Vägghängda gaspannor

ecoTEC exclusive
ecoTEC plus

Effektiv
gaspanna i
smart design
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ecoTEC

Idéer för intelligent bostadskomfort
Vaillant har i mer än 140 år satt sin prägel på uppvärmningsteknologin. Som en av Europas ledande tillverkare av innovativ
uppvärmning och varmvattenproduktion erbjuder Vaillant intelligenta och effektiva värmesystem till en och flerfamiljshus samt
individuella lösningar till industrier och kommersiella fastigheter.
Vi blir alla mer miljömedvetna och har ett seriöst fokus på
energiförbrukning i både nya och befintliga byggnader, där finns
krav på effektiv energianvändning.
Sedan 1995 har termen ecoTEC stått för den högsta uppvärmningen och varmvattenkomforten. Vaillant har kontinuerligt optimerat kondenserande gaspannor: den perfekta kombinationen av
effektivitet, säkerhet, hållbarhet och systemkapacitet.
Med lanseringen av de nya ecoTEC-modellerna kommer också det
senaste intelligenta tekniken samt designvänlig, användarvänlig
och smarta kontroller.
Det perfekta valet för hemmet - idag och i framtiden
Oavsett om du byter ut din gamla gaspanna eller moderniserar
ditt nuvarande värmesystem: kommer vår nya generation av
väggmonterade gaspannor vara en framtidssäker investering.
Den unika förbränningstekniken säkerställer att energin alltid
används med maximal effektivitet och med lägsta möjliga CO2
utsläpp. Därför uppfyller du inte bara dina egna behov utan
också behovet för framtiden.
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Bli oberoende av fluktuerande gaskvaliteter
Tack vare den intelligenta ioniDetect-tekniken kommer din
gaspanna helt och hållet att anpassa sig till olika gaskvaliteter.
Så att du säkert kommer att få högsta energieffektivitet och de
lägsta uppvärmningskostnaderna. En annan viktig fördel:
Anpassningsförmågan garanterar en stabil och långvarig säker
panndrift utan behov av omfattande underhåll. Systemet körs
automatiskt och levererar alltid det högsta komfortnivån för dig
och ditt hem.
Njut av ioniDetect-teknik med de nya ecoTEC exclusive och
ecoTEC plus-modeller.
Smart design möter intuitiv drift och intelligent kontroll.
Förutom de stora energibesparingarna räknar konsumenten med
mycket mer, att ens värmesystem är smart och lätt att klara av.
Det är därför vi har utvecklat vår nya gaspanna och drift enligt
kundens specifika behov.
Med ecoTEC exclusive och ecoTEC plus är gaspannorna nu med
integrerad värmekurva, kan denna aktiveras genom att lägga till
en utegivare för installation som tillbehör. Om fler funktioner
önskas är det möjligt att lägga till den användarvänliga väderkompensationen sensoCOMFORT, vilket möjliggör smart kontroll
med otaliga justeringsalternativ. Högsta kvalitet, elegant och
användarvänlig pekskärm med svart grafisk display.

ecoTEC exclusive

ecoTEC exclusive:
Erbjuder den högsta
komfortnivån
NYHET

5 ÅRS GARANTI
ecoTEC exclusive

ecoTEC exclusive med internetmodul sensoNET

ecoTEC exclusive - grön gaspanna
Nya ecoTEC exclusive bär också precis som sin föregångare
Vaillants Green iQ-märke, som kännetecknar våra speciellt
hållbara och intelligenta produkter. Här kan du se fram emot en
intuitiv och maximal komfort - med otroligt låga koldioxidutsläpp.
Installation, uppdrag, underhåll och service blir en lek, eftersom
det finns enkel åtkomst till alla viktiga komponenter. Gaspannans
nya ioniDetect-system säkerställer konstant optimering och
optimal förbränning oavsett gaskvalitet.
Banbrytande inom prestanda och design
Den attraktiva och iögonfallande designen av den nya ecoTEC
exclusive erbjuder rena och tydliga linjer, där med den moderna
skärmen, sätter nya designstandarder inom väggmonterade
gaspannor. Dessutom erbjuder ecoTEC exclusive en helt ny elektronik, förbränningskontroll och ytterligare funktioner som den
guidade hydraulisk balansering via App, vilket optimerar driften.
Tack vare det standardiserade driftkonceptet och den nya styrenheten kan du styra och driftsätta systemet enkelt.
Skanna QR-koden och titta
på Vaillants webbplats för
mer information.

Utöka ditt smarta hemsystem med sensoCOMFORT
Gör ditt smarta hemsystem ännu smartare med våra nya
sensoKOMFORT. Du kan enkelt integrera den i befintliga system
som Google Home, Amazon Echo och Apple Home Kit. Liksom
alla andra smarta hemkomponenter stöder sensoCOMFORT
naturligtvis kommunikation via KNX.
Energimärke
ecoTEC exclusive (A+++ till D)
ecoTEC exclusive i system med styrningen
sensoCOMFORT
(A+++ till G)

Värme: A
Värme: Op til A+

allSTOR VIH Q 75/2 B (A+ till F)

B

ecoTEC exclusive:
• Effektområde: 20 och 25 kW
• Grön iQ-etikett
• Ny självoptimerande förbränningsreglering ioniDetect
• Mobil- och onlinehantering med gratis sensoAPP.
OBS! sensoCOMFORT måste monteras
• Hydraulisk balansering via App
• Pekskärm med svensk klartext
• 5 års garanti
• Kupong för gratis gateway
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ecoTEC plus

ecoTEC plus:
Mer än en revolution

ecoTEC plus kan antingen monteras vertikalt eller horisontellt

Vår bästsäljare har förbättrats
Vi är stolta över att vi nu kan erbjuda en optimerad och förbättrad version av Vaillants bästsäljare ecoTEC plus. Med den
senaste tekniken som garanterar dig en pålitlig värmelösning
idag och i framtiden.

Vaillants ecoTEC plus kombinerar maximal värme- och varmvattenkomfort med minimala driftskostnader och garanterar
en optimal förbränningskvalitet.

ecoTEC plus - ett bra beslut som lönar sig
Vill du ha ett pålitligt system som kommer att fungera i många
år snarare än en kortsiktig värmelösning? Med Vaillants kondenserande ecoTEC plus gaspanna tar du ett säkert beslut för
framtiden. Bevisad kvalitet garanterar lång hållbarhet, samtidigt
som innovativa funktioner ökar effektiviteten. Båda faktorerna
bidrar till en avsevärd minskning av dina värmekostnader.

Energimärke
ecoTEC plus (A+++ till D)
ecoTEC plus i system med styrningen
sensoCOMFORT
(A+++ till G)
allSTOR VIH Q 75/2 B (A+ till F)
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Värme: A
Värme: Opp till A+
B

ecoTEC plus har integrerad värmekurva i elektroniken från
fabriken. Detta kan aktiveras genom att köpa en utegivare till
systemet, om så önskas finns det flera funktioner som systemet
kan utökas med fördel sensoDIRECT för 1 kretsvärmesystem,
eller sensoCOMFORT för mer avancerade system.

Intressant för kunden:
• Maximal termisk komfort
• Passar var som helst med små installationsmått
• Värmeväxlare i rostfritt stål = längre livslängd
• Låg ljudnivå
• ioniDetect för optimal förbränning
• Tysk kvalitet
• Pekskärm med svensk klartext
• Designanpassad varmvattentank

ecoTEC plus VCI

Komplett och
platsbesparande

ecoTEC plus VCI: Gaspanna utanpå en 25 l varmvattenstank

Intelligent kombination när utrymmet är trångt
Med ecoTEC plus VCI erbjuder Vaillant en smart och komplett
installation för värme och varmvatten i en egen klass. Här är det
verkligen sparat på utrymmet i den osynliga varmvattentanken
actoSTOR VIH CL 25 S som medföljer pannan. Snabbt och enkelt
monterad på väggen - sedan är gaspannan helt enkelt monterad
på utsidan av varmvattentanken. Denna lösning minskar vikten
avsevärt vid monteringen.
ecoTEC plus VCI är utrustad med ioniDetect-teknik för enhetlig
förbränningskvalitet vid fluktuerande gaskvaliteter. De har en
stor upplyst skärm med beröring för enkel användning av
driften. Se mer om möjliga kontrollalternativ på nästa sida.

Energimärke
ecoTEC plus VCI
ecoTEC plus VCI i system med
styrningen sensoCOMFORT

Värme (A+++ till D): A
Värme (A+++ till G): A+
Varmvatten (A+ till F): A
Tappeprofil: XL

ecoTEC plus VCI:
• Värmeväxlare i rostfritt stål
• Låg ljudnivå
• ioniDetect för optimal förbränning
• Små byggemål
• Pekskärm med svensk klartext

Skanna QR-koden och titta
på Vaillants webbplats för
mer information.
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Styringer

En perfekt
interaktion mellan
panna och styrning
Maximal komfort - en fråga om “hälsosam” attityd
Vaillants väderkompenserande kontroller är avancerade, intelligenta, och samtidigt baserad på en enkel hantering för dig som
användare och kan också anpassas och utvidgas efter dina
behov. Skapa den perfekta interaktionen mellan panna och
styrning, välj bland våra intelligenta styrningar.
sensoCOMFORT - intelligent väderkompensation
Den användarvänliga kontrollen sensoCOMFORT säkerställer
maximalt termisk komfort och ser till att utnyttja naturens
resurser. Här uppnår du den optimala temperaturen för
värmesystemet beroende på aktuell utetemperatur.
Nattsänkningen och varmvattnet är också under full kontroll.
sensoCOMFORT är Vaillants universella rum- och väderkompensationssystem som kan användas för praktiskt taget alla Vaillants
värmelösningar. Manövrering och kontroll är lätt och enkelt.
Väderkompensationen finns också i en trådlös version med
samma funktioner.

sensoCOMFORT - väderkompensering
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sensoNET - Gå smart med sensoAPP
Om du kombinerar sensoCOMFORT med sensoNET Internet
kommunikationsmodul får du till och med en ”smart” kontroll
där fjärrkontroll och analys kan göras snabbt online. Och via
Vaillants gratis sensoAPP kan du med din smartphone eller
platta också enkelt ställa in, reglera och styra ditt värmesystem,
som du vill.
Här kan du alltid följa din energiförbrukning och få tips på
energibesparingar. När du installerar en ecoTEC-exklusiv ingår är
en kupong som ger fri tillgång till Internet-modulen sensoNET.

Service
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Välkommen till Vaillants kundtjänst
När du har bestämt dig för en Vaillant-installation,
naturligtvis är vi redo att hjälpa er tillsammans
med våra certifierade Vaillant installatörer.

Rådgiv

Välj Vaillant!
Vår service till dig

a n e ri n g

De är samtidigt kompetenta att sköta service och kundkontakter.
Vi har också ett tätt samarbete med våra certifierade installatörer när det gäller service.

Om det handlar om service finns vi till ditt förfogande, har du
någon fråga kan du kontakta din certifierade Vaillant installatör,
alternativt oss.

Komplett produktprogram på www.vaillant.se
På Vaillants hemsida finns vårt kompletta produktprogram med
en kortfattad beskrivning om varje produkt, här finner du även
broschyrer samt manualer.

Garanti
Vaillant ger 5 års garanti på ecoTEC exclusive och 5 års garanti på
ecoTEC plus gaspannor samt 2 års garanti på tillbehör, om du har
ett serviceavtal med din certifierade installatör eller med oss.

Har du ytterligare frågor eller behöver mer information innan
du fattar ditt beslut är du välkommen att ringa oss på telefon
040-803 30 eller någon av våra certifierade installatörer.
Du kan också skicka e-mail till info@vaillant.se.

Certifierade Vaillant installatörer
På Vaillants hemsida finns en förteckning över certifierade
Vaillant installatörer. Dessa installatörer har fått och får
fortlöpande utbildning på våra produkter så att de kan ge
korrekta och tillförlitliga förslag för ett optimalt värmesystem.
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Teknisk data
Enhet
System
System

Energimärkning (A+++ till D)
Systemenergimärkning med sensoCOMFORT (A+++ till G)

VC 20CS/1-7 I
(N-DK)
A
A+

Årlig energieffektivitet vid uppvärmning

%

94

50/30°C

kW

2,7 - 21,0

Min. / Max. beredareffekt

kW

2,7 - 24,5

dB(A)

46

mm

720x440x338

kg

33,5

V/Hz

230/50

-

0010022026

Ljudnivå
Höjd x Bredd x Djup
Vikt (tom)
Elektrisk anslutning
Artikelnr.

Energimärkning (A+++ till D)
Systemenergimärkning med sensoCOMFORT (A+++ till G)

Enhet
System
System

ecoTEC plus

VC 10CS/1-5
(N-DK)

VC 20CS/1-5
(N-DK)

VC 30CS/1-5
(N-DK)

A
A

A
A+

A
A+

%

92

94

94

50/30°C

kW

3,2 - 10,9

3,2 - 21,0

4,5 - 32,6

Min. / Max. beredareffekt

kW

3,2 - 20,4

3,2 - 24,5

4,2 - 35,5

dB(A)

37

48

48

mm

720x440x338

720x440x338

720x440x338

kg

34

34

39

V/Hz

230/50

230/50

230/50

-

0010022028

0010022029

0010022030

Enhet

VCI 26CS/1-5
(N-DK)

Höjd x Bredd x Djup
Vikt (tom)
Elektrisk anslutning
Artikelnr.

ecoTEC plus
Energimärkning (A+++ till D)
Systemenergimärkning med sensoCOMFORT (A+++ till G)
Energimärkning varmt vatten (A+ till F)
Årlig energieffektivitet vid uppvärmning

System

Ljudnivå

System
System

Årlig energieffektivitet vid uppvärmning

A
A+
A
%

94

50/30°C

kW

3,2 - 21,0

Min. / Max. beredareffekt

kW

3,2 - 26,5

dB(A)

48

mm

720x440 x546

kg

51,1

V/Hz

230/50

-

0010025184

Ljudnivå
Höjd x Bredd x Djup
Vikt (tom)
Elektrisk anslutning
Artikelnr.

Vaillant Group Gasers AB
Norra Ellenborgsgatan 4, 233 51 Svedala
Telefon: 040-80330
www.vaillant.se
info@vaillant.se
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