VYKUROVANIE

Kotol s nadčasovým dizajnom
Medzi 㶃u㶞mi sa nájde množstvo talentovaných jedincov. Niektorí majú
nadanie na šport, 㶞alší vynikajú v kreslení, speve 㶜i písaní, iní dominujú

ROKOV

už od 1874

v tanci alebo varení. Vedeli ste však o tom, že existujú aj nadané kotly?

R

ozhodne k takým patria nové kondenza㶜né kotly ecoTEC pro/plus
zna㶜ky Vaillant. Sú to totiž kotly,
ktoré nikdy nespotrebujú viac energie než je skuto㶜ne potrebné, a ktoré svojimi výnimo㶜nými vlastnos㶇ami prispejú k absolútnej spokojnosti. Zna㶜ka Vaillant je už
140 rokov lídrom a zárove㶡 aj priekopníkom
vo vývoji a inováciách v oblasti technológií
vykurovania v Európe a vôbec prvou zna㶜kou,
ktorá bola použitá vo vykurovacej technike.
Nové závesné kondenza㶜né kotly, s ktorými aktuálne prichádza na trh, pomáhajú
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optimalizova㶇 prevádzku a prispievajú k zvýšeniu užívate㶃ského komfortu.

ˇ
ODLAHČIA
ROZPOČET
Rôzni zákazníci majú aj odlišné požiadavky
na optimálny spôsob vykurovania. Isté však
je, že každá domácnos㶇 h㶃adá také riešenie,
ktoré by bolo efektívne a zárove㶡 by pomohlo
od㶃ah㶜i㶇 aj domáci rozpo㶜et. Samozrejme,
užívatelia sa okrem tepelnej pohody nechcú
vzda㶇 ani komfortnej dodávky teplej vody.
Ak sa pri výbere ideálneho kotla inšpirujte

zna㶜kou Vaillant, budete nadmieru spokojní. Riešením pre dnešok i zajtrajšok sú
kondenza㶜né kotly ecoTEC pro/plus v novom prevedení a s vylepšenými funkciami.
Vyššia ú㶜innos㶇 nových kotlov umož㶡uje
zákazníkom skráti㶇 návratnos㶇 investície do
vykurovania a následne šetri㶇 náklady na
energiu potrebnú na kúrenie ove㶃a výraznejšie
než kedyko㶃vek predtým.

JEDNODUCHÉ OVLÁDANIE
Kondenza㶜né kotly ecoTEC pro a ecoTEC plus

zna㶜ky Vaillant pracujú v optimálnom spa㶃ovacom režime a majú plynulú reguláciu výkonu. Vyzna㶜ujú sa tak podstatne
dlhšou životnos㶇ou. Zna㶜né úspory na energiách prinášajú hlavne v㶞aka zvýšenému
modula㶜nému rozsahu, perfektnej regulácii
a v neposlednej rade aj v㶞aka použitému
vysokoú㶜innému 㶜erpadlu. Ich obsluha je
ve㶃mi jednoduchá, kotly sa dokonca ovládajú
㶃ahšie, než mnohé mobilné telefóny. Navyše
majú nad㶜asový dizajn vyhovujúci najvyšším
štandardom, s novým ovládacím panelom,
s podsvieteným textovým displejom. Ke㶞že
ide o kompaktné kotly, môžete ich použi㶇
prakticky kdeko㶃vek. Hodia sa takmer do
každého rohu, zmestia sa i do najmenšieho
výklenku 㶜i pod schody. Oba typy nových kotlov možno inštalova㶇 v starých aj nových budovách a tiež ﬂexibilne kombinova㶇 a neskôr
aj 㶃ahko vymeni㶇. Horizontálny systém pripojenia zais㶇uje rýchlu a dokonalú montáž, bez
vidite㶃ných spojov. Ak chcete zvýši㶇 ú㶜innos㶇
týchto špi㶜kových vykurovacích zariadení,
sta㶜í kotly ecoTEC pro/plus skombinova㶇 so
solárnym systémom.
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VYKUROVANIE
KOMPAKTNOSTˇ A VÝKON

PRÍPRAVA TEPLEJ VODY

V 㶜om teda spo㶜íva výnimo㶜nos㶇 nových kotlov ecoTEC pro a ecoTEC plus? S kotlami
ecoTEC pro ušetríte v㶞aka dvojstup㶡ovému
energeticky úspornému 㶜erpadlu to㶃ko elektrickej energie, ko㶃ko jej spotrebujete pri
sledovaní až 3000 hodín televízie. Disponujú
automatickým riadením spa㶃ovania, novým
pneumaticky riadeným systémom prípravy
spa㶃ovacej zmesi a dvojstup㶡ovým energeticky úsporným 㶜erpadlom, 㶜o im zabezpe㶜uje
vysokú energetickú ú㶜innos㶇. Tieto kotly sú
obzvláš㶇 㶃ahké a kompaktné, a napriek tomu
ponúkajú prekvapivo vysoký výkon pri ohreve
teplej vody. Osved㶜ia sa najmä pri vykurovaní
menších bytov. Naopak, kotly ecoTEC plus
dokážu zabezpe㶜i㶇 teplo a teplú vodu aj pre
vä㶜šie rodinné domy. Pritom svoj vykurovací výkon koncentrujú na ploche ve㶃kej len
0,32 m2. Ich sú㶜as㶇ou je nový elektronický
systém ELGA, ktorý zaru㶜uje optimálne spa㶃ovanie, a to aj pri zníženej kvalite plynu v zimnom období. Novinkou v kotloch ecoTEC plus
je tiež komfortný bezpe㶜nostný systém, ktorý
okamžite rozpozná akúko㶃vek odchýlku od
optimálnych podmienok a automaticky upraví
prevádzku kotla.

Nové modely kondenza㶜ných kotlov ako sú
ecoTEC pro/plus, neslúžia len na vykurovanie, ale aj na prípravu teplej vody. Funkcia
Aqua-Power-Plus umož㶡uje 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. Zna㶜né úspory dosiahnete rovnako s funkciou
Aqua-Condens-System, prostredníctvom ktorej kotly pripravujú aj teplú vodu v kondenza㶜nom režime. Ak kotly ecoTEC skombinujete s niektorým zo zásobníkov zna㶜ky
Vaillant, ktoré sa inštalujú ved㶃a alebo
pod samotné kotly, dokážete s nimi nielen
vykurova㶇, ale zabezpe㶜i㶇 pre domácnos㶇 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 dodato㶜ného priestoru. V tomto zásobníku, ktorý sa umiest㶡uje za kotol,
možno totiž pripravi㶇 rovnaké množstvo teplej
vody, ako v bežnom zásobníku s objemom 70
litrov. Viac informácií na www.vaillant.sk.

vaillant.sk

Prečo Vaillant aroTHERM?
Pretože minimalizuje náklady a maximalizuje úspory

Úspory, ktoré potešia
Využívať vzduch ako zdroj energie je nielen jednoduché, ale aj veľmi efektívne. Energia
z okolitého prostredia je totiž bezplatná. Preto je nové tepelné čerpadlo aroTHERM vzduch/
voda značky Vaillant ideálnym riešením vykurovania či prípravy teplej vody pre každú
domácnosť. Navyše v letnom období dokáže váš dom aj príjemne schladiť. Svoj výkon
prispôsobuje vonkajšej teplote, ale aj vašim konkrétnym požiadavkám. Môžete s ním ušetriť
až 2/3 nákladov na vykurovanie. A to už stojí za zváženie, nemyslíte?
Viac o kvalite made in Germany získate u Vášho najbližšieho Vaillant predajcu,
na www.vaillant.sk alebo na zákazníckej linke 034 6966 128.

Vykurovacia technika

Pretože
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Solárne systémy

ROKOV

Tepelné čerpadlá

myslí dopredu.
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