ných prostriedkov.

ORIENTOVANÝ NA BUDÚCNOSTˇ
Jednou z takýchto noviniek je nový závesný
plynový kondenza㶜ný kotol ecoTEC exclusive.
Tepelnú pohodu vnáša do bytov, domov, aj do
vä㶜ších budov. K dispozícii je vo výkonových
radoch 21 a 27 kW, s moduláciou výkonu už
od 1,9 kW. Je nielen efektívny, ale aj ﬂexibilný, automaticky sa totiž prispôsobí všetkým
druhom plynu, pri㶜om umož㶡uje aj vykurovanie 100 % bioplynom. Pomáha zníži㶇 ro㶜nú
spotrebu energií v domácnosti až o 10 %.
V kombinácii s najmodernejším regulátorom
a inteligentnými senzormi vyrába len to㶃ko
tepla, ko㶃ko je v domácnosti skuto㶜ne potrebné.
Maximálne 㶇aží z najmodernejšej kondenza㶜nej
technológie, pri㶜om zabezpe㶜í v dome 㶜i byte
maximálny tepelný komfort. Pracuje vždy
v optimálnom režime, produkuje nižšie emisie
a v kone㶜nom dôsledku ušetríte plyn, elektrinu
a sú㶜asne ochránite životné prostredie aj vašu
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Za vynikajúci dizajn dostal
ecoTEC exclusive prestížnu cenu
Red Dot Design Award 2015.

Kotol ecoTEC exclusive s označením
Green iQ je mimoriadne ekologický.
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Tepelné čerpadlá s označením Green iQ
vnášajú do domácností tepelný komfort.

pe㶡aženku. Osloví najmä tých najnáro㶜nejších: Má
energetický štítok triedy „A“ a sp㶚㶡a najvyššie európske smernice týkajúce sa energetickej ú㶜innosti.
V kombinácii s regulátormi zna㶜ky Vaillant je dokonca dosiahnute㶃ný aj energetický štítok „A+“.

TOP INOVÁCIA, TOP DIZAJN
Do najnovšieho kotla ecoTEC exclusive vložila
zna㶜ka Vaillant viac ako 140 rokov svojich skúseností na trhu s vykurovacími zariadeniami. Kotol
preto vyniká nielen vysokou kvalitou, ale aj dlhou
životnos㶇ou. Vyrába sa v Nemecku, obsahuje vysoký podiel recyklovate㶃ných materiálov, a aj preto
významne prispieva k ochrane životného prostredia. Pokia㶃 ide o jeho výzor, zariadenie v㶞aka svojmu modernému prevedeniu perfektne zapadne do
každého interiéru. Za vynikajúci dizajn dostal kotol
ecoTEC exclusive prestížnu cenu s názvom Red Dot
Design Award 2015. Toto ocenenie býva ude㶃ované
len top produktom, ktoré vynikajú mimoriadnou úrov㶡ou inovácie, funk㶜nosti, ergonómie,
s oh㶃adom na ekológiu. Používa㶇 doma kotol
s ozna㶜ením Green iQ je úplná hra㶜ka. Jeho inteligentný riadiaci systém umož㶡uje rýchlu zmenu
nastavení presne pod㶃a predstáv 㶜lenov domácnosti.
Nastavi㶇 ho možno aj na dia㶃ku ‒ odkia㶃ko㶃vek a kedyko㶃vek. Jeho nová, s internetom prepojená riadiaca jednotka umož㶡uje jednoduché a inovatívne
ovládanie kúrenia pomocou smartfónu v㶞aka aplikácii. Webové rozhranie sa stalo neodmyslite㶃nou
sú㶜as㶇ou produktov Green iQ a tak si teplo doma
možno po novom nastavi㶇 pohodlne z pohovky, ale
aj vtedy, ak ste práve na cestách. Ovládanie kotla
ecoTEC exclusive je obzvláš㶇 užívate㶃sky prívetivé.
V㶞aka zmluve o poskytovaní služieb, môže dokonca váš špecialista na vykurovanie robi㶇 dia㶃kovú
diagnostiku kotla a rýchlo reagova㶇, ke㶞 to bude
potrebné.

OVLÁDANÉ CEZ SMARTFÓN

Nové tepelné čerpadlo
flexoTHERM exclusive možno ovládat´
pomocou smartfónu.

Tepelné 㶜erpadlá s ozna㶜ením Green iQ okrem
m
najvyššej ú㶜innosti a prvotriedneho komfortu
u
poskytujú domácnostiam maximálnu ﬂexibilitu..
Taktiež ich možno ovláda㶇 pomocou smartfónu, ajj
v㶞aka novému systémovému regulátoru s názvom
m
multiMATIC 700 a jeho on-line aplikácii. Silným
m
argumentom je najvyššia energetická ú㶜innos㶇㶇
týchto vykurovacích zariadení, pretože sa v súladee
s novou európskou smernicou ErP zara㶞ujú
ú
do triedy „A++“. Pokia㶃 ide o tepelné 㶜erpadloo
flexoCOMPACT exclusive, to má okrem vykurovaniaa
integrovaný aj zásobník teplej vody. Nové tepel-né 㶜erpadlá ﬂexoTHERM/ﬂexoCOMPACT exclusivee
možno nainštalova㶇 rýchlo a 㶃ahko do technickejj
miestnosti, ale aj kdeko㶃vek do domu. Ich konštruk-cia pozostáva z kvalitných a recyklovate㶃ných ma-teriálov. Majú moderný dizajn, vysoko estetickýý
vzh㶃ad a zaoblené hrany, 㶜o ocenia najmä rodinyy
s malými de㶇mi. Tieto zariadenia s ozna㶜ením
m
Green iQ majú zabudovanú aj funkciu aktívnehoo
chladenia. Tá si nevyžaduje žiadne 㶞alšie náklady naa
inštaláciu a umož㶡uje chladenie domu v lete po㶜ass
horú㶜av. 㶑alšou zaujímavou funkciou je no㶜nýý
režim, ktorý umož㶡uje ve㶃mi tichý chod vykuro-vacieho zariadenia. Viac informácií o produktoch
h
Vaillant nájdete na: www.vaillant.sk

ecoTEC exclusive s označením Green iQ.
To najlepšie pre Vás.

TEPLO JE DAR Z PRÍRODY

Vonkajšia jednotka tepelného čerpadla
flexoTHERM exclusive a flexoCOMPACT exclusive.
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Budúcnos㶇 však domácnostiam otvára ove㶃a širšie
možnosti ako 㶜o najekologickejšie vykurova㶇. Re㶜
je o segmente tepelných 㶜erpadiel, ktorý v Európe ve㶃mi rýchlo rastie. Krok do „vyššieho levelu“ ich fungovania predstavujú tepelné 㶜erpadlá Green iQ. Výrobky, ktoré menia históriu, 㶜asto vynikajú v niektorých dôležitých detailoch.
Podobne ako v nových tepelných 㶜erpadlách
ﬂexoTHERM exclusive a ﬂexoCOMPACT exclusive,
ktoré môžu využíva㶇 každý z troch rôznych alternatívnych zdrojov tepla, 㶜i už ide o vzduch, vodu
alebo teplo zo zeme. Pre domácnosti predstavujú
perfektnú vo㶃bu, lebo sú tichšie a ú㶜innejšie než
podobné zariadenia na trhu. Ideálne sú pre nové
budovy, novostavby rodinných domov aj pre
viacgenera㶜né domy. Ak sú správne zapojené,
prinášajú zhruba 75 % požadovanej energie zadarmo. Tým, že využívajú energiu z prírody, chránia
prírodné zdroje a predstavujú ve㶃mi rozumnú investíciu, a to aj do budúcnosti.

Maximálne orientovaná na budúcnosť kondenzačná technológia: ecoTEC exclusive.
Pre dosiahnutie maximálnej účinnosti má kotol ecoTEC exclusive novovyvinutý automatický spaľovací systém
s nižšou spotrebou plynu a elektriny. Taktiež je jedným z prvých produktov značky Vaillant, ktorý nesie označenie
Green iQ. Vďaka optimálnemu využívaniu zdrojov energie je výnimočne trvalo udržateľný a vďaka inteligentnému
pripojeniu sa môže dokonca diaľkovo riadiť aj keď ste ďaleko od domova.
Viac o kvalite made in Germany získate u Vášho Vaillant predajcu, na www.vaillant.sk alebo na zákazníckej linke 034 6966 128.

Dobrý pocit robiť správne veci.
Vykurovacia technika

Solárne systémy

Tepelné čerpadlá

Pretože

myslí dopredu.

MODERNÉ BÝVANIE

31

