Επιτοίχιοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης
ecoTEC pro
Προηγμένη τεχνολογία θέρμανσης για όλους
Ο λέβητας ecoTEC pro με την πρωτοποριακή τεχνολογία συμπυκνώσεως φτάνει σε βαθμό απόδοσης, ο οποίος ξεπερνά
κατά πολύ τα όρια των συμβατικών συσκευών θέρμανσης.
Με βαθμό απόδοσης έως και 109% ο ecoTEC pro εγγυάται
τη βέλτιστη αξιοποίηση των χρημάτων σας. Επιπλέον μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσεως,
άμεσα από τη συσκευή, λόγω του δευτερεύοντος πλακοειδή
εναλλάκτη που διαθέτει, αλλά και να συνδυαστεί με τον υφιστάμενο ηλιακό θερμοσίφωνα. Με τον ecoTEC pro η Vaillant
αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι είναι ο κορυφαίος κατασκευαστής έξυπνων συστημάτων θέρμανσης για οικιακή χρήση.

Ο ecoTEC pro με μία ματιά
• Υψηλής ποιότητας λέβητας που σχεδιάζεται
• Μεγάλη άνεση ως προς τη θέρμανση
•
•
•

και κατασκευάζεται στη Γερμανία
Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση
(χαμηλό βάρος και μικρές διαστάσεις)
Εύκολη και σωστή συντήρηση λόγω
των καλά σχεδιασμένων εξαρτημάτων
και της εργονομικής τοποθέτησής τους
Υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα

•
•
•

και την παροχή ζεστού νερού
Συνεργάζεται με όλους τους θερμοστάτες
και τις αντισταθμίσεις της Vaillant
Συνεργάζεται με τα προϊόντα των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Vaillant
Για τη βέλτιστη ενεργειακή λειτουργία
στη θέρμανση συνιστάται η χρήση
ελεγκτή αντιστάθμισης της Vaillant

Πιθανές εφαρμογές
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Θερμικές απώλειες

έως 20 kW

έως 65 kW

Ποιός ecoTEC
είναι ο κατάλληλος;

ecoTEC VUW plus 246
ecoTEC VUW plus 306
ecoTEC VUW plus 346
ecoTEC VUW pro 236
ecoTEC VUW pro 286
ecoTEC VU plus 166
ecoTEC VU plus 246

ecoTEC VUW plus 306
ecoTEC VUW plus 346
ecoTEC VU plus 386
ecoTEC VU plus 466
ecoTEC VU plus 656

με άμεση παραγωγή ζεστού νερού χρήσης
ecoTEC plus
Η πλέον προηγμένη τεχνολογία
θέρμανσης για όλους
Ο λέβητας ecoTEC plus με την πρωτοποριακή τεχνολογία
συμπυκνώσεως φτάνει σε βαθμό απόδοσης, ο οποίος
ξεπερνά κατά πολύ τα όρια των συμβατικών συσκευών θέρμανσης. Με βαθμό απόδοσης έως και 109%, ο
ecoTEC plus εγγυάται τη βέλτιστη αξιοποίηση των χρημάτων σας με πρωτοποριακές, αλλά κυρίως καλά δοκιμασμένες τεχνολογίες, όπως η βαλβίδα αερίου ELGA και ο
κυκλοφορητής HEP. Επιπλέον μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσεως, άμεσα από τη
συσκευή, λόγω του μεγάλου δευτερεύοντος πλακοειδή
εναλλάκτη που διαθέτει, αλλά και να συνδυαστεί με υφιστάμενο ηλιακό θερμοσίφωνα. Με τον ecoTEC plus η
Vaillant αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι είναι ο κορυφαίος κατασκευαστής έξυπνων συστημάτων θέρμανσης
για οικιακή χρήση.

Ο ecoTEC plus με μία ματιά
• Υψηλής ποιότητας λέβητας που σχεδιάζεται
• Κυκλοφορητής HEP για
•
•
•
•

και κατασκευάζεται στη Γερμανία
Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση
(χαμηλό βάρος και μικρές διαστάσεις)
Εύκολη και σωστή συντήρηση λόγω
των καλά σχεδιασμένων εξαρτημάτων
και της εργονομικής τοποθέτησής τους
Υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα
Βαλβίδα αερίου ELGA για μέγιστη ποιότητα
κάυσης και βέλτιστη αποδοτικότητα

έως 120 kW
ecoTEC VU plus 466
ecoTEC VU plus 656
ecoTEC VU plus 806
ecoTEC VU plus 1006
ecoTEC VU plus 1206

•
•
•

περαιτέρω οικονομία στο ρεύμα
Συνεργάζεται με όλους τους θερμοστάτες
και τις αντισταθμίσεις της Vaillant
Συνεργάζεται με τα προϊόντα των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Vaillant
Για τη βέλτιστη ενεργειακή λειτουργία
στη θέρμανση συνιστάται η χρήση
ελεγκτή αντιστάθμισης της Vaillant

έως 720 kW
ecoTEC VU plus 1206
Συστοιχία (cascade)
ecoTEC VU plus 806
ecoTEC VU plus 1006
ecoTEC VU plus 1206
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Επιτοίχιοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης μεγάλης ισχύος
Η ιδανική λύση για ξενοδοχεία
Η σειρά ecoTEC VU plus 466 - 1206
με μία ματιά
• Μεγάλο εύρος λειτουργίας, ικανό να καλύψει
•
•
•
•
•
•
•

από τις χαμηλότερες ανάγκες σε θέρμανση μέχρι
μεγάλες οικιακές και επαγγελματικές εγκατάστασεις
Ρυθμιζόμενη απόδοση από 12,3 - 120 kW
Δυνατότητα λειτουργίας με υγραέριο
(εξαιρείται ο ecoTEC VU plus 656)
Μικρό μέγεθος και ελάχιστες προϋποθέσεις τοποθέτησης
για άμεση εγκατάσταση, καθώς και εύκολος χειρισμός
από τον τελικό χρήστη
Δυνατότητα συνεργασίας με οποιονδήποτε ταμιευτήρα της
Vaillant για έμμεση παραγωγή ζεστού νερού χρήσης
Δυνατότητα συνεργασίας με αντλίες θερμότητας
ή/και ηλιοθερμικά συστήματα για ακόμα μεγαλύτερη
εξοικονόμηση ενέργειας
Μεγάλο πλήθος επιλογών σε παρελκόμενα της Vaillant
για ακόμα περισσότερη ευελιξία και απόλυτο έλεγχο
του συστήματος με τους ελεγκτές - αντισταθμίσεις
Κορυφαία ποιότητα κατασκευής και τέλειος
σχεδιασμός που ταιριάζει σε κάθε χώρο

Μονάδα αερίου με ενσωματωμένο ηλιοθερμικό σύστημα
Η απόλυτη εκμετάλλευση του ήλιου
Η σειρά auroCOMPACT με μία ματιά
• Μεγάλο εύρος λειτουργίας, ικανό να καλύψει από
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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τις χαμηλότερες ανάγκες σε θέρμανση
μέχρι μεγάλες οικιακές εγκατάστασεις
Ρυθμιζόμενη απόδοση από 3,8 - 30 kW
Ενσωματωμένο ολοκληρωμένο ηλιοθερμικό σύστημα
για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης
Ηλεκτρονική βαλβίδα αερίου ELGA για μεγαλύτερη ποιότητα
καύσης και βέλτιστη αποδοτικότητα
Κυκλοφορητής HEP για περαιτέρω οικονομία στο ρεύμα
Δυνατότητα λειτουργίας με υγραέριο
Ελάχιστες προϋποθέσεις τοποθέτησης για άμεση εγκατάσταση,
καθώς και εύκολος χειρισμός από τον τελικό χρήστη
Ενσωματωμένος ταμιευτήρας
Δυνατότητα συνεργασίας με αντλίες θερμότητας ή/και ηλιοθερμικά συστήματα για ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας
Μεγάλο πλήθος επιλογών σε παρελκόμενα της Vaillant
για ακόμα περισσότερη ευελιξία και απόλυτο έλεγχο
του συστήματος με τους ελεγκτές - αντισταθμίσεις

Ταμιευτήρες για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης
Ζεστό νερό για κάθε ανάγκη
Το σύστημα allSTOR της Vaillant είναι μία ολοκληρωμένη
λύση, καθώς αποτελείται από τον ταμιευτήρα πολλαπλής διαστρωμάτωσης allSTOR, τον ηλιακό σταθμό VPM S για τον
πλήρη έλεγχο και αποδοτική λειτουργία του ηλιοθερμικού
συστήματος και το σταθμό VPM W για άμεση και υγιεινή παραγωγή ζεστού νερού χρήσης μέσω ανοξείδωτου εναλλάκτη
θερμότητας. Το σύστημα allSTOR της Vaillant, χάρη στο σχεδιασμό του, είναι έτοιμο προς εγκατάσταση ενώ μπορεί ανα
πάσα στιγμή, να επεκταθεί τμηματικά. Επιπλέον το σύστημα
allSTOR μπορεί να λειτουργήσει με τους ηλιακούς σταθμούς
VPM D για σύστημα απορροής.

Ο allSTOR VPS exclusive
με μία ματιά
• Μέγιστη άνεση ζεστού νερού τόσο για κατοικίες
•

όσο και για εμπορικά κτήρια
Χωρητικότητα αποθήκευσης
300, 500, 800, 1000, 1500 και 2000 λίτρων
Συμβατός με όλες τις πηγές θερμότητας

•
•
•

Νέα υψηλής απόδοσης μόνωση (140 - 200 mm)
Εύκολη εγκατάσταση
Διάφραγμα για ακόμα καλύτερη διαστρωμάτωση

•

*Δυνατότητα εγκατάστασης του ηλιακού σταθμού φόρτισης και
του σταθμού παραγωγής ζεστού νερού πάνω στον ταμιευτήρα

Ο allSTOR VPS plus
με μία ματιά
• Μέγιστη άνεση ζεστού νερού τόσο για κατοικίες
•
•
•
•

όσο και για εμπορικά κτήρια
Χωρητικότητα αποθήκευσης
300, 500, 800, 1000, 1500 και 2000 λίτρων
Συμβατός με όλες τις πηγές θερμότητας
Νέα υψηλής απόδοσης μόνωση (140 - 200 mm)
Εύκολη εγκατάσταση
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Αντλίες Θερμότητας για θέρμανση, ψύξη
Μέγιστη εξοικονόμηση
Ευελιξία προσαρμοσμένη
στις δικές σας απαιτήσεις
Oι αντλίες θερμότητας aroTHERM καθιστούν την
προηγμένη τεχνολογία θέρμανσης και ψύξης προσιτή σε όλους, είτε ενσωματωθούν υβριδικά σε
υπάρχον σύστημα θέρμανσης είτε ως ανεξάρτητο
σύστημα ψύξης - θέρμανσης. Χάρη στο σύγχρονο
και μοντέρνο σχεδιασμό τους, καθώς και τις ελάχιστες απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης, μπορούν
να εγκατασταθούν σχεδόν παντού. Αποτελούν τη
δοκιμασμένη και ιδανική λύση για εκσυγχρονισμό
εγκαταστάσεων θέρμανσης, αλλά και για νέες κατασκευές, εξαιρετικά απλά, γρήγορα και με ασφάλεια, πάντα με τη γνωστή ποιότητα Vaillant.

Η αντλία θερμότητας aroTHERM VWL/2 με μία ματιά
• Παραγωγή θέρμανσης, ψύξης και ζεστού νερού
χρήσης (μέσω κατάλληλου ταμιευτήρα)
• Υβριδική λειτουργία σε συνδυασμό με λέβητα
αερίου Vaillant με το μοναδικό λογισμικό triVAI®
• Μέγιστη θερμοκρασία προσαγωγής
στη θέρμανση 63oC (εκτός της VWL 55/2,
με μέγιστη θερμοκρασία στους 60oC)

• Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση
(μικρό βάρος και μικρές διαστάσεις)
• Εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία
• Ενσωματωμένος κυκλοφορητής
υψηλής απόδοσης
• Συμπιεστής με τεχνολογία inverter
για μέγιστη απόδοση

aroTHERM VWL
Καινοτομία και οικονομία
Η νέα σειρά αντλιών θερμότητας aroTHERM
VWL/2 της Vaillant παρέχει τη μέγιστη οικονομία
και αποδοτικότητα σε συνδυασμό με πολλαπλές
δυνατότητες υδραυλικών συνδέσεων. Ο ελεγκτής
- αντιστάθμιση VRC ενσωματώνει όλες τις λειτουργίες και τον έλεγχο του συστήματος θέρμανσης
και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης παρέχοντας
εύκολη πρόσβαση και χειρισμό του συστήματος.
Το προεγκατεστημένο λογισμικό triVAI® του VRC,
επιλέγει το βέλτιστο σημείο υβριδικής λειτουργίας
και διασφαλίζει υψηλή αποδοτικότητα με το χαμηλότερο δυνατό λειτουργικό κόστος.
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και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης
και αποδοτικότητα
Η αντλία θερμότητας αέρα/νερού NIBE SPLIT
είναι ένα σύστημα «plug & play» ιδιαίτερα εύκολο στην
τοποθέτηση και στο χειρισμό του. Αποτελείται από δύο
(2) μονάδες: την εσωτερική, που κάνει όλη τη διαχείριση
και παρέχει τη θέρμανση και τη ψύξη και την εξωτερική
που αντλεί ή αποβάλλει τη θερμότητα στο εξωτερικό
περιβάλλον. Οι δυο τους συνδέονται με σωλήνες, ακριβώς όπως οι κλιματιστικές μονάδες. Η τεχνολογία αιχμής της NIBE συνδυάζει μία καλά σχεδιασμένη υψηλής
ποιότητας εξωτερική μονάδα AMS 10 με την εσωτερική
μονάδα ACVM270, δημιουργώντας ένα αποδοτικό και
φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα θέρμανσης, ψύξης
και παραγωγής ζεστού νερού.

Η νέα πρωτοποριακή σειρά αντλιών
θερμότητας αέρα/νερού F2040 της
NIBE αποτελεί την ιδανική λύση για εφαρμογές σε υπάρχουσες ή νέες οικίες, καθώς και
σε επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Σε συστοιχία μπορεί επίσης να καλύψει και τις ανάγκες
μεγάλων κτηρίων, έως και 128 kW.
Με τεχνολογία συμπιεστή inverter και προσοχή στις λεπτομέρειες, η NIBE F2040 ήλθε
για να καλύψει και το τελευταίο κενό που
υπήρχε στις πιθανές ανάγκες ενός κτηρίου.

Η σειρά αντλιών θερμότητας αέρα/νερού F2300
της NIBE είναι σχεδιασμένη και δοκιμασμένη σε κτήρια με υψηλές απαιτήσεις θέρμανσης, όπως μεγάλες κατοικίες ή ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. Σε συστοιχία μπορεί να καλύψει συνολικό φορτίο 180kW αποτελεί την ιδανική λύση για εφαρμογές
σε υπάρχουσες ή νέες οικίες, καθώς και σε επαγγελματικές
εγκαταστάσεις. Σε συστοιχία μπορεί επίσης να καλύψει και τις
ανάγκες μεγάλων κτηρίων, έως και 128 kW. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στην κατασκευή της F2300, ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα επίπεδα θορύβου, με αποτέλεσμα να είναι από τα πιο
αθόρυβα μοντέλα στην αγορά.
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¶ÔÈÔ› Â›Ì·ÛÙÂ
∏ £ÂÚÌÔÁÎ¿˙ ∞∂ Â›Ó·È ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ÂÈ‰ÒÓ
ı¤ÚÌ·ÓÛË˜. ∞ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡ÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÌÂÁ¿Ï·
ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·, ﬁˆ˜ Ë Vaillant Î·È Ë Nibe Î·È ¤¯ÂÈ
‰›ÎÙ˘Ô Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ï‡ÙÂÈ ÔÏﬁÎÏËÚË
ÙËÓ ¯ÒÚ·. ∞ﬁ ÙÔ 1974 ﬁÙ·Ó È‰Ú‡ıËÎÂ, Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, Ë £ÂÚÌÔÁÎ¿˙ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÌÂ ·ﬁÏ˘ÙÔ
Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÛÌﬁ Î·È ÛÂ‚·ÛÌﬁ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ ﬁÏ· Ù· ÚÔ˚ﬁÓÙ· Ù· ÔÔ›· ‰È·ı¤ÙÂÈ.
¶ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÒÏËÛË ÙÔ ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎﬁ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ Â›Ó·È ÛÂ ı¤ÛË Ó·
Î·Ï‡„ÂÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÔÈÎÈ·Î‹ ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹ ı¤ÚÌ·ÓÛË
Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹ ˙ÂÛÙÔ‡ ÓÂÚÔ‡.

√ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙ‹˜ ÏÂ‚‹ÙˆÓ ·ÂÚ›Ô˘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË.
ªÂ ¤‰Ú· Î·È 5 ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ÛÙËÓ °ÂÚÌ·Ó›·, Ë Vaillant ·Ú¿ÁÂÈ
ÔÈÔÙÈÎ¿ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ı¤ÚÌ·ÓÛË˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ˙ÂÛÙÔ‡ ÓÂÚÔ‡
Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 130 ¯ÚﬁÓÈ·. ¢È·ı¤ÙÂÈ Ï‹ÚË Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÌÂ ÂÙÚ¤Ï·ÈÔ, Ê˘ÛÈÎﬁ ·¤ÚÈÔ Î·È
˘ÁÚ·¤ÚÈÔ, ËÏÈÔıÂÚÌÈÎ¿, ÁÂˆıÂÚÌÈÎ¿, Î.·..
√È Û˘ÛÎÂ˘¤˜ ÙË˜ Vaillant ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÈﬁÙËÙ·, ÙÔÓ ÎÔÚ˘Ê·›Ô Û¯Â‰È·ÛÌﬁ,
ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓﬁÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔ˘Ó Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙÔ˘˜.

√ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙ‹˜ ·ÓÙÏÈÒÓ ıÂÚÌﬁÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË.
ªÂ ¤‰Ú· Î·È ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÙËÓ ™Ô˘Ë‰›·, Ë NIBE ·Ú¿ÁÂÈ ·ÓÙÏ›Â˜
ıÂÚÌﬁÙËÙ·˜ ÁÈ· ı¤ÚÌ·ÓÛË, „‡ÍË Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹ ˙ÂÛÙÔ‡ ÓÂÚÔ‡.
™Â ÔÏﬁÎÏËÚË ÙËÓ ™Î·Ó‰ÈÓ·‚›·, ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÌÂ ÌÂÁ¿ÏË ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙÈ˜ ·ÓÙÏ›Â˜ ıÂÚÌﬁÙËÙ·˜,
Ë NIBE Î·Ù¤¯ÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÂ ˆÏ‹ÛÂÈ˜, ÁÂÁÔÓﬁ˜ Ô˘ Ì·ÚÙ˘Ú¿ÂÈ ÔÏÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ
ÔÈﬁÙËÙ· Î·È Ë ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙˆÓ ÚÔ˚ﬁÓÙˆÓ ÙË˜.
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