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Ecovit  

 
Na kratko:  

  –Sistemske rešitve od 36 do 47 kw 

  –Visoka stopnja izkoristka: 110 % 
  –Velik obseg modulacije: od 30 do 100 % 

  –Preprosto upravljanje 
  –Regulacijska tehnika za vse namene 

  –Dimniški pribor za vsako vgradno lego 

  –Program akumulacijskih vsebnikov za najvišje zahteve po udobju 
  –Solarna priprava tople vode kot dodatna oprema 

  –Privlačna oblika 
  –Idealen za posodabljanje obstoječih sistemov 

  –Preprosto vključevanje v kompleksne sisteme 

            
Sistem za maksimalno moč:  

  –Velika prostornina za vodo v kotlu: do 100 l 
  –Hidravlična kretnica ni potrebna 

  –Izmenjevalec toplote z gladkimi cevmi iz nerjavečega (inox) jekla 
  –Sistem aqua-kondenz (aks) 

  –Digitalni informacijsko-diagnostični sistem dia plus 

  –Preprosto hidravlično vključevanje v obstoječe sisteme 
  –Minimalni stroški projektiranja 

  –Preprosti servisni posegi in vgradnja s sistemom pro e 

  –Minimalna poraba toka zaradi majhnega hidravličnega upora 
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Ecocompact  

 

Na kratko:  
  –Prilagodljivost montaže 

  –Montaža na nosilne stene ni obvezna 
  –Ogrevalna naprava in laminarni akumulacijski vsebnik v eni napravi 

  
–Nizki stroški montaže zaradi predpriprave na montažo: ekspanzijska posoda, črpalke, 

varnostni ventil, preklopni ventil, hidravlični priključni nosilec (naročiti posebej) 
  –Visoka raven izkoristka: 110 % 

  –Regulacijska tehnika za vse potrebe 
  –Privlačna oblika 

  –Idealen za glavne toplotne postaje za enodružinske hiše 

  –Moč: 19 kw 
  –Minimalna konstrukcijska višina: 1,35 m 

  –Sistem dia sistem aqua-kondenz 
  –Predpriprava za vaillantove solarne sisteme 

  
Ecotec 

 

 
 

Vaillantove stenske plinske ogrevalne naprave s kondenzacijsko tehnologijo ecotec ponujajo 
inovativne rešitve ogrevanja za posamezna stanovanja in večstanovanjske stavbe. S svojim 

elegantnim videzom se naprave ecotec lepo vklapljajo v vsak prostor.  

Kdor želi prihraniti veliko energije, hkrati pa mu veliko pomeni udobje toplega doma, bo s plinsko 
stensko ogrevalno napravo ecotec našel kompaktno in učinkovito rešitev. Naprava ecotec sodi v vrh 

svojega razreda in izpolnjuje tudi najvišje zahteve po udobju ter vse druge pogoje, ki jih morajo 
izpolnjevati sodobne ogrevalne naprave.  

Ecotec je jedro sistemov preizkušenih vaillantovih ogrevalnih naprav s kondenzacijsko tehnologijo, 

regulacijo akumulacijskim vsebnikom za toplo vodo in dimniškimi elementi. Posamezne elemente 
sistema je mogoče med seboj optimalno kombinirati, saj tako zagotavljajo rešitve za vse vrste 

uporabe in vgradne položaje. To zagotavlja maksimalno učinkovitost do podrobnosti usklajenega 
ogrevalnega sistema za pripravo tople vode.  

Ne glede na to, ali so kompaktne stenske plinske ogrevalne naprave vgrajene etažno ali v kleti, 
ponujajo ob minimalnih prostorskih zahtevah največ. Zaradi sodobne oblike in tihega obratovanja se  
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takšne naprave lepo vklapljajo v vsako bivalno okolje.  

Naprave ecotec varujejo okolje, saj so nosilec ekološkega znaka “ modri angel “. Skupaj z 
Vaillantovimi deli za solarne naprave je sistem ecotec še prijaznejši do okolja. Sistem ecotec iz 

Vaillanta predstavlja udobje in zanesljivo prihodnost.  

 
Ecotec na kratko:  

  –Moč 19, 24, 45 kw za ogrevalne naprave 
  –Moč 24 kw za kombinirane naprave s pripravo sanitarne tople vode 

  –Visoka raven izkoristka: 110 % 

  –Sistem aqua-kondenz (aks) 
  –Digitalni informacijsko-diagnostični sistem dia 

  –Izmenjevalec toplote iz nerjavečega jekla ( inox ) 
  –Kompaktna izvedba z optimalno dostopnostjo sestavnih delov 

  –Sistem aqua-comfort plus za kombinirane naprave sistem pro etiho obratovanje 
  –Preprosto upravljanje 

  –Regulacijska tehnika za vse potrebe 

  –Dimniške komponente za vsako vgradno lego 
  –Program akumulacijskih vsebnikov za najvišje zahteve po udobju 

  –Solarna priprava sanitarne tople vode kot dodatna možnost 

  
–Potrebuje zelo malo prostora zaradi kompaktnih mer (opomba za naprave vu 466 je obvezna 

montaža ustrezne ekspanzijske posode 

  –Za družinske hiše in večstanovanjske stavbe 
  –Idealen za glavne toplotne centrale 
 

    

Za vse morebitne vsebinske napake se vam opravičujemo. Copyright © 2004 Blažun d.o.o.. Vse 
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