
ecoTec exclusive

ODGOVOR NA 
ZAHTEVE TRGA

ecoTEC EXCLUSIVE
Plinska stenska kondenzacijska naprava ecoTEC exclusive 
je odgovor, ki zagotavlja popolno udobje ogrevanja 
in pripravo sanitarne tople vode za še tako zahtevne 
uporabnike. Naprava zagotavlja optimalen način izrabe 
plina za zgorevanje, saj kotel poleg plinske armature 
vsebuje tudi CO zaznavalo. Prek zaznavala meri emisije 
dimnih plinov na izhodu iz naprave in s tem posledično 
uravnava mešanico zraka ter plina. Na ta način naprava 
samodejno nastavlja optimalno in najbolj ekonomično 
zgorevanje glede na kakovost plina, kar je pomembno 
predvsem pri uporabi naprave z izrabo UNP ali bioplina.

extraCONDENS priprava sanitarne tople vode
Robna pogoja, ki ju morajo proizvajalci ogrevalnih naprav 
upoštevati, sta povečana poraba tople vode, ob tem pa zaradi 
cen stanovanjskih površin čim manjša naprava. Kombinirana 
plinska stenska naprava ecoTEC exclusive VUW je zato 
optimalna rešitev. Ponuja visoko učinkovit sistem ogrevanja z 
optimalno modulacijo moči ogrevanja. Navedeno je še posebej 
pomembno v prehodnem obdobju, jeseni oziroma zgodaj 
spomladi ter za manjše objekte, kjer je potreba po ogrevanju 
majhna. Odlikuje pa jo tudi posebna zasnova primarnega 
toplotnega prenosnika, ki sanitarno vodo ogreje z do 8 % 
boljšim izkoristkom kot ostale plinske kondenzacijske naprave. 
Boljši izkoristek je dosežen s predgrevanjem sanitarne vode v 
navitju primarnega toplotnega prenosnika, ki šele nato teče 
v sekundarni ploščni toplotni prenosnik. S tem je dosežen 
prihranek pri ogrevanju sanitarne tople vode, ki postaja, kot 
omenjeno, zaradi povečane porabe čedalje bolj pomembna.
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Odstotek recikliranja materiala, ki je uporabljen 
za Vaillant naprave z Greeni Q oznako 

ter ostali gospodinjski aparati

Green iQ znak na napravah Vaillant dokazuje 
kakovost naprave.

Green iQ
Vaillant ecoTEC exclusive spada v Vaillant linijo naprav z 
oznako Green iQ, s katero želi zadovoljiti potrebe najbolj 
zahtevnih kupcev, saj je v napravah vgrajen internetni modul 
VR 900, ki omogoča povezavo naprave s pametnim telefonom, 
računalnikom ali tablico. Ob tem pa je v liniji naprav z oznako 
Green iQ upoštevan tudi okoljevarstveni vidik. Vse naprave 
s to oznako so narejene po najmodernejših zahtevah, 
upoštevajo izbiro materiala, ki je okolju najbolj prijazen in 
narejene so z najmanjšo možno izrabo energije. Naprave 
Vaillant z oznako Green iQ so narejene iz več reciklirajočega 
materiala, kot so gospodinjski aparati. Poleg tega pa oznaka 
označuje tudi »pametno« upravljanje z napravo. EcoTEC 
exclusive je opremljen z internetnim modulom VR 900, ki 
prek regulacije VRC 700 omogoča upravljanje z napravo prek 
pametnega telefona ali tablice. Greeni Q znak dokazuje, da 
gre za najbolj kakovostne naprave iz podjetja Vaillant, ki so 
narejene v Remscheidu v Nemčiji, kjer je vse že od nastanka 
sedež podjetja.

Enostavno in od vsepovsod – upravljanje in nadzor naprave 
prek pametnega telefona
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Z ecoTEC exclusive se ne boste potrebovali odrekati življenju.

Tisti dober občutek, da delam prav.

Najlepše je toploto uporabljati učinkovito in to je nekaj kar ecoTEC exclusive počne dovršeno. Njegova elektronika zmanjšuje 
porabo, zgorevanje in modulacija sta bila optimizirana, da je porabljena količina plina kar se da majhna. In ob tem varčuje tudi 
s prostorom - naprava made in Germany, zavzame le 0,3 kvadratnega metra prostora na steni. Morda si boste zaradi novega 
dizajna, ki izžareva nemško - Vaillant kakovost, želeli da bi bil malo večji.    

Za več informacij, obiščite www.vaillant.si

Prihranite denar za drugačno toploto. 

Novi ecoTEC exclusive

 Ogrevanje       Hlajenje       Nove energije
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