bývanie dizajn

Líder vo svete

kotlov
Výrobcovia kotlov sa snažia neustále prinášať nové
moderné riešenia, ktoré by prispeli k absolútnej
spokojnosti zákazníkov. Lídrom na európskom
trhu v inováciách je značka Vaillant, ktorá posúva
dopredu technológie kúrenia zo dňa na deň už 140
rokov a tvorí budúcnosť v oblasti vykurovania.

Kondenzačný kotol ecoTEC pro
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a tohtoročnej výstave Aquatherm
predstavila značka Vaillant niekoľko zaujímavých a inšpiratívnych
noviniek.
Domáci komfort šitý na
mieru
Najväčší výrobca inteligentných vykurovacích systémov v Európe obohacuje
aktuálny trh o nové kondenzačné kotly.
K dispozícii sú vo viacerých výkonových
verziách, v závesnom alebo stacionárnom
prevedení, s prípravou teplej vody alebo
len na vykurovanie. Kombinovať ich možno s variabilnými zásobníkmi teplej vody.
Najnovšími prírastkami medzi závesnými
kondenzačnými kotlami značky Vaillant
sú ecoTEC pro a ecoTEC plus s vylepšenými funkciami. Rozšíril sa aj sortiment
kotlov určený pre bytové domy či priemyselné a obchodné objekty, a to konkrétne
o kotol ecoTEC plus 80 – 120 kW. K stacionárnym kotlom v tomto roku pribudnú nový ecoCOMPACT a tiež kombinácia
kondenzačného kotla so solárnym zásob-
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Tepelné čerpadlo aroTHERM

Kondenzačný kotol ecoTEC plus
níkom s vrstveným ukladaním teplej vody,
auroCOMPACT.
Najmodernejšie tepelné
čerpadlá
Značka Vaillant ponúka tiež kompletný
rad tepelných čerpadiel. Proces výroby
a používané komponenty zaručujú ich
vysokú kvalitu a životnosť. Na výstave
Aquatherm predstavila nové tepelné čerpadlo zeoTHERM. Ide o najmodernejší
systém na trhu, ktorý využíva jedinečné
termodynamické vlastnosti materiálu zeolit v kombinácii s kondenzačným kotlom
a solárnymi kolektormi.
V tomto roku doplní Vaillant svoj sortiment aj o dve tepelné čerpadlá typu vzduch/voda. Prvým z nich je monoblokové
tepelné čerpadlo aroTHERM, ktoré slúži
v zime na vykurovanie a v letnom období na aktívne chladenie. Tepelné čerpadlo
aroSTOR je zas dokonalým doplnkom vykurovacích systémov, v ktorých inštalované kotly nepripravujú teplú vodu.

Vždy o krok dopredu
Vaillant sa snaží predvídať nové trendy
a byť vždy o krok vpredu. Dôkazom toho
je aj nová kogeneračná jednotka ecoPOWER 4.7 určená pre budovy a podniky
s vysokým dopytom po energii. Ide o systém na kombinovanú výrobu elektrickej
energie a tepla, ktorý ukončuje problém
s vysokými nákladmi na elektrickú energiu.
Významnou novinkou v portfóliu tejto nemeckej značky na Slovensku je aj centrálna vetracia jednotka s rekuperáciou tepla
recoVAIR. Tento ventilačný systém využíva až 95 % tepla z odpadového vzduchu aj
pri veľmi nízkych vonkajších teplotách až
do -7 °C. Táto hodnota je najvyššia, ktorú
možno so súčasnou technológiou dosiahnuť. Bližšie informácie o vykurovacích
systémoch získate na www.vaillant.sk.
Reko v spolupráci so značkou Vaillant
Foto: Vaillant

