Væghængt villagaskedel

•

ecoTEC exclusive

Grøn topmodel
med klassens
højeste
energieffektivitet
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ecoTEC exclusive

GREEN
• 85% genanvendelighed
• Op til 10% lavere forbrug
• Lavt strømforbrug < 1,9 W i standby
• ErP energimærke: A / A+ med styring
• Tysk kvalitet

Systemlabel

IQ
• Online forbindelse
• Fjernbetjening via mobil / App
• Kan kombineres med hybridløsninger
• Intelligent energiovervågning

En revolution på gasmarkedet
Vaillants topmodel – gaskedlen ecoTEC exclusive revolutionerer med
intelligent Green iQ nytænkning. Med denne energieffektive gaskedel
byder Vaillant på banebrydende intelligent varmeteknologi med
onlinebaseret styring via App – den optimale og energibesparende
opvarmningsløsning til din bolig.
ErP Energimærke
ecoTEC exclusive (A++ til G)

Varme:

ecoTEC exclusive systemlabel med vejrkompenseringen multiMATIC 700/700f (A+++ til G)

Varme:

Når du vælger en ecoTEC exclusive får du en gaskedel, der byder på
højeste nyttevirkning og et utroligt lavt elforbrug med minimal
miljøbelastning.
ecoTEC exclusive er naturligvis forsynet med energimærke A, og
energimærke A+ kan opnås i kombination med vejrkompenseringen
multiMATIC 700/700f.
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Intelligent kvalitetsprodukt med laveste energiforbrug
ecoTEC exclusive byder på op til 10% højere årlig effektivitet, mobil
styring via App samt mulighed for udvidelse af varmesystemet til
hybridløsning og fjerndiagnose.

Interessant for kunden:
• Automatisk tilpasning til gaskvalitet
• Konstant optimering af forbrænding for økonomisk drift
• Op til 10% besparelse ift. andre kondenserende gasfyr
• Varmeveksler i rustfri stål – forlænger holdbarheden
• Lavt strømforbrug < 1,9 watt i standby forbrug
• Ansvarlig produktion - 85% genanvendelighed
• Green IQ drift ”mode” som standardindstilling for bedre
økonomi
• Styr din gaskedel med din smartphone/tablet (standard)

Vigtigt for eksperten:
• Modulerende gaskedler i 3 ydelsesstørrelser:
1,7-25,6 / 3,0-26,7 / 3,4-32,9 kW
• Brugsvandsydelser med Aqua-Power-Plus:
24,2 / 30,3 /34,0 kW
• Modulationsområde 1:14
• Op til 10% lavere forbrug ved drift uden bypass
• Integreret internetmodul for justering via mobil App

ecoTEC exclusive

Intelligent udnyttelse
af energien - smart
online styring via App
Bæredygtighed
ecoTEC exclusive produceres i Tyskland og er et yderst miljøventligt
produkt, idet det består af materialer, hvoraf hele 85% kan genanvendes.
Effektiv og fleksibel
Med en høj energieffektivitet på 94%, et bredt modulationsområde
op til 1:14 og intelligent automatisk dellast producerer gaskedlen kun
den mængde varme som efterspørges, og leverer naturligvis
konstant optimal drift - uanset gaskvalitet.
Høj varmtvandskomfort
Gaskedlen ecoTEC exclusive byder også på højeste varmtvandskomfort
ikke mindst i kombination med en Vaillant varmtvandsbeholder.
Som partner til ecoTEC exclusive tilbyder Vaillant et bredt udvalg af
design- og behovstilpassede varmtvandsbeholdere.
”smart” - online styring via App
ecoTEC exclusive har det intelligente internet kommunikationsmodul
VR 920 integreret i apparatet, som gør, at du let kan indstille,
regulere og styre dit varmeanlæg med din smartphone eller tablet

ambiSENSE

via en gratis App i samarbejde med vejrkompenseringen multiMATIC
700, som nu også fås i en trådløs version. Her kan du også altid få
tips til energibesparelser.
ambiSENSE - radiatortermostat
Har du radiatorer i din bolig, kan du opnå optimal varmekomfort
med ambiSENSE - Vaillants trådløse radiatortermostater, som
monteres hurtigt på din boligs radiatorventiler. ambiSENSE betjenes
med mobilen via en gratis App i samarbejde med multiMATC 700
styringen og internet kommunikationsmodulet VR 920.

Rustfri varmeveksler
à lang levetid
Op til 10% lavere forbrug
via drift uden bypass

All-Gas-System
à optimerer forbrænding også
ved svingende gaskvaliteter
Online kommunikation
med styring via App

Green iQ à
minimalt gasforbrug
maksimal komfort

Grønt valg af materialer
- 85% genanvendelighed

Intelligent energiovervågning

Høj modulation 1:14 à stort arbejdsområde og optimale driftperioder

Lavt strømforbrug < 1,9 W i standby
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Perfekt varmeløsning
tilpasset dit behov.
Let montering
Vaillant har et fleksibelt udvalg af aftræksløsninger, som er udført i kunststof og er nemme at tilpasse enhver installation.
Aftrækket føres let ud gennem en ydervæg, et tag eller gennem en eksisterende skorsten.

Enhed

VC 246/5-7

VC 306/5-7

VC 326/5-7

50/30°C

kW

1,9 - 25,6

3,4 - 26,7

3,8 - 32,9

80/60°C

kW

1,7 - 23,9

3,0 - 24,7

3,4 - 30,6

Beholderopvarmningsydelse

kW

24,2

30,0

33,7

Maks. belastn. Q v/centralvarmedrift / beholderopvarm.

kW

24,2 / 24,2

25,3 / 30,3

31,2 / 34,0

Min. belastning

kW

1,9

3,3

3,6

Årlig energieffektivitet ved opvarmning

%

94

94

94

Røggastemperatur min./maks.

˚C

40/65

40/65

40/65

Røggasmængde min./maks.

g/s

0,84/10,98

1,47/13,7

1,60/15,4

Godkendelse røggastilslutning

-

B23, B33, B33P, B53, B53P, C13x, C33x, C43x, C53x, C83x, C93x

Cirkulationsvandmængde

l/h

1.029

1.064

1.314

Kondensmængde (50/30°C)

l/h

2,42

2,52

3,12

mbar

200

200

200

Maks. fremløbstemperatur

°C

85

85

85

Indstil. område maks. fremløbstemp. (fabriksind.: 75 °C)

°C

30 - 80

30 - 80

30 - 80

Maks. driftstryk centralvarme

bar

3,0

3,0

3,0

-

6

6

6

Gastilslutning / Varmetilslutning frem- og returløb

mm

15 / 22

15 / 22

20 / 22

Elektrisk tilslutning

V/Hz

230/50

230/50

230/50

Indbygget sikring (træg)

-

2A

2A

2A

Strømforbrug maks. ved beholderopvarmning

W

81

80

85

Strømforbrug standby

W

<1,8

<1,9

<1,9

Lydniveau

dB(A)

50

46

46

Højde x Bredde x Dybde

mm

720 x 440 x 338

720 x 440 x 338

720 x 440 x 372

kg

33

34,5

37

Beskyttelsesklasse

-

IP X4D

IP X4D

IP X4D

CE-nr.

-

CE0085CM0321

CE0085CM0321

CE0085CM0321

Artikelnr.

-

0010022160

0010017079

0010014924

34.8655.224

34.8655.230

34.8655.232

/

/

/

Disponibelt pumpetryk

NOx-klasse

Vægt (tom)

Energimærkning (A++ til G) / System Energimærke
(A+++ til G) med VRC 700

Vaillant A/S
Drejergangen 3A, 2690 Karlslunde
Telefon +45 46 16 02 00
www.vaillant.dk
salg@vaillant.dk

System

VVS-nr.
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