
Ο νέος λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου icoVIT exclusiv της Vaillant.  
Εκμετάλλευση του πετρελαίου μέχρι την τελευταία σταγόνα.
Για τους πιστούς του πετρελαίου, η Vaillant δημιούργησε το νέο λέβητα πετρελαίου 
συμπύκνωσης icoVIT exclusiv. Με την εξαιρετική απόδοση που τον χαρακτηρίζει και χάρη 
στον κορυφαίο σχεδιασμό, o icoVIT exclusiv είναι το “πράσινο” διαμάντι στο λεβητοστάσιό 
σας, χωρίς να καταλαμβάνει πολύτιμο χώρο. Αποτελεί την ιδανική λύση για νέες ή 
υφιστάμενες κατοικίες, καθώς μπορεί να καλύψει με τον πλέον βέλτιστο και αποδοτικό 
τρόπο κάθε ανάγκη θέρμανσης, είτε εγκατασταθεί ως μονάδα είτε ως συστοιχία.   

Για περισσότερες πληροφορίες: www.thermogas.gr

Η ικανοποίηση της σωστής επιλογής.

Η πράσινη δέσμευση της Vaillant 

για οικονομία και απόδοση: ο νέος icoVIT exclusiv



Τεχνικά χαρακτηριστικά icoVIT VKO 156 icoVIT VKO 256 icoVIT VKO 356

Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης χώρου

Ονομαστική απόδοση θέρμανσης στους 80/60οC kW 10,3 / 14,7 15,7 / 23,5 20,6 / 34,3

Ονομαστική απόδοση θέρμανσης στους 50/30οC kW 11,0 / 15,75 16,8 / 25,2 21,9 / 36,6

Ονομαστική απόδοση θέρμανσης στους 40/30οC kW 11,1 / 15,8 16,9 / 25,3 22,05 / 36,75

Ονομαστικός βαθμός απόδοσης στο 40/30οC % 105

Ονομαστικός βαθμός απόδοσης στο 75/60οC % 102

Θέρμανση

Περιοχή θερμοκρασίας νερού θέρμανσης οC 35 - 85

Μέγιστη πίεση κυκλώματος θέρμανσης bar 3 4

Γενικά στοιχεία

Σύνδεση πετρελαίου (0,75m) inch 1/2

Συνδέσεις θέρμανσης inch 1

Συνδέσεις νερού χρήσης στη συσκευή inch 3/4

Σύνδεση καπναγωγού / αεραγωγού mm 80/125 (ομοκεντρική)

Κατανάλωση πετρελαίου 1η βαθμίδα/2η βαθμίδα kg/h 0,88/1,26 1,35/2,02 1,77/2,95

NOx κατηγορία 3

Εκπομπές CO mg/kWh <10,0

Διαστάσεις Υ/Π/Β mm 1272/570/700 1272/720/850

Βάρος kg 140 175

Ηλεκτρική κατανάλωση (χωρίς κυκλοφορητή) W 170 205 220

Ηλεκτρική σύνδεση V~/Hz 230/50

Προστασία από νερό/σκόνη IP20

Ο icoVIT exclusiv με μία ματιά:
 

Υψηλής ποιότητας λέβητας που σχεδιάζεται και κατασκευάζεται  
στη Γερμανία
Βαθμός απόδοσης έως 105%  
(Ενεργειακή απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου 91% έως 92%) 
Ενσωματωμένος διβάθμιος καυστήρας πετρελαίου μπλε φλόγας 
Γρήγορη εγκατάσταση χάρη στις μικρές διαστάσεις και στο χαμηλό βάρος 
Εύκολη και σωστή συντήρηση χάρη στο συμπαγές  
εργονομικό κάλυμμα και τα αποσπώμενα  
πλαϊνά τμήματα 
Υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα  
Εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία 
Χαμηλή ηλεκτρική κατανάλωση 
Ανοξείδωτος εναλλάκτης 
Ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου έμμεσα  
θερμαινόμενου θερμοσίφωνα 
Συνεργάζεται με τα προϊόντα των  
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Vaillant 
Ενσωματωμένο χειριστήριο συμβατός με  
όλους τους θερμοστάτες και τις αντισταθμίσεις  
της Vaillant
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