Závesné kondenzačné kotly

ecoTEC plus s vrstveným zásobníkom TV

Závesné kondenzačné kotly ecoTEC plus VUI
Ideálna kombinácia pre vykurovanie a ohrev vody

Kľúčové vlastnosti a výhody:
•• Kotol na vykurovanie s výkonom 21 kW (pre ohrev TV 24 kW)
•• Integrovaný výkonný 20l zásobník s technológiou vrstveného
ohrevu teplej vody
•• Minimálny modulačný výkon od 3,8 kW
•• Normovaný stupeň tepelného využitia až 108 %
•• Nerezový kondenzačný výmenník tepla
•• Nové vysokoúčinné čerpadlo
•• Nové účinnejšie riadenie spaľovania ELGA
•• Funkcia Aqua-Power-Plus – okamžité zvýšenie výkonu až o 21 %
pri ohreve teplej vody
•• Možnosť kombinácie so solárnymi systémami alebo tepelnými
čerpadlami
Teplota [°C]

ecoTEC Plus VUI - malý objem, veľký výkon
40 °C

Kondenzačný kotol ecoTEC plus VUI s 20 l zásobníkom teplej vody je
určený na vykurovanie a komfortnú prípravu teplej vody. Aj napriek
malému objemu zásobníka, ponúka vynikajúci komfort na ohrev
teplej vody pomocou vrstveného ukladania teplej vody v zásobníku.
Vďaka vrstveniu je teplá voda k dispozícii ihneď po začatí jej ohrevu.
Výkon kotla s 20 l zásobníkom je porovnateľný so zostavou kotla
s klasickým 70 l zásobníkom.
Kotol ecoTEC plus VUI je bezkonkurenčne priestorovo úsporný a
vzhľadom na široký sortiment dymovodov a regulácií je tento kotol
vhodný do rodinných domov a bytových jednotiek.

40 °C
ecoTEC plus VUI
prietokový ohrev TV
Druhé odberné
miesto

Technické údaje

50 °C

Jednotka
kW

4,2 – 21,2

Rozsah tepleného výkonu v nekondenzačnom režime (80/60 °C)

kW

3,8 – 20,0

Normovaný stupeň využitia tepla

%

108

l

20

Maximálny výkon pri ohreve teplej vody

kW

24

Rozsah nastavenia teplej vody

°C

35 – 65

Rozmery (v / š / h)

mm

720/ 440/ 338

Hmotnosť

kg

Čas

ecoTEC plus VUI 246 5/5

Rozsah tepelného výkonu v kondenzačnom režime (50/30 °C)

Objem zásobníka teplej vody

Druhé odberné
miesto

33

Trieda ErP pre vykurovanie

Odporúčaný doplnkový sortiment
Typ regulátora

Komunikačné rozhranie

Popis

multiMATIC 700

eBus

Ekvitermický regulátor

multiMATIC 700f

eBus

Ekvitermický regulátor – bezdrôtový

eRELAX

eBus

Smart regulátor – diaľkové ovládanie cez internet
Použité fotografie sú len ilustračné. Výrobca si vyhradzuje právo na technické zmeny.
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