moderné technológie
v tomto zásobníku možno nastaviť v rozsahu od 35 do 65 °C. V prípade, že teplota
vody klesne, kotol sa automaticky zapne
a dohreje vodu na požadovanú hodnotu.
Zásobník teplej vody môžete variabilne namontovať vpravo alebo vľavo od kotla, prípadne ho môžete inštalovať aj priamo pod
neho. Máte vyššie nároky na teplú vodu?
V takom prípade je pre vás ideálna zostava
kotla so stacionárnym zásobníkom s objemom 120 alebo 150 litrov.

Zostava šitá

Doprajte si luxus v podobe vykurovacej zostavy, ktorá vám zabezpečí optimálnu tepelnú pohodu
použitím sofistikovanej regulácie,
ktorá si sama riadi výkon kotla.
Pohodlne sa usaďte, vyložte si
nohy a vychutnajte si teplo vášho
domova zabezpečené exkluzívnym kotlom.
ondenzačný kotol ecoTEC exclusiv má
schopnosť inteligentného samonastavenia, preto mnohé veci zvládne
celkom sám. Nechajte ho pracovať a presvedčte sa o jeho dokonalosti. Zostavu kondenzačného kotla ecoTEC exclusiv so zásobníkom
teplej vody môžete mať teraz výhodnejšie ako
inokedy. Využite akciu značky Vaillant, ktorá
vám od 1. 2. 2013 ponúka variabilné zostavy
za zvýhodnenú cenu. Získajte zostavu spĺňajúcu všetky potreby vašej domácnosti.
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Variabilné kombinácie
Zostavy kotla ecoTEC exclusiv so zásobníkom
teplej vody umožňujú jednorazové pokrytie
väčšej spotreby teplej vody so zachovaním
jej stabilnej teploty pri odbere. Sú účinné,
úsporné a navyše aj príjemné na pohľad. Ko-

tol so zásobníkom je dizajnovo aj rozmerovo
zosúladený, preto elegantne zapadá do interiéru každej domácnosti. Vytvorte si zostavu
presne podľa vašej chuti. Ak máte menší byt,
skombinujte kotol ecoTEC exclusiv so 70 l závesným zásobníkom. Teplotu teplej vody

so širokým rozsahom modulácie výkonu už
od 2,4 kW. Vďaka schopnosti kotla prispôsobovať výkon skutočnej potrebe tepla, ale
tiež vysokoúčinnému čerpadlu, môžete významne znižovať aj náklady za energie.
Spotreba elektrickej energie je s vysokoúčinným čerpadlom totiž až o 76 % nižšia
ako s čerpadlom jednostupňovým. Súčasťou kotla ecoTEC exclusiv je aj nová funkcia
Aqua-Power-Plus, vďaka ktorej dokáže kotol
už v priebehu piatich sekúnd zvýšiť výkon
pre ohrev teplej vody až o 14 %.

Inteligentné vykurovanie
je realitou

Aj pre energeticky úsporné stavby

Súčasťou variabilných zostáv značky Vaillant
je kotol ecoTEC exclusiv, ktorý patrí do skupiny inteligentných kotlov. Tieto kotly urobia
väčšinu vecí za vás, čím sa zbavíte mnohých starostí. Dokážu totiž samostatne pracovať a súčasne diagnostikovať vzniknuté
problémy, automaticky sa nastaviť na dĺžku
dymovodu pri zachovaní najvyššej možnej
účinnosti či merať kvalitu spaľovania a prietok vykurovacej vody. Kotol ecoTEC exclusiv
je k dispozícii v troch výkonových verziách,

Závesný kondenzačný kotol ecoTEC exclusiv
má výnimočné parametre. Disponuje funkciami, ktoré ho predurčujú k inštalácii do menších bytových priestorov, klasických rodinných
domov, ale rovnako aj do tých nízkoenergetických a pasívnych. Kotol navyše môžete
kombinovať so solárnymi systémami značky
Vaillant, čím si zvýšite vlastné pohodlie a zároveň podporíte ekologické bývanie. Viac
informácií o kotle ecoTEC exclusiv a variabilných zostavách získate na www.vaillant.sk.

