
Závesné elektrické kotly eloBLOCK

Závesné elektrické kotly eloBLOCK VE 6 - VE 28

Závesné elektické kotly na vykurovanie s elegantným 
digitálnym displejom a eBus rozhraním.



Pohodlné a čisté vykurovanie s elektrokotlom 
eloBLOCK
Závesný elektrický kotol na vykurovanie eloBLOCK so zárukou 
kvality značky Vaillant poskytuje pohodlné vykurovanie bez závislosti 
na plyne a iných fosílnych palivách.
Elektrokotol eloBLOCK vám zabezpečí pohodlné a čisté vykurovanie 
s možnosťou prípravy teplej vody v externom zásobníku.

Pripojenie regulácie s rozhraním eBus
Vďaka eBus rozhraniu dochádza k neustálej výmene a 
porovnávaniu dát medzi regulátorom a kotlom. Výkon kotla sa 
plynulo prispôsobuje požiadavkám regulátora, čím nedochádza ku 
zbytočnému kolísaniu teploty vykurovaného priestoru  
a nezanedbateľnou mierou znižuje prevádzkové náklady  
pri vykurovaní. 
Ovládací panel umožňuje zobrazenie aktuálnych hodnôt, ako je 
teplota, tlak vo vykurovacom systéme, alebo aktuálny výkon kotla 
priamo na displeji.

Vlastnosti a vybavenie kotla eloBLOCK
•  Závesný elektrokotol s elegantným vzhľadom a digitálnym  

 displejom
•  Výkonový rad 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 kW
•  Pripojenie k regulátoru pomocou eBus rozhrania
•  Plynulá modulácia výkonu
•  Postupné spínanie výkonu špirál
•  Možnosť obmedzenia maximálneho výkonu a nastaviteľná  

 maximálna teplota vykurovacej vody
•  Integrované všetky bezpečnostné prvky
•  Zobrazenie teploty a tlaku vykurovacej vody (integrovaný tlakomer)
•  Diagnostika
•  Integrované vysoko-účinné obehové čerpadlo a expanzná nádoba
•  Možnosť automatického odopínania výkonových stupňov  

 v závislosti  na zaťažení domácej el. siete pri použití externého  
 odopínacieho zariadenia

•  Spínanie cez HDO
•  Vo verzii 6K a 9K možnosť pripojenia na 1-fázovú sieť 230V
•  Trieda energetickej účinnosti pri vykurovaní D
•  Príprava na podlahové kúrenie - kontakt havarijného termostatu 

 podlahového kúrenia
•  Protimrazová ochrana kotla a externého zásobníka

Váš Vaillant predajca:
Vaillant Group Slovakia, s.r.o.  
Pplk. Pľjušťa 45, 909 01 Skalica 
Tel.: +421 34 6966 101 
Zákaznícka linka: +421 34 6966 128 
www.vaillant.sk

Technické údaje Jedn.
eloBLOCK

VE 6 VE 9 VE 12 VE 14 VE 18 VE 21 VE 24 VE 28
Výkon kW 6 9 12 14 18 21 24 28
Rozsah menovitého tepelného výkonu kW 1,0 – 6,0 1,0 – 9,0 2,0 – 12,0 2,3 – 14,0 2,0 – 18,0 2,3 – 21,0 2,0– 24,0 3,0– 28,0
Trieda ErP D
Rozsah nastavenia pre vykurovanie °C 25 – 85
Rozsah nastavenia pre ohrev TV (v 
kombinácii s ext. zásobníkom TV) °C 35 – 70

Elektrické napätie V,Hz 3x 230V/400V + N + PE, 50Hz
Menovitý prúd ističa (*pri 1x230V) A 10 (*32) 16 (*50) 20 25 32 40 40 50
Objem expanznej nádoby l 7
Min. - max. prevádzkový tlak bar 0,8 – 3
Rozmery (v x š x h) mm 740 x 410 x 315

Výrobca si vyhradzuje právo na technické zmeny.
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