
ecoTEC pure –
a készülék, ami
egyszerűen nagyszerű

Az ErP irányelv bevezetése óta, amely 

kimondja, hogy 2015. szeptember 26-

tól tilos forgalomba helyezni a legtöbb, 

hagyományos működésű hőtermelőt, 

gyorsan növeli azoknak a kondenzációs 

készülékeknek az igényét, amelyek 

alapvető fűtési és HMV készítési 

követelményeket teljesítenek. Ennek 

következtében jelentős a piaci igény 

egy alapkategóriájú és versenyképes 

kondenzációs fali gázkészülékre, amely 

minden helyzetben (csere és első 

telepítés), valamint az összes piaci 

szegmensben (önálló családi és 

társasházak) alkalmazható.

A fenti bevezetőben összefoglalt követelmények teljesítését eddig alapvetően az ecoTEC 

pro termék-család hivatott szolgálni. Ez a készüléktípus jó utat tett meg a piacon és profi-

tál a megbízhatóságából, azonban számos esetben ára magasabb, mint a bázis szegmens 

elvárt árszintje. Az ErP rendelet a piacokat a kondenzációs technika felé kényszeríti, de a 

szerelők az alacsonyabb árszint lefedésére eddig a hagyományos működésű Vaillant 

készülékeket használták, amit nem képesek teljes mértékben helyettesíteni a jelenlegi 

ecoTEC pro kondenzációs készülékek. Az ügyfelek gyakran nem értékelnek bizonyos 

funkciókat, amelyeket a Vaillant márka marketing érvként hangsúlyoz, ezen kívül a fő 

márkák, beleértve a legnagyobb német versenytársakat is, speciális készülékkel lépnek 

be a legalsó szintre, ami a verseny további erősödésével jár. A piaci pozíció fenntartásá-

hoz kulcsfontosságú a jó időzítés, ezért olyan fali gázkészüléket kell szállítani rövid időn 

belül, áthidaló megoldásként, amely képes alapvető komfortot nyújtani az ár-érzékeny 

piacokon, valamint ami magán hordozza a Vaillant termékek előnyeit és lehetővé teszi a 

könnyű felszerelést első telepítés vagy készülékcsere során. Egy költség-optimalizált 

kondenzációs fali gázkészülék a bázis szegmensben képes lefedni az új építés és csere 

(kondenzációs és hagyományos működésű készülékek) esetén a társas-, illetve önálló 

családi házakban az alapvető igények komfortját. Ezekre a szükségletekre jelent meg 

idén az ecoTEC pure termékcsalád.

Fejlesztési újdonságok az ecoTEC pure termékcsaládon belül

Új kondenzvíz csapda – a kondenzátum csapda egy szabadalmaztatott, különleges 

fejlesztés, amit már nem szükséges a készülék üzembe helyezése előtt vízzel feltölteni, 

mert egy belső úszó zárja le a csapda kimenetét, így minden égéstermék nem a szifonon, 

hanem az égéstermék elvezetőn keresztül távozik. Amikor a kondenzátum a szifonba jut, 

az úszó megemelkedik és megnyitja az utat a víz távozására. Amennyiben kiszárad, az 

úszó újra lezárja a csapdát, így a tüzelés során keletkező égéstermék teljes mértékben, 

biztonsággal távozik az égéstermék elvezetőn keresztül.

Új hidraulikus blokk – az ecoTEC pure készülékekben használt hidraulikus blokk 

koncepció már egy új tervezési szemlélet eredménye a Vaillant világában, egyes alkotó-

elemei csoporton belül azonban ismerősek lehetnek, a Vaillant Csoport egyéb 

készülékeit szervizelő partner számára (1. kép).

A hidraulikus blokk más készülék platformból származik, ami 15 év feletti tapasztalatból 

és több millió már felszerelt készülékből profitál. Ezen kívül a Vaillant Csoportnál megis-

mert és bevált megoldások alkalmazása biztosítja a készülék megbízhatóságát és a 

professzionális szervizpartnerek bizalmát (ez tette lehetővé a készülék gyors és biztonsá-

gos műszaki fejlesztését is). Az új hidraulikus blokk függőleges csatlakozókkal rendelke-

zik, amely külön rendelhető karbantartó csapkészlettel egészíthető ki, ezen kívül a fő 

alkotóelemekhez karbantartásnál vagy 

javításkor elülső hozzáférést biztosít.

Új kezelőfelület és elektromos kapcsoló-

doboz – az alapvető funkciók megjelení-

tésére képes kijelző csak két kiválasztó bil-

lentyűt, valamint egy „plusz" és „mínusz" 

gombokat tartalmaz, hogy segítségükkel 

beállításokat végezzünk el vagy informá-

ciókat olvassunk ki a kijelzőn keresztül. 

Ezen kívül a hibatörlő gomb külön he-

lyezkedik el és az ON/OFF funkcióval 

kombinált. Az elektromos kapcsolódoboz 

foglalja magába a hőtermelő fő vezérlő-, 

valamint a kijelző paneljét. Köszönhetően 

az eBUS kommunikációnak, rendkívül 

könnyű a Vaillant szabályozó tartozékok 

hozzáadása.

A készülékcsalád felépítése

Befoglaló méreteit tekintve az ecoTEC 

pure is kompakt (ma x szé x mé: 720 x 440 

x 338 mm), ahogy annak jeles elődei. A 

gyárilag felszerelt égéstermék elvezető 

adapter (Φ60/100 mm) elhelyezkedése 

teljesen analóg a többi, hasonló teljesít-

ményű ecoTEC készülékekkel, ami óriási 

1. Szekunder lemezes hőcserélő, 2. Automatikus légtelenítő,

3. Nagyhatékonyságú szivattyú, 4. 3-utas váltószelep,

5. Biztonsági lefúvató szelep, 6. Kondenzvíz szifon
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előny egy esetleges készülékcsere esetén 

például. Az előlap mellett a jobb és balol-

dali oldallemezek is leszerelhetők az alko-

tóelemekhez történő jobb hozzáférés 

végett. Az ecoTEC pure készülék magá-

ban hordozza a Vaillant legfőbb sajátos-

ságait, beleértve a bevált technológiák 

használatát a hatékony és megbízható 

működésért. Ékes bizonyítéka ennek a 

rozsdamentes acélból készült primer fű-

tési hőcserélő: ez a hőcserélő konstrukció 

kompakt befoglaló méreteket tesz lehető-

vé, valamint magas teljesítményt nyújt a 

lehető legkisebb helyen. A speciális ötvö-

zésű rozsdamentes acélnak köszönhe-

tően (F18) átlagon felüli a tartóssága, ami 

rendkívüli mértékben ellenáll a kondenzá-

tumnak, illetve a kiváló minőségű kompo-

zit lehetővé teszi a készülék használatát 

agresszív levegőjű felhasználások mellett 

is. A csőspirálok közötti 0,9 mm-es távol-

ság gátolja a ledugulást, rendszeres kar-

bantartás mellett pedig a csőspirálok nem 

szenvednek deformitást vagy rozsdáso-

dást. Az alacsony hidraulikai nyomásvesz-

teség a fűtővíz oldalon csekélyebb elektromos fogyasztást eredményez. A tökéletesen 

méretezett csőspirál falvastagság: 0,8 mm, ami a legjobb kompromisszum a tartósság 

(korrózióval szembeni ellenállás), illetve a hatékonyság között (optimalizált hőátadás). A 

készülék összhangban áll a legfrissebb EU-s szabályozásokkal (ErP és ökodizájn) a 

magasabb hatékonyságért, ennek megfelelően az ecoTEC pure is nagyhatékonyságú 

fűtési szivattyút tartalmaz természetesen. Az Aqua-Condens-System funkcióval a kon-

denzációs technológia még HMV készítési üzemmódban is hatékonyabban használható 

a fűtő modellnél, az Aqua-Power-Plus pedig akár 21 % teljesítmény tartalékot biztosít a 

melegvíz-készítés számára, ezzel a HMV teljesítmény magasabb, mint a névleges fűtési 

teljesítmény. Ennek köszönhetően emelt HMV komfort garantálható anélkül, hogy 

többet kelljen kiadni egy nagyobb teljesítményű fűtő készülékért. A korábbi, hagyomá-

nyos működésű Vaillant készülékek csatlakozásaival nagyrészt egyező kiosztás 

megkönnyíti a cserét, ezáltal kényelmesebb telepítést biztosít, ehhez az igények függvé-

nyében kétféle kombi (23 vagy 28 kW maximális HMV teljesítménnyel) és egy 24 kW 

névleges teljesítményű fűtő készülék választható. Programozható szabályozók haszná-

latával jóval precízebb az energiafelhasználás, amellyel különböző időablakok és eltérő 

hőfok-igények határozhatóak meg. Mindezek eredményeként energiát takarítunk meg 

(7% minden egyes 1°C-os hőmérséklet-csökkentésnél). 

A modulációs, valamint az időjárás-követő szabályozók használata lehetővé teszi, hogy a 

készülék energetikailag a lehető leghatékonyabb üzemmódban kezdjen el működni a 

lakótér komfortjának hátrányos befolyásolása nélkül.

Névleges hőteljesítmény-tartomány (80/60⁰C)

Névleges hőteljesítmény-tartomány (50/30⁰C)

A melegvíz-készítés teljesítménye

Legnagyobb hőterhelés (HMV)

A helyiségfűtés energiahatékonysági osztálya

Szezonális energiahatékonyság – fűtés

A melegvíz-készítés energiahatékonysági osztálya

Szezonális energiahatékonyság – meleg víz

Deklarált csapolási profil

Égéstermék hőmérséklet min/max hőteljesítményen

Égéstermék tömegáram min/max hőteljesítményen

CO -tartalom2

Felhasználható szivattyú emelőmagasság

Névleges fűtővíz tömegáram (ΔT=20K mellett)

Fűtési rendszer max. víznyomása

Melegvíz-kimeneti teljesítmény (ΔT=30K mellett)

Meleg víz hőfok-beállítási tartomány

Gázfelhasználás:

Csatlakozási gáznyomás (földgáz (G20))

Max. gázfogyasztás (földgáz, H csoport)

Max. gázfogyasztás (propán, P csoport)

Elektromos csatlakozás

Max. elektromos teljesítmény-felvétel

Elektromos védettség

Hideg/meleg víz csatlakozó

Fűtés előremenő/visszatérő csatlakozó

Gázoldali csatlakozás

Égéstermék csatlakozó 
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%

%

⁰C
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mbar

l/h
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W
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Műszaki adatok

Főbb műszaki paraméterek

VUW 236/7-2 (H-INT II)

6,5-18,5

7,2-20,2

24,0

24,5

92

86

XL

44/85

3,2/11,7

9,0

430

797

3,0

11,5

35-60

17,0-25,0

2,6

1,8

230/50

100

IPX 4D

G 3/4 

G 3/4

15

60/100

VUW 286/7-2 (H-INT II)

8,3-26,1

7,5-24,0

28,0

28,6

92

86

XL

41/95

3,7/13,6

9,0

250

1033

3,0

13,5

35-60

17,0-25,0

3,0

2,2

230/50

110

IPX 4D

G 3/4 

G 3/4

15

60/100

VU 246/7-2 (H-INT II)

8,3-26,1

7,5-24,0

28,0

28,6

92

-

-

-

41/95

3,7/13,6

9,0

250

1033

3,0

-

-

17,0-25,0

3,0

2,2

230/50

110

IP X4D

G 3/4

G 3/4

15

60/100

Fördős Norbert
Termékmenedzser– Vaillant brand

Vaillant Saunier Duval Kft.


	Oldal 4
	Oldal 5

