
ecoTEC exclusive - 
Για τους λάτρεις της 
τελειότητας

  
ecoTEC exclusive

         
sensoCOMFORT



Αγγίξτε νέα 
επίπεδα άνεσης

Με το νέο λέβητα ecoTEC exclusive της Vaillant η έξυπνη θέρμανση είναι πλέον γεγονός! 
Πλέον μπορείτε να απολαύσετε όλα τα οφέλη της ψηφιακής τεχνολογίας θέρμανσης σε συνδυασμό με πολύ μεγάλη ενεργειακή 
εξοικονόμηση. Ακριβώς ό,τι ζητάει ένα έξυπνο σύστημα θέρμανσης!
Για αυτό και εμείς αναπτύξαμε τη νέα γενιά λεβήτων και ελεγκτών σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες!

Τέλειος σχεδιασμός και λειτουργία
Με την πρώτη ματιά συνειδητοποιείτε ότι οι νέοι μας ελεγκτές διαφέρουν από όλους τους προηγούμενους.  Η ποιότητά τους και ο μοντέρνος 
σχεδιασμός ταιριάζουν απόλυτα με το νέο λέβητα αερίου συμπυκνώσεως ecoTEC exclusive. Ο χειρισμός μέσω της οθόνης αφής είναι ιδιαίτερα 
εύχρηστος, ενώ με την εφαρμογή sensoAPP μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να ρυθμίσετε το λέβητα σας από μακρυά.

ecoTEC exclusive: Ο λέβητας του μέλλοντος
Το πιο σύγχρονο μοντέλο της σειράς ecoTEC κατασκευάζεται αποκλειστικά στη Γερμανία πάντα με τη γνωστή ποιότητα Vaillant και έχει 7 
χρόνια εγγύηση. Διακρίνεται για τον υψηλής αποδοτικότητας κυκλοφορητή, ο οποίος ελέγχεται ηλεκτρονικά με τεχνολογία LIΝBUS, για την 
πλήρη αναλογική του λειτουργία έως 1 : 10, και βεβαίως για την ηλεκτρονική βαλβίδα αερίου με τεχνολογία IoniDetect για απρόσκοπτη 
προσαρμογή φλόγας ανάλογα με τον τύπο και την ποιότητα του αερίου. Όλα τα παραπάνω συμβάλλουν στο να είναι ο νέος μας ecoTEC exclu-
sive, ένας λέβητας αερίου που αποτελεί μία πραγματική  επένδυση για το μέλλον!
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exclusive: 
Ο αποκλειστικός λέβητας

  
ecoTEC exclusive

1  Έξυπνος έλεγχος καύσης: ioniDetect 
2  Κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης με τεχνολογία  LINBus 
3  Καθοδηγούμενη υδραυλική εξισορρόπηση μέσω εφαρμογής 

κινητού 
4  Ακριβής μέτρηση της παροχής μέσω αισθητήρα υπερύθρων
5  Νέα βελτιωμένη αισθητική
6  Εξοπλισμένο με τεχνολογία Green iQ

ecoTEC exclusive 

2  Νέος κυκλοφορητής 
υψηλής απόδοσης 

        Με δυνατότητα εμφάνισης 
πιο αναλυτικών πληροφοριών 
λειτουργίας στον χρήστη. 

3  Καθοδηγούμενη  
υδραυλική εξισορρόπηση 
μέσω εφαρμογής κινητού

     Χάρη στον νέο κυκλοφορητή 
υψηλής απόδοσης η 
εξισορρόπηση του 
κυκλώματος θέρμανσης 
γίνεται εύκολη υπόθεση.

4  Ακριβής μέτρηση της 
παροχής μέσω αισθητήρα 
υπερύθρων

  Με τον αισθητήρα υπερύθρων 
θα μπορείτε να γνωρίζετε ανά 
πάσα στιγμή την παροχή του 
κυκλώματος θέρμανσης και 
την πραγματική απόδοση του 
συστήματός σας.

1  IoniDetect
  Τεχνολογία, που δίνει τη 

δυνατότητα προσαρμογής 
της φλόγας στον τύπο και 
την ποιότητα του αερίου.



Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Τεχνικά χαρακτηριστικά ecoTEC exclusive

VUW 36 CF - 7

Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης χώρου  
(A+++ D) 

Προφίλ φορτίου ΖΝΧ / 
Ενεργειακή απόδοση ΖΝΧ

 
(A+ έως F)

ΧΧL  /  

Ονομαστική απόδοση θέρμανσης σε 50 / 30° C kW 3,3 — 27,0           

Ονομαστική απόδοση θέρμανσης σε 80 / 60°C kW 3,0 — 25,0

Απόδοση ζεστού νερού χρήσης kW 36,4

Μέγιστη πίεση κυκλώματος θέρμανσης bar 3

Ποσότητα συμπυκνωμάτων σε 50 / 30°C l / h 2,6

Συνδέσεις νερού χρήσης στη συσκευή G 3 / 4

Σύνδεση αερίου Ø 20 mm

Σύνδεση καπναγωγού / αεραγωγού mm Ø 80 / 125

Ύψος / Πλάτος / Βάθος mm 720 /440 / 382

Βάρος kg 41

www.vaillant.gr

 Θέρμανση    
 Ψύξη      Ανανεώσιμες

Έχετε συνηθίσει να έχετε τον πλήρη έλεγχο των συσκευών και του 
εξοπλισμού κτιριακών συνθηκών με ένα απλό πάτημα στην οθόνη 
του smartphone σας; 
Με τον premium ελεγκτή συστήματος sensoCOMFORT, την 
ηλεκτρονική μονάδα sensoNET και το δωρεάν sensoAPP, μπορείτε 
να ελέγξετε απόλυτα το σύστημα θέρμανσής σας. Η εφαρμογή 
σας παρέχει πρόσβαση σε όλες τις σημαντικές λειτουργίες του 
έξυπνου ελεγκτή συστήματος: Μπορείτε να ορίσετε χρονικά 
παράθυρα, να εισαγάγετε επιθυμητές θερμοκρασίες, να αλλάξετε 
τρόπους λειτουργίας, να ζητήσετε ειδικές λειτουργίες όπως 
“ενίσχυση αερισμού“ ή „απουσία“ και πολλά άλλα. Μπορείτε επίσης 
να χειριστείτε τον ελεγκτή sensoCOMFORT εύκολα - χάρη στην 
οθόνη γραφικών TFT υψηλής ανάλυσης με στοιχεία ελέγχου αφής. 
Επίσης χάρη στον υψηλής ποιότητας σχεδιασμό του, ο ελεγκτής 
εντυπωσιάζει όπου κι αν τοποθετηθεί!

Απόλυτος έλεγχος
Ελεγκτής sensoCOMFORT,
με αντιστάθμιση καιρικών συνθηκών


