TLAČOVÁ SPRÁVA
Vaillant prináša na slovenský trh ekologické novinky
/Bratislava 16. februára 2010/ V dňoch 9. – 12. februára 2010 sa v Nitre konal už
12. ročník medzinárodnej výstavy Aquatherm. Na odbornom veľtrhu
vykurovania, vetrania, klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a
ekologickej techniky sa zúčastnila aj spoločnosť Vaillant. Návštevníkom
predstavila niekoľko noviniek, ktorých spoločným znakom je vysoká kvalita,
ekologickosť, jednoduchá údržba a redukcia prevádzkových nákladov.
Novinkou, ktorá obohatí sortiment solárnych systémov na slovenskom trhu, je
auroSTEP plus pre prípravu teplej vody na báze „drainback“ technológie. Ide o
kompaktný beztlakový solárny systém pre jedno- i dvojgeneračné domy. AuroSTEP
plus je určený pre všetkých zákazníkov, ktorí uprednostňujú systém nenáročný na
údržbu, s jednoduchou a rýchlou montážou a zároveň esteticky príjemným dizajnom.
Solárny systém auroSTEP plus možno použiť až do výšky 12 m, čo umožňuje
inštalovať ho nielen do podkrovia, obytnej miestnosti, ale aj suterénu. Neoceniteľnou
prednosťou systému je automatické predchádzanie stagnácii a problémom s
mrazuvzdornosťou kvapaliny. Montážne firmy navyše ocenia nižšiu hmotnosť
kolektora pre rýchlejšiu a bezproblémovú inštaláciu na streche.
Dokonalým riešením solárnej prípravy teplej vody a solárnej podpory vykurovania je
MSS modulárny zásobníkový systém so zásobníkom allSTOR VPS/2. Vyznačuje sa
jednoduchou a flexibilnou „plug & play“ inštaláciou a inteligentnou reguláciou. Pri
príprave teplej vody poskytuje systém komfortnú dodávku teplej vody a solárnu
podporu vykurovania pre jedno i viac generačné bytové domy. Užívateľovi prináša
nižšie prevádzkové náklady, nižšie náklady na inštaláciu a možnosť výberu zo
širokého sortimentu modulov a zásobníkov. Zásobník allSTOR VPS/2 disponuje
vylepšenou technológiou využitia solárnej energie pre prípravu teplej vody a solárnu
podporu vykurovania. Hlavnými funkciami zásobníka sú zabraňovanie premiešavaniu
vody, vrstvenie jednotlivých teplotných hladín a minimálne tepelné straty.
Vykurovacie sústavy sú z hľadiska riadenia, regulácie či servisu čoraz
komplikovanejšími systémami. Vaillant prichádza s komunikačnou jednotkou
vrnetDIALOG určenou pre tepelné čerpadlá, vykurovacie kotly i solárne systémy.
Zariadenie umožňuje diaľkové nastavenie vykurovacích zariadení VAILLANT
a pripojenej regulácie, diagnostiku a sledovanie prevádzkových stavov v celom
systéme. VrnetDIALOG sa pripája pomocou siete GSM a GPRS alebo cez klasickú
telefónnu linku, pričom prenos informácií prebieha cez internet. Zariadenie umožňuje
užívateľovi celoročnú kontrolu nad vykurovacím systémom vrátane diagnostiky
porúch a nastavenia zariadení technikom cez internetovú sieť. Prednosťou prístroja
je automatické hlásenie chýb priamo na mobil technika, ktorý po prijatí správy môže
okamžite reagovať na vzniknutý problém a odstrániť ho v krátkom čase.

TLAČOVÁ SPRÁVA
„Cieľom uvedenia noviniek na slovenský trh je zvýšiť užívateľský komfort. Naše
výrobky sú nielen dizajnovo atraktívne, ale zároveň umožňujú znižovať prevádzkové
náklady, vyznačujú sa jednoduchou inštaláciou či ľahkou ovládateľnosťou. Výrobky
spoločnosti Vaillant navyše podporujú ekologické bývanie a prinášajú užívateľom
dlhodobú spokojnosť. Práve spokojnosť našich zákazníkov je pre nás prvoradá, preto
sme sa rozhodli v tomto roku predĺžiť záruku našich výrobkov na tri roky. V prípade
zakúpenia komunikačného systému vrnetDIALOG získa užívateľ dokonca predĺženú
záruku na obdobie piatich rokov,“ hovorí Dominik Blanárik zo spoločnosti Vaillant.

O značke VAILLANT
Firmu Vaillant založil v roku 1874 Johan Vaillant, Spoločnosť Vaillant sa postupne stala
jedným z najväčších výrobcov vykurovacej techniky v Európe, ktorej sa podarilo počas celej svojej
existencie predať viac ako 40 miliónov spotrebičov. Samostatné obchodné zastúpenie spoločnosti na
Slovensku vzniklo po rozdelení Československa v roku 1993. V roku 2001 sa spoločnosť Vaillant stala
súčasťou skupiny Vaillant Group, ktorá zastrešuje osem významných výrobcov vykurovacích zariadení
v Európe, na Slovensku aj výrobcu kotlov Protherm. Značku VAILLANT zastupuje na Slovensku
spoločnosť Vaillant Group Slovakia, s.r.o. so sídlom v Skalici.
V súčasnosti fungujú štyri obchodné a poradenské Vaillant centrá v Bratislave, Trenčíne,
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