Závesné kondenzačné kotly

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

ecoTEC exclusive

Dobrý pocit robiť správne veci.

Pretože

myslí dopredu.

Spojenie inteligencie s progresívnou technológiou –
takto vyzerá budúcnosť.

Inovatívna kondenzačná technika značky Vaillant je dobre vybavená pre budúcnosť.
Vďaka kombinácii internetového pripojenia so samostatným inteligentným regulátorom
a mobilným prístupom Vám umožní zažiť úplne novú úroveň služieb a tepelného komfortu.

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, šetrný k životnému prostrediu a vďaka inteligentnému pripojeniu ho môžete dokonca
diaľkovo riadiť aj keď ste ďaleko od domova.
Široký rozsah modulácie výkonu až 1:13
Perfektne sa prispôsobí aktuálnym zmenám v prevádzke
systému. Ideálny tiež pre rekonštrukcie.
Automatický spaľovací systém so všetkými
plynovými senzormi
Vždy dosahuje optimálne spaľovanie s nízkymi emisiami.
Ako každý auto-adaptívny systém, automaticky sa nastaví na
požadovaný typ plynu.
Výkonové rady 25 kW a 27 kW
Modulácia výkonu už od 1,7 kW. Ideálny pre byty a domy, ale aj
pre väčšie objekty. Možnosť vytvoriť systém kotlov v kaskáde.
Pohodlný diaľkový prístup na základe internetu a aplikácie
pre zákazníkov
Integrovaný komunikačný modul umožňuje pohodlnú diaľkovú
diagnostiku a nastavenie parametrov (len na základe zmluvy
o poskytovaní služieb). Zákazníci môžu použiť aplikáciu vo
svojom smartfóne na diaľkové ovládanie svojho vykurovacieho
systému.
Centrálny riadiaci systém
Systémový regulátor multiMATIC umožňuje centrálne riadenie
systému a jeho rozšírenie na kombinovaný systém, napríklad
s tepelným čerpadlom a solárnym systémom.

Vysokoúčinné čerpadlo
S inteligentnými snímačmi a s vysokoúčinným čerpadlom vždy
pracuje v ideálnom prevádzkovom režime, zatiaľ čo inteligentná
hydraulika robí prevádzku ešte účinnejšou.
Režim Green iQ
Vďaka prednastavenému režimu Green iQ systém pracuje
dlhšie v kondenzačnom režime, ktorý zaručuje vysokú účinnosť.

Inteligentné pripojenie

Recyklovateľné materiály

Inteligentný komunikačný modul
a možnosť rozšírenia systému

Optimalizované riadenie

Nesie označenie Green iQ

Šetriaci životné prostredie

Pripravte už teraz
Váš vykurovací systém na budúcnosť
Znížte ročnú spotrebu energie
Získajte výhody z najnovšej kondenzačnej technológie, ktorá
svoju prevádzku nepretržite optimalizuje. Kombináciou
inteligentných snímačov na ovládanie čerpadla i hydrauliky
a novým prevádzkovým režimom Green iQ sa dosiahol
najvyšší stupeň tepelnej účinnosti. Váš systém pracuje vždy
v optimálnom režime a produkuje len toľko tepla, koľko skutočne
potrebujete. Ušetríte plyn, elektrinu a súčasne ochránite životné
prostredie aj Vašu peňaženku.

Pripravte sa na budúcnosť
S energetickým štítkom A systém spĺňa smernice ERP
(výrobky, ktoré využívajú energiu). V kombinácii s regulátormi
Vaillant je dokonca dosiahnuteľný aj energetický štítok A +.

Ovládajte váš systém aj na cestách
Vďaka aplikácii vo Vašom smartfóne môžete ovládať svoje
vykurovanie na diaľku, pohodlne z pohovky. Na základe zmluvy
o poskytovaní služieb môže Váš špecialista na vykurovanie
vykonávať diaľkovú diagnostiku a v prípade poruchy rýchlo
reagovať.

Vyberte si výnimočný dizajn
ecoTEC exclusive dostal renomované ocenenie Red Dot Design
Award 2015. Toto ocenenie je udelené len produktom, ktoré
vynikajú vysokou úrovňou inovácie, funkčnosti, ergonómie
a ohľadom na ekológiu.

Významne prispejte k ochrane životného prostredia
ecoTEC exclusive vyniká svoju vysokou kvalitou a životnosťou.
Vyrába sa v Nemecku a obsahuje vysoký podiel recyklovateľných
materiálov.

Technické údaje
ecoTEC exclusive

Jednotka

VU 246/5-7

VU 276/5-7

Rozsah vykurovacieho výkonu pri 50 / 30 °C

kW

1,9 - 25,6

3,4 - 26,7

Rozsah vykurovacieho výkonu pri 80 / 60 °C

kW

1,7 - 23,9

3,0 - 24,7

Max. výkon pri ohreve TV

kW

24,0

30,0

Normovaný stupeň využitia tepla

%

109

Účinnosť pri ohreve TV

%

Max. elektrický príkon

W

60

62

Rozmery (v x š x h)

mm

720/440/338

720/440/338

Hmotnosť

kg

33

34,5

Hladina hlučnosti

dB(A)

41,1

43,9

108
98

Trieda ErP
					
Odporučený doplnkový sortiment					
Typ zásobníka

Objem zásobníka v l

Popis

uniSTOR VIH Q 75 B

75

Závesný nepriamo ohrievaný zásobník teplej vody

actoSTOR VIH QL 75 B

75

Závesný vrstvený zásobník teplej vody

uniSTOR VIH 120 B, 150 B

120 / 150

Stacionárny zásobník teplej vody

uniSTOR VIH 120 A, 150 A

120 / 150

Stacionárny zásobník teplej vody

Typ regulátora

Komunikačné rozhranie

Popis

multiMATIC 700

eBus

Ekvitermický regulátor

multiMATIC 700 f

eBus

Ekvitermický regulátor – bezdrôtový

Trieda ErP

Nová cesta pre zákazníkov a trh:
označenie Green iQ značky Vaillant.

Vaillant ponúka:
Produkty s označením Green iQ, ktoré dokážu uspokojiť aj
budúce potreby zákazníkov. S novým označením Green iQ
Vaillant nastavuje najvyššie normy pre trvalo udržateľné
tepelné technológie v celej Európe. Iba výrobky, spĺňajúce
vysoké, prísne kontrolované smernice pre udržateľné tepelné
technológie, majú toto označenie.

Vaillant Group Slovakia, s.r.o.
Pplk. Pľjušťa 45
909 01 Skalica
Zákaznícka linka: +421 34 6966 128

Spĺňa najprísnejšie kritériá - označenie Green iQ značky Vaillant
- Znížená spotreba energie vďaka vysokej účinnosti prevádzky.
- Schopnosť inteligentného sieťového pripojenia
prostredníctvom Wi-Fi / WLAN.
- Najvyššia energetická účinnosť vo svojej triede.
- Špičková kvalita „Made in Germany“.
- Šetrné k životnému prostrediu prostredníctvom použitia
recyklovateľných materiálov.
- Zvlášť užívateľsky prívetivé a pohodlné ovládanie cez mobilnú
aplikáciu a diaľkovú diagnostiku.

Váš Vaillant predajca:
Tel.: +421 34 6966 101
www.vaillant.sk

0020234867 v. 03 7/2017

Zákazníci požadujú:
Spoľahlivú orientáciu v systémoch, ktoré šetria životné
prostredie a ponúkajú maximálne úspory a energetickú
účinnosť.

