Firemná prezentácia

Kotly, ktoré odlahcia
domáci rozpocet

Rôzni zákazníci majú odlišné požiadavky na
optimálny spôsob vykurovania. Isté však je,
že každá domácnosť hľadá také riešenie,
ktoré by bolo jednak efektívne a zároveň
by pomohlo odľahčiť aj domáci rozpočet.
Samozrejme, užívatelia sa okrem tepelnej
pohody nechcú vzdať ani komfortnej dodávky
teplej vody. Pri výbere ideálneho kotla sa
inšpirujte značkou Vaillant, ktorá patrí k priekopníkom v oblasti vykurovacích technológií
v Európe.
Značka Vaillant poskytuje domáci komfort šitý
každému klientovi na mieru. Riešením pre
dnešok i zajtrajšok sú kondenzačné kotly
ecoTEC pro/plus v novom prevedení a s vylepšenými funkciami. Svojimi výnimočnými vlastnosťami prispejú k vašej absolútnej spokojnosti.
Navyše, nikdy nespotrebujú viac energie, než je
skutočne potrebné.
Ovládajú sa ľahšie ako mnohé telefóny
Najnovšia generácia kotlov ecoTEC pro
a ecoTEC plus značky Vaillant pracuje s väčšou
účinnosťou než kedykoľvek predtým, vďaka čomu
môžete ušetriť ešte viac nákladov na energiu.
Kotly ecoTEC pro/plus majú plynulú reguláciu
výkonu a pracujú v optimálnom spaľovacom
režime. Ich obsluha je veľmi jednoduchá, kotly sa

ovládajú ľahšie než mnohé telefóny. Navyše majú
kotly nadčasový dizajn vyhovujúci najvyšším štandardom s novým ovládacím panelom s podsvieteným textovým displejom. Keďže ide o kompaktné
kotly, môžete ich použiť prakticky kdekoľvek.
Hodia sa takmer do každého rohu, zmestia sa
i do najmenšieho výklenku či pod schody. Oba
typy nových kotlov možno inštalovať v starých
aj nových budovách a tiež flexibilne kombinovať
a neskôr aj ľahko vymeniť. Horizontálny systém
pripojenia zaisťuje rýchlu a dokonalú montáž
bez viditeľných spojov. Ak chcete zvýšiť účinnosť
týchto špičkových vykurovacích zariadení, stačí
kotly ecoTEC pro/plus skombinovať so solárnym
systémom.
Ušetríte viac energie
V čom teda spočíva výnimočnosť nových kotlov
ecoTEC pro a ecoTEC plus? S kotlami
ecoTEC pro ušetríte vďaka dvojstupňovému
energeticky úspornému čerpadlu toľko elektrickej
energie, koľko jej spotrebujete pri sledovaní

až 3000 hodín televízie. Tieto kotly sú obzvlášť
ľahké a kompaktné, a napriek tomu ponúkajú
prekvapivo vysoký výkon pri ohreve teplej vody.
Osvedčia sa najmä pri vykurovaní menších bytov.
Kotly ecoTEC plus, naopak, dokážu zabezpečiť
teplo a teplú vodu aj pre väčšie rodinné domy.
Ich súčasťou je nový elektronický systém ELGA,
ktorý zaručuje optimálne spaľovanie, a to aj
pri zníženej kvalite plynu v zimnom období.
Novinkou v kotloch ecoTEC plus je tiež komfortný
bezpečnostný systém, ktorý okamžite rozpozná
akúkoľvek odchýlku od optimálnych podmienok
a automaticky upraví prevádzku kotla.
Nové funkcie uľahčujúce ohrev teplej vody
Kotly ecoTEC v kombinácii s rôznymi veľkosťami
zásobníkov Vaillant, ktoré sa inštalujú vedľa alebo
pod samotné kotly, dokážu uspokojiť akúkoľvek
požiadavku na dodávku teplej vody. Ideálnym
riešením je spojenie kotla ecoTEC plus vo verzii
s prietokovým ohrevom teplej vody a 20-litrového zásobníka actoSTOR, ktoré ponúka vysoký
komfort v príprave teplej vody bez potreby dodatočného priestoru. V tomto zásobníku, ktorý sa
umiestňuje za kotol, môžete totiž pripraviť rovnaké
množstvo teplej vody ako v bežnom zásobníku
s objemom 70 litrov. Súčasťou kotlov je tiež funkcia
Aqua-Power-Plus, ktorá umožňuje pri ohreve
teplej vody okamžité zvýšenie výkonu až o 21%. Aj
napriek vyššiemu výkonu však zostáva prevádzka
ekonomická, pretože kotly neustále pracujú v optimálnom režime. Ďalšie významné úspory prináša
funkcia Aqua-Condens-System, prostredníctvom
ktorej pripravujú kotly aj teplú vodu v kondenzačnom režime. Viac informácií na

www.vaillant.sk.
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