ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ
Wall mounted gas boilers

ECOTEC VUW INTRO - Επίτοιχος λέβητας φυσικού αερίου/υγραερίου για θέρμανση & ζεστό νερό χρήσης
• Επίτοιχη συσκευή αερίου συμπυκνώσεως για
θέρμανση και άμεση παραγωγή ζεστού νερού
χρήσης
• Δυνατότητα λειτουργίας με υγραέριο
• Δυνατή η τοποθέτηση σε εξωτερικούς χώρους
λόγω συστήματος αυτομάτου λειτουργίας σε
θερμοκρασίες κάτω των 4°C
• Χώρα κατασκευής: Σλοβακία
• 5 χρόνια εγγύηση
• Compact διαστάσεις

• Ολοκληρωμένο σύστημα με ανοξείδωτο
πρωτεύοντα εναλλάκτη, δοχείο διαστολής 8 lt,
σύστημα άμεσης παραγωγής ζεστού νερού
χρήσης με τρίοδη, πλακοειδή εναλλάκτη κ.λπ.
• Σύστημα eBUS
• LCD οθόνη για ενδείξεις λειτουργίας με κουμπιά
αφής
• Κυκλοφορητής HEP
• Βαλβίδα αερίου πνευματικής λειτουργίας

Επίτοιχος λέβητας αερίου συμπύκνωσης ecoTEC VUW INTRO
Mοντέλο

ecoTEC intro VUW 18/24-1

ecoTEC intro VUW 24/28-1

Τιμή €

1.170,00

1.350,00

6 - 18,3
6,6 - 20,0
24

6,9 - 23,9
7,7 - 25,9
28

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης σε 75/55 °C
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης σε 50/30 °C
Απόδοση ζεστού νερού χρήσης
Θέρμανση
Περιοχή θερμοκρασίας νερού θέρμανσης
Ζεστό νερό
Παροχή ΖΝΧ (ΔΤ=30°C)
Θερμοκρασία παραγωγής ΖΝΧ
Γενικά στοιχεία
Ονομαστικός βαθμός απόδοσης στο 30%
Διαστάσεις (Υ/Π/Β)
Βάρος
Προστασία από νερό

kW
kW
kW
°C

30-75

It/min
°C

11,5

%
mm
kg
V~/hz

107,8

13,4
35-55
108,2
625/400/270

25,6

26,5
IP X5

Παρελκόμενα
Περιγραφή

Βασικός καπναγωγός οριζόντιας απαγωγής 60/100, αποτελούμενος
από καμπύλη και ευθύγραμμο τμήμα με απόληξη
Αντιστάθμιση Calormatic 450 για εβδομαδιαίο προγραμματισμό
θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης με φωτιζόμενη οθόνη, για
συσκευές με σύνδεση eBUS (τοποθετείται είτε στο χώρο ως
θερμοστάτης είτε επάνω στο λέβητα).
Ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου VRT 50 με οθόνη, για σύνδεση
με συσκευές eBUS. Απαραίτητος για τη σωστή αναλογική λειτουργία
των συσκευών, αν δεν τοποθετηθεί αντιστάθμιση.
Αισθητήριο θερμοκρασίας VCT για χρήση με τους επιτοίχιους
λέβητες ecoTEC VU και τους επιδαπέδιους ecoCRAFT και icoVIT της Vaillant
Ελεγκτής - αντιστάθμιση - θερμοστάτης χώρου Vsmart για έλεγχο
μέσω Wi Fi

Κωδικός

Τιμή €

20219517

20124491
Calormatic 450

VRT 50

20018265
306 257
20276390
Vsmart

Ετοιμοπαράδοτο

Κατόπιν παραγγελίας

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
Οι τιμές αλλάζουν χωρίς υποχρέωση ειδοποίησης.
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ECOTEC VUW EXLUSIVE - Επίτοιχος λέβητας φυσικού αερίου/υγραερίου για θέρμανση & ζεστό νερό χρήσης
• Επίτοιχη συσκευή αερίου συμπυκνώσεως για
θέρμανση και άμεση παραγωγή ζεστού νερού
χρήσης
• Δυνατότητα λειτουργίας με υγραέριο
• Δυνατή η τοποθέτηση σε εξωτερικούς χώρους
λόγω συστήματος αυτομάτου λειτουργίας σε
θερμοκρασίες κάτω των 4°C
• Χώρα κατασκευής: Σλοβακία
• 7 χρόνια εγγύηση

• Ολοκληρωμένο σύστημα με ανοξείδωτο
πρωτεύοντα εναλλάκτη, δοχείο διαστολής 10 lt,
σύστημα άμεσης παραγωγής ζεστού νερού
χρήσης με τρίοδη, πλακοειδή εναλλάκτη κ.λπ.
• Σύστημα eBUS
• LCD οθόνη αφής για ενδείξεις λειτουργίας,
ελέγχου και βλαβών μέσω κειμένου
• Κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης (ηλεκτρονικά ελεγχόμενος) με τεχνολογία LINBUS
• Ενσωματωμένη λειτουργία αντιστάθμισης
καιρικών συνθηκών

Επίτοιχος λέβητας αερίου συμπύκνωσης ecoTEC VUW EXLUSIVE
ecoTEC exlusive VUW 36 CF-7

Mοντέλο
Τιμή €

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης σε 80/60 °C
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης σε 50/30 °C
Απόδοση ζεστού νερού χρήσης kW
Θέρμανση
Περιοχή θερμοκρασίας νερού θέρμανσης
Ζεστό νερό
Παροχή ΖΝΧ (ΔΤ=30°C)
Θερμοκρασία παραγωγής ΖΝΧ
Γενικά στοιχεία
Ονομαστικός βαθμός απόδοσης στο 30%
Διαστάσεις (Υ/Π/Β)
Βάρος
Προστασία από νερό

kW
kW
36,4

3,0 - 25,0
3,4 - 27,1

°C

30-80

It/min
°C

17,6
33-65

%
mm
kg
V~/hz

109,5
720/440/382
25,6
IP X4 D

Παρελκόμενα λέβητα
Περιγραφή

Βασικός καπναγωγός οριζόντιας απαγωγής 60/100, αποτελούμενος
από καμπύλη και ευθύγραμμο τμήμα με απόληξη
Αντιστάθμιση Calormatic 450 για εβδομαδιαίο προγραμματισμό
θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης με φωτιζόμενη οθόνη, για
συσκευές με σύνδεση eBUS (τοποθετείται είτε στο χώρο ως
θερμοστάτης είτε επάνω στο λέβητα).
Ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου VRT 50 με οθόνη, για σύνδεση
με συσκευές eBUS. Απαραίτητος για τη σωστή αναλογική λειτουργία
των συσκευών, αν δεν τοποθετηθεί αντιστάθμιση.
Αισθητήριο θερμοκρασίας VCT για χρήση με τους επιτοίχιους
λέβητες ecoTEC VU και τους επιδαπέδιους ecoCRAFT και icoVIT της Vaillant
Ελεγκτής - αντιστάθμιση - θερμοστάτης χώρου Vsmart για έλεγχο
μέσω Wi Fi

Κωδικός

Τιμή €

20219517

73,50

20124491

179,00

20018265

94,90

306 257

8,58

Calormatic 450

VRT 50

20276390

Vsmart

Ετοιμοπαράδοτο

Κατόπιν παραγγελίας

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
Οι τιμές αλλάζουν χωρίς υποχρέωση ειδοποίησης.
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ECOTEC VUW PURE - Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου
• Βαθμός απόδοσης έως 107,8%
• Ρυθμιζόμενη απόδοση
• Δυνατότητα τοποθέτησης σε εξωτερικούς
χώρους λόγω συστήματος λειτουργίας σε
θερμοκρασίες κάτω των 4oC, υπό την
προυπόθεση να βρέχεται.

• Ολοκληρωμένο σύστημα με δοχείο διαστολής
8lt, σύστημα άμεσης παραγωγής ζεστού νερού
χρήσης με τρίοδη, πλακοειδή εναλλάκτη κ.λ.π.
• Σύστημα Ebus
• Αυτόματος κυκλοφορητής Inverter
• Βαλβίδα αερίου πνευματικής
λειτουργίας

Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου - ecoTEC VUW Pure
Mοντέλο

ecoTEC VUW Pure 236/7-2

ecoTEC VUW Pure 286/7-2

Τιμή €

1.340,00

1.560,00

6,5 - 18,5
7,2 - 20,2
24

7,5 - 24,0
8,3 - 26,1
28

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης σε 80/60 °C
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης σε 50/30 °C
Απόδοση ζεστού νερού χρήσης
Θέρμανση
Περιοχή θερμοκρασίας νερού θέρμανσης
Ζεστό νερό
Παροχή ΖΝΧ (ΔΤ=30°C)
Θερμοκρασία παραγωγής ΖΝΧ
Γενικά στοιχεία
Ονομαστικός βαθμός απόδοσης στο 30%
Διαστάσεις (Υ/Π/Β)
Βάρος
Προστασία από νερό

kW
kW
kW
°C
It/min
°C

30-80
11,5

%
mm
kg
V~/hz

13,5
35-60
107,8
720/440/337
30,8
IP X4 D

Παρελκόμενα λέβητα
Περιγραφή

Βασικός καπναγωγός οριζόντιας απαγωγής 60/100, αποτελούμενος
από καμπύλη και ευθύγραμμο τμήμα με απόληξη
Αντιστάθμιση Calormatic 450 για εβδομαδιαίο προγραμματισμό
θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης με φωτιζόμενη οθόνη, για
συσκευές με σύνδεση eBUS (τοποθετείται είτε στο χώρο ως
θερμοστάτης είτε επάνω στο λέβητα).
Ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου VRT 50 με οθόνη, για σύνδεση
με συσκευές eBUS. Απαραίτητος για τη σωστή αναλογική λειτουργία
των συσκευών, αν δεν τοποθετηθεί αντιστάθμιση.
Αισθητήριο θερμοκρασίας VCT για χρήση με τους επιτοίχιους
λέβητες ecoTEC VU και τους επιδαπέδιους ecoCRAFT και icoVIT της Vaillant
Ελεγκτής - αντιστάθμιση - θερμοστάτης χώρου Vsmart για έλεγχο μέσω Wi Fi

Κωδικός

Τιμή €

20219517

73,50

20124491

179,00

20018265

94,90

Calormatic 450

VRT 50

306 257
20276390
Vsmart

Ετοιμοπαράδοτο

Κατόπιν παραγγελίας

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
Οι τιμές αλλάζουν χωρίς υποχρέωση ειδοποίησης.
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ECOTEC VUW PRO - Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου
• Βαθμός απόδοσης έως 109%
• Ρυθμιζόμενη απόδοση.
• Δυνατότητα τοποθέτησης σε εξωτερικούς
χώρους λόγω συστήματος αυτόματης
λειτουργίας σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των
ο
4 C, υπό την προϋπόθεση να μη βρέχεται.

• Ολοκληρωμένο σύστημα με δοχείο διαστολής
10 lit, σύστημα άμεσης παραγωγής ΖΝΧ με
τρίοδη, πλακοειδή εναλλάκτη κ.λ.π.
• Σύστημα eBUS.
• LCD οθόνη για ενδείξεις λειτουργίας, ελέγχου
και βλαβών..
• Αυτόματος διβάθμιος κυκλοφορητής.
• Βαλβίδα αερίου πνευματικής λειτουργίας.

Επίτοιχος λέβητας αερίου συμπύκνωσης - ecoTEC VUW Pro
Mοντέλο

ecoTEC VUW Pro 236/5- 3

ecoTEC VUW Pro 286/5- 3

Τιμή €

1.490,00

1.760,00

5,4 - 23,1
5,7 - 25
23

6,5 - 24,1
6,9 - 26,1
28

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης σε 80/60 °C
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης σε 50/30 °C
Απόδοση ζεστού νερού χρήσης
Θέρμανση
Θερμοκρασία προσαγωγής
Ζεστό νερό
παροχή ΖΝΧ (ΔΤ=30°C)
Θερμοκρασία παραγωγής ΖΝΧ
Γενικά στοιχεία
Ονομαστικός βαθμός απόδοσης στο 30%
Διαστάσεις (Υ/Π/Β)
Βάρος
Προστασία

kW
kW
kW
°C
It/min
°C
%
mm
kg

30-80
11

13,4
35-65
109,4
720/440/338

33,5

34,7
IPX4D

Παρελκόμενα λέβητα
Περιγραφή

Βασικός καπναγωγός οριζόντιας απαγωγής 60/100, αποτελούμενος
από καμπύλη και ευθύγραμμο τμήμα με απόληξη
Αντιστάθμιση Calormatic 450 για εβδομαδιαίο προγραμματισμό
θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης με φωτιζόμενη οθόνη, για
συσκευές με σύνδεση eBUS (τοποθετείται είτε στο χώρο ως
θερμοστάτης είτε επάνω στο λέβητα).
Ηλεκτρονικός θερμοστάτης χωρου VRT 50 με οθόνη, για σύνδεση
με συσκευές eBUS. Απαραίτητος για τη σωστή αναλογική λειτουργία
των συσκευών, αν δεν τοποθετηθεί αντιστάθμιση.
Αισθητήριο θερμοκρασίας VCT για χρήση με τους επιτοίχιους
λέβητες ecoTEC VU και τους επιδαπέδιους ecoCRAFT και icoVIT της Vaillant
Ελεγκτής - αντιστάθμιση - θερμοστάτης χώρου Vsmart για έλεγχο μέσω Wi Fi

Κωδικός

Τιμή €

20219517

20124491
Calormatic 450

VRT 50

20018265
306 257
20276390
Vsmart

Ετοιμοπαράδοτο

Κατόπιν παραγγελίας

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
Οι τιμές αλλάζουν χωρίς υποχρέωση ειδοποίησης.
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ECOTEC VUW PLUS - Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου
• Βαθμός απόδοσης έως 109%
• Ρυθμιζόμενη απόδοση.
• Δυνατότητα τοποθέτησης σε εξωτερικούς χώρους
λόγω συστήματος αυτόματης λειτουργίας σε
θερμοκρασίες χαμηλότερες των 4οC, υπό την
προϋπόθεση να μη βρέχεται.

• Ολοκληρωμένο σύστημα με δοχείο διαστολής 10 lt,
σύστημα άμεσης παραγωγής ζεστού νερού χρήσης
με τρίοδη, πλακοειδή εναλλάκτη κλπ
• Σύστημα eBUS
• LCD οθόνη για ενδείξεις λειτουργίας, ελέγχου και
βλαβών
• Κυκλοφορητής inverter
• Βαλβίδα αερίου Elga για το βέλτιστο έλεγχο του
λόγου αέρα καύσης.

Επίτοιχος λέβητας αερίου συμπύκνωσης - ecoTEC VUW PLUS
Mοντέλο

ecoTEC VUW Plus 246/5-5

ecoTEC VUW Plus 306/5-5

ecoTEC VUW Plus 346/5-5

Τιμή €

1.990,00

2.220,00

2.310,00

3,8 - 20,0
4,2 - 21,2
24

5,2 - 25,0
5,7 - 26.5
30

5,8 - 30,0
6.4 - 31,8
34

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης σε 80/60 °C
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης σε 50/30 °C
Απόδοση ζεστού νερού χρήσης
Θέρμανση
Θερμοκρασία προσαγωγής
Ζεστό νερό
Ελάχιστη παροχή ΖΝΧ
Παροχή ΖΝΧ (ΔΤ=30°C)
Θερμοκρασία παραγωγής ΖΝΧ
Γενικά Στοιχεία
Ονομαστικός βαθμός απόδοσης στο 30%
Διαστάσεις (Υ/Π/Β)
Βάρος
Προστασία

kW
kW
kW
°C
It/min
It/min
°C
o/o
mm
kg

30-80
2
14,4
35-65

11,5

16,3

108
720/440/338
35

36,3
IPX4D

720/440/372
38,6

Παρελκόμενα λέβητα
Περιγραφή

Βασικός καπναγωγός οριζόντιας απαγωγής 60/100, αποτελούμενος
από καμπύλη και ευθύγραμμο τμήμα με απόληξη
Αντιστάθμιση Calormatic 450 για εβδομαδιαίο προγραμματισμό
θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης με φωτιζόμενη οθόνη, για
συσκευές με σύνδεση eBUS (τοποθετείται είτε στο χώρο ως
θερμοστάτης είτε επάνω στο λέβητα).
Ηλεκτρονικός θερμοστάτης χωρου VRT 50 με οθόνη, για σύνδεση
με συσκευές eBUS. Απαραίτητος για τη σωστή αναλογική λειτουργία
των συσκευών, αν δεν τοποθετηθεί αντιστάθμιση.
Αισθητήριο θερμοκρασίας VCT για χρήση με τους επιτοίχιους
λέβητες ecoTEC VU και τους επιδαπέδιους ecoCRAFT και icoVIT της Vaillant
Ελεγκτής - αντιστάθμιση - θερμοστάτης χώρου Vsmart για έλεγχο μέσω Wi Fi

Κωδικός

Τιμή €

20219517

20124491
Calormatic 450

VRT 50

20018265
306 257
20276390
Vsmart

Ετοιμοπαράδοτο

Κατόπιν παραγγελίας

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
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Καπναγωγοί αεραγωγοί λεβήτων συμπύκνωσης
Κωδικός

Μήκος
(mm)

Κωδικός

Τιμή €

Σετ οριζόντιου ομοκεντρικού καπναγωγού PP
αποτελούμενο από καμπύλη και ευθύγραμμο
τμήμα με απόληξη

60/100

750

20219517

73,50

Γωνία 87° ομοκεντρική

60/100

303910

33,20

Γωνία 45° ομοκεντρική (2 τεμ.)

60/100

303911

99,80

Ευθύγραμμος ομοκεντρικός καπναγωγός

60/100

303903

49,70

20147470

26,50

Περιγραφή

Σύνδεση ξεχωριστού καπναγωγού PP
και αεραγωγού για λήψη αέρα καύσης

1000

από 60/100
σε 80

Ετοιμοπαράδοτο

Κατόπιν παραγγελίας

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
Οι τιμές αλλάζουν χωρίς υποχρέωση ειδοποίησης.
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