stavba vykurovanie

Talentovaný kotol

s nadčasovým dizajnom
Medzi ľuďmi sa nájde množstvo talentovaných
jedincov. Niektorí majú nadanie na šport, ďalší
vynikajú v tanci či varení. Vedeli ste však o tom, že
existujú aj nadané kotly?

Kondenzačný kotol ecoTEC pro

sa osvedčia najmä pri vykurovaní menších
bytov. Naopak, kotly ecoTEC plus dokážu
zabezpečiť teplo a teplú vodu aj pre väčšie
rodinné domy. Ak chcete zvýšiť ich účinnosť, stačí kotly skombinovať so solárnym
systémom.

Kondenzačný kotol ecoTEC plus sa obsluhuje ľahšie než mnohé mobilné telefóny

R

ozhodne k takým patria nové kondenzačné kotly ecoTEC pro/plus
značky Vaillant. Nikdy nespotrebujú viac energie než je skutočne potrebné a svojimi výnimočnými vlastnosťami
prispejú k vašej absolútnej spokojnosti.

Kotol ecoTEC plus má nadčasový dizajn
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Ovládajú sa ľahšie než
mnohé telefóny
Riešením pre dnešok i zajtrajšok sú kondenzačné kotly ecoTEC pro/plus s vylepšenými funkciami. Vyššia účinnosť nových kotlov umožňuje skrátiť návratnosť
investície do vykurovania a následne šetriť
náklady na energiu potrebnú na kúrenie
oveľa výraznejšie, než kedykoľvek predtým. Značné úspory na energiách prinášajú kotly ecoTEC pro a ecoTEC plus hlavne
vďaka zvýšenému modulačnému rozsahu,
perfektnej regulácii a vysokoúčinnému
čerpadlu. Ich obsluha je veľmi jednoduchá, kotly sa dokonca ovládajú ľahšie než
mnohé mobilné telefóny. Majú nadčasový
dizajn vyhovujúci najvyšším štandardom.
Ide o kompaktné kotly, ktoré môžete použiť prakticky kdekoľvek. Kotly ecoTEC pro

Úspornejšia príprava teplej
vody
Kondenzačné kotly ecoTEC pro/plus neslúžia len na vykurovanie, ale aj na prípravu teplej vody. Funkcia Aqua-Power-Plus
umožňuje pri ohreve teplej vody okamžité zvýšenie výkonu až o 21 %. Aj napriek
tomu zostáva prevádzka ekonomická, pretože kotly neustále pracujú v optimálnom
režime. Značné úspory dosiahnete rovnako s funkciou Aqua-Condens-System,
prostredníctvom ktorej kotly pripravujú
aj teplú vodu v kondenzačnom režime. Ak
kotly ecoTEC skombinujete s niektorým
zo zásobníkov značky Vaillant, ktoré sa inštalujú vedľa alebo pod samotné kotly, dokážete s nimi vykurovať a zabezpečiť pre
domácnosť aj potrebné množstvo 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, možno totiž pripraviť rovnaké množstvo teplej vody ako
v bežnom zásobníku s objemom 70 litrov.
Viac informácií na www.vaillant.sk.
Reko z materiálov značky Vaillant
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