Exkluzívna ponuka na zostavu kotla so zásobníkom
Náklady na kúrenie či ohrev teplej vody mnohým užívateľom z roka na
rok stúpajú. Za nelichotivými číslami objavujúcimi sa na účtoch často nestoja
len rastúce ceny energií, ale aj zastarané vykurovacie zariadenia. Vykurovacia
sezóna je už tu, preto je najvyšší čas skontrolovať súčasný kotol a v prípade
nedostatkov ho vymeniť. Náklady na energie podstatne zníži špičkový
kondenzačný kotol ecoTEC exclusiv značky Vaillant. V kombinácii s vhodným
zásobníkom ho možno efektívne využiť aj k príprave teplej vody.
Značka Vaillant v rámci jesennej akcie ponúka nový kotol ecoTEC exclusiv
spolu so zásobníkom teplej vody, ekvitermickým regulátorom calorMATIC 470 za
jednotnú zvýhodnenú cenu 2 690 € s DPH. Akciová ponuka trvá do 31.10.2012. Čo
možno urobiť dnes, preto netreba odkladať na zajtra. Výmenou starého kotla za nový
sa užívateľ vyhne častým návštevám servisného technika, nedostatočne vykúrenej
domácnosti či vyšším účtom za energie. Nový vysoko efektívny kondenzačný kotol
ecoTEC exclusiv do značnej miery uľahčuje život. Ide totiž o inteligentný kotol, ktorý
neustále optimalizuje svoju prevádzku, má množstvo nových funkcií a široký rozsah
modulácie výkonu už od 2,4 kW.
Zostavy prispôsobené predstavám užívateľa
Kúpou nového kotla ecoTEC exclusiv spolu so zásobníkom teplej vody zabije
zákazník dve muchy jednou ranou. Jednak získa účinný a úsporný spôsob
vykurovania, jednak možnosť zásobovania svojej domácnosti teplou vodou. Výber
vhodného zásobníka treba prispôsobiť potrebám užívateľa. Ideálny pár z hľadiska
maximálneho komfortu a minimálnej inštalačnej plochy tvorí ecoTEC exclusiv so 70 l
závesným zásobníkom. Ten možno variabilne namontovať vpravo alebo vľavo od
kotla, či umiestniť ho pod neho. Svoje miesto si kvôli kompaktným rozmerom nájde
v kúpeľni, kuchyni či v rôznych výklenkoch bytu či domu. Domácnostiam s vyššou
spotrebou vody bude vyhovovať stacionárny zásobník s objemom 120 alebo 150
litrov. Odstup od steny či vzdialenosť kotla od zásobníka si pritom možno flexibilne
prispôsobiť podľa osobitých požiadaviek. Kompaktné rozmery a príjemný dizajn
zostáv umožňujú ich umiestnenie takmer do každého priestoru.
Šikovný ecoTEC exclusiv, ktorému to myslí
Kondenzačný kotol ecoTEC exclusiv značky Vaillant si vyžaduje len minimum
pozornosti. Svoj výkon totiž automaticky prispôsobuje skutočnej potrebe tepla.
Samotná inštalácia trvá len niekoľko minút, pretože kotol má schopnosť
inteligentného samonastavenia. Kotol ecoTEC exclusiv je k dispozícii v troch
výkonových verziách. Disponuje novou funkciou Aqua-Power-Plus, ktorá zvýši výkon
pri ohreve teplej vody o 14 %, a to už v priebehu 5 sekúnd. K nižším prevádzkovým
nákladom napomáha vysoko účinné čerpadlo. V porovnaní so štandardnými
jednostupňovými čerpadlami totiž znižuje spotrebu elektrickej energie až o 76 %.
Vďaka veľkému množstvu senzorov včasne a operatívne reaguje na akúkoľvek
neštandardnú zmenu prevádzkového stavu.

