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A Vaillant bemutatja
a jövő fűtési rendszereit

Mert a

a jövőben gondolkodik.

Az energiahatékonyság forradalma
a háztartásokban kezdődik

Az energiaprogram a klímavédelem területén Németországot globális
vezetővé emelte. A fűtéstechnikai eszközök piacának napjainkban meghatározó
szerepe van, hiszen a fűtés és a melegvíz-készítés a teljes energiafelhasználás
kb. 35-40%-át teszi ki, valamint a károsanyag-kibocsátás egyharmadáért felelős
a legtöbb európai országban illetve a fejlett világban.
A korszerű Vaillant rendszerek bizonyítják, hogy a fűtés költséghatékony is
lehet. A mai hőtermelő berendezések akár 40%-kal hatékonyabbak, mint az
egy évtizeddel ezelőtti társaik. Ennek köszönhetően ma több milliárd tonna CO2
kibocsátása kerülhető el, ha egyszerűen lecseréljük az elavult hőtermelőket,
amivel jelentős mértékű fűtési költséget is megtakaríthatunk.
Nemcsak a politikusok tudják, hogy a hatékonyság a legnagyobb, kiaknázatlan
energiaforrás. Csökkentenünk kell - és csökkenteni is tudjuk - az ártalmas, üvegházhatású gázok kibocsátását. Minden bizonnyal az Ön ügyfelei is gazdaságos
és környezetbarát fűtési rendszereket szeretnének. A Vaillant örömmel felel
meg ennek az elvárásnak. Mert a Vaillant a jövőben gondolkodik.

A Vaillant márka
Energiahatékonyság

4

Kondenzációs rendszerek

6

ecoTEC plus gázüzemű, fali készülék egészen 35 kW-ig

8

Gázüzemű, nagy teljesítményű ecoTEC plus 120 kW-ig

10

Környezetvédelem
Megújuló energián alapuló rendszerek

12

aroTHERM levegő/víz hőszivattyú

14

geoTHERM & gázfűtés hibrid rendszer

16

auroTHERM exclusiv

18

Energiaköltségek
A kapcsolt hő- és energiatermelés rendszerei

20

Komplett rendszerek
Rendszer-kiegészítők

22

allSTOR exclusive/plus multifunkciós puffertároló

24

auroFLOW exclusive/plus és auroFLOW plus

25

Vaillant ügyfélszolgálat és márkaszervíz

26

2/3

139 éves történelmünk
a jövőbe vetett hitünk bizonyítéka

A Vaillant márka

A Vaillant minden házban otthon van
A Vaillant Európa legismertebb márkája, fűtőberendezései
Európán kívül is népszerűek. Több mint 12 000 alkalmazottjával a Vaillant nyolc ország 14 helyszínén fejleszti és
gyártja termékeit. 20 országban található értékesítési irodánk,
és több mint 60 másik országba exportálunk. Mindemellett
a Vaillant továbbra is családi vállalakozás maradt.

A környezetbarát, energiatakarékos működés természetes
számunkra, ehhez pedig nélkülözhetetlenek a legjobb anyagok,
a szakmai felkészültség és az egyszerű karbantarthatóság.
Minden erőforrásunkkal arra koncentrálunk, hogy a Vaillant
termékek könnyedén és a legmagasabb szinten elégíthessék ki
ügyfeleink igényeit. A Vaillant berendezések ma már a jövő
követelményrend-szerének is megfelelnek.

Legyen szó lakásokról, többlakásos házakról vagy üzleti
létesítményekről, új építésű vagy felújított épületekről:
a Vaillant minden energiaforráshoz és minden alkalmazáshoz
egyéni megoldásokat kínál.

A Vaillant kiváló német márka, a világ legnagyobb vezető
technológiai gyártói között foglal helyet. Termékeink nagy
része ténylegesen Németországban készül. Itt állítjuk elő
a hőszivattyúkat, a napkollektorokat, a kombinált fűtőáramfejlesztő rendszerek, illetve a gázüzemű fali készülékek
alkatrészeit. Gyártói hálózatunkhoz szorosan kapcsolódik az
Egyesült Királyság, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Szlovákia, Törökország és Kína. A Vaillant márka
mindenütt a minőség záloga, és ez nemcsak termékeinkre,
illetve rendszereinkre vonatkozik, hanem szolgáltatásainkra is.
A Németországban gyártott termékek minden részletre
kiterjedő tökéletességét világszerte elismerik.

1874 óta az élen járunk
Johann Vaillant 1874-ben alapította ipari szakműhelyét.
1894-ben szabadalmat jegyeztetett be a világ első gáztüzelésű vízmelegítő készülékére, amely háztartási meleg
vizet állított elő, 1905-ben pedig feltalálta az első falra
szerelhető gázkészüléket: a Vaillant Geyser-t. Az első
jellegzetes Vaillant gázüzemű vízmelegítő 1930-ban született
meg. 1961-ben mutattuk be az első falra szerelhető központi
fűtőkészüléket, 1967-ben pedig az első, egyetlen egységben
kialakított, kombinált fűtő és melegvíz-előállító hőtermelőt.
1995-ben kezdtük el értékesíteni az első saját fejlesztésű,
gázüzemű fali fűtőkészüléket, 2004-ben az első mini-CHP
egységet, 2006-ban az első saját gyártású hőszivattyút, 2010ben pedig az egyedülálló zeolit-gáz hőszivattyút. A közelmúltban kezdődött meg a családi erőművek gyártása, ez egy
családi ház számára szükséges teljesítményt biztosító, mikroCHP rendszer. Napjainkra terjesztettük ki termékcsaládunkat
a nagy teljesítményű, kombinált fűtőáramfejlesztő rendszerek
területén, és ezzel egyidejűleg teszteket végzünk első
üzemanyagcellás fűtőberendezésünkkel is.
Termékcsaládunk mindig naprakész
A Vaillant az egyik legnagyobb termékcsaláddal rendelkezik
a teljes fűtő-, szellőztető- és légkondícionáló-ágazatban.
Termékcsaládunk a következő eszközöket foglalja magába:
gázzal, olajjal és pellettel működő
fűtőberendezéseket, napkollektoros
rendszereket, hőszivattyúkat,
a zeolit-gáz hőszivattyút, bármilyen
alkalmazáshoz használható kombinált
fűtő-áramfejlesztő rendszereket, minden
rendszerhez a tökéletes melegvíz-tárolót,
gázüzemű és elektromos vízmelegítőket,
napelemes rendszereket, hővisszanyerős
szellőztetőket, illetve légkondícionáló
berendezéseket, vezérlőrendszereket,
valamint egy internet alapú kommunikációs rendszert.

A Vaillant Magyarországon
A Vaillant márka 1904 óta van jelen a hazai piacon, kezdetben
a németországi gyár közvetlen irányításával. 1992-ben a termékek és szolgáltatások közvetlen értékesítésére megalakult
a Vaillant-csoport saját leányvállalata, amely ma a magyar piac
meghatározó szereplője. 2006 júliusától a nemzetközi
cégfúziót követően a társaság a Vaillant Saunier Duval Kft.
nevet vette fel. Vásárlóink és partnereink igényeit
messzemenően szem előtt tartva nyújtunk komplex
szolgáltatást gázkészülékek és rendszerek tervezésében és
értékesítésében. Az üzembe helyezés, valamint a készülékek
szervizelése nálunk szintén nagy hangsúlyt kap. Műszaki
tanácsadóink, illetve szervizeseink az ország egész területén
elérhetők, ennek köszönhetően naprakész üzleti és műszaki
információkkal látják el partnereinket, valamint segítik
a készüléktulajdonosokat.

Német minőséget szállítunk
Minden Vaillant termék mögött a német
mérnökök innovatív ereje áll, amely maximális megbízhatósággal és tartóssággal
párosul.
Vaillant gyár - Gelsenkirchen, Németország
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A Vaillant kondenzációs kínálata
hatékony készülékek 1,5-től egészen 720 kW-ig
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A Vaillant Európában úttörő szerepet tölt be a kondenzációs technika területén. 1995-ben kezdődött az első
saját fejlesztésű, falra szerelhető kondenzációs gázkészülék értékesítése, amit 2007-ben a népszerű
ecoTEC plus hőtermelő követett. Azóta több mint
2,6 millió ecoTEC típusú hőtermelőt telepítettek szerte
a világon. A kondenzációs készülékek már bizonyítottak,
de alacsony energiafelhasználásuk és széles körű alkalmazhatóságuk miatt szerepük ma is meghatározó.

Ezek a hőtermelők új és régebbi épületekben is
gazdaságosan működnek. A kondenzációs készülék
a fűtéshez az égéstermék hőjét hasznosítja, így ezzel
a gázfogyasztás akár 30%-a is megtakarítható egy régi
állókazánhoz képest. Természetesen mindez az energiafelhasználás, az energiaköltségek és a károsanyagkibocsátás szempontjából is igaz. Napkollektoros
támogatással a megtakarítás már akár 40% lehet,
hővisszanyerős szellőztetéssel pedig még ennél is több.
A zeolit-gáz hőszivattyús rendszerek több mint 50%
energiát takarítanak meg az ásványi zeolit vízzel történő
természetes felhevítésével.
A Vaillant gáz- és olajtüzelésű kondenzációs készülékek,
valamint a zeolit-gáz hőszivattyúk bármilyen épületben
gyorsan, illetve egyszerűen felszerelhetők, akár egy
egyszerű fűtéskorszerűsítés során is. A gázüzemű
kondenzációs készülékek a csúcsterhelések lefedésére
ideális kiegészítői a gázmotoros, illetve a geoTHERM
hőszivattyús és hibrid rendszereknek.

Kondenzációs rendszerek
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zeoTHERM zeolit-gáz hőszivattyú:
A világ leghatékonyabb és a környezetét legjobban kímélő
gázüzemű készülék családi házakhoz. Ez a termék egyébként megkapta a régi épületek felújításához kapcsolódó
termékinnovációs díjat is (Praxis Altbau).
auroCOMPACT szolártámogatású kondenzációs
hőközpont:
A környezetbarát, „mindent az egyben” megoldás családi
házakban, tetőtéri telepítés esetén.
ecoCOMPACT gázüzemű kondenzációs hőközpont:
A kondenzációs készülék és a rétegtöltésű melegvíz-tároló
kompakt kombinációja családi vagy többgenerációs
házakhoz.
ecoCRAFT exclusive gázüzemű kondenzációs
állókazán:
Energiatakarékosság teljes erővel, hatféle méretben, 80tól egészen 280 kW-ig.

icoVIT exclusive olajégős kondenzációs készülék:
A hatékonyabb, környezetkímélőbb és kényelmesebb
olajégős fűtési hőtermelő bármilyen alkalmazás esetén.
ecoVIT exclusive gázüzemű kondenzációs készülék:
Gazdaságosabb teljesítmény és a legmagasabb fokú megbízhatóság a nagyobb teljesítményigény kiszolgálására.
7 ecoTEC plus gázüzemű kondenzációs készülék:
80, 100 és 120 kW egységteljesítményű hőtermelők és
rugalmas kaszkádkapcsolási lehetőségek egészen 720 kWig.
8 ecoTEC plus gázüzemű kondenzációs készülék:
Szinte bármilyen egyedi hőtermelő cseréje esetén ez az
egyik legjobb kondenzációs készülék széles modulációs
tartománnyal, 3 kW-tól.
9 ecoTEC exclusive gázüzemű kondenzációs készülék:
A komfort és a legmagasabb hatékonyság elegáns
kombinációja széles modulációs tartománnyal, 2 kW-tól.
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Miért az új ecoTEC?
Mert a jó még jobb lett

Az új ecoTEC sorozat is Németországban készül
A népszerű ecoTEC plus 5. generációja még hatékonyabb
és megbízhatóbb, valamint most még egyszerűbben kezelhető, mint eddig. Az új készülék a legkiválóbb német
gyártási minőséget képviseli, amely mind megjelenésében,
mind belső tartalmában szembetűnő.
Magas fokú üzembiztonság minden esetben
Az ecoTEC plus az átdolgozott Multi-Sensorik-System
rendszernek köszönhetően automatikusan illeszkedik
a helyi adottságokhoz, és folyamatosan a leghatékonyabban üzemel. Az új, elektronikusan szabályozott gáz/
levegő keverés változó gázminőség mellett is optimális
égést biztosít. Újdonság továbbá a komfortbiztosítás,
amely minden, az optimális feltételektől való minden
eltérést azonnal felismer, és az üzemet ennek megfelelően, automatikusan korrigálja. Ennek köszönhetően
a hőellátás kisebb problémák esetén sem szakad meg.

Széles moduláció, még nagyobb hatékonyság
Az új ecoTEC plus kiszélesített modulációs tartománya
a lehető legmagasabb hatékonyságról gondoskodik. Az
adaptív fűtési részterhelés-illesztésnek köszönhetően
a készülék mindig csak annyi hőt termel, amennyi épp
szükséges. Ezenkívül az új típusú calorMATIC 470 időjárás-követő szabályozó a fűtési jelleggörbét folyamatosan az aktuális igényekhez igazítja – a legalacsonyabb
gázfogyasztást biztosító teljes komfort mellett.
Energiatakarékos komponensek
Az integrált rozsdamentes acél kondenzációs hőcserélő
gondoskodik az optimális hőátadásról és hangszigetelésről. A belső csőkígyók nagy átmérői a belső ellenállást
olyan mértékben csökkentik, hogy minimális lesz
a szivattyú teljesítményszükséglete. Az új, elektromosan
szabályozott, energiatakarékos szivattyú az áramfelvétel
tekintetében különösen takarékos, amihez a módosított
elektromos alkotóelemek is hozzájárulnak.

Kondenzációs rendszerek

Tökéletes telepítés bármilyen helyzetben
A készülék bármilyen sarokba jól illeszkedik, és a vízszintes csatlakoztatási mód lehetővé teszi a gyors és
esztétikus szerelést. Az új ecoTEC plus ugyanolyan
kompakt méretű, mint az elődje, ezenkívül a már
megismert tartozékprogram (például a sokoldalú
levegő/égéstermék elvezető elemek kínálata) sem változott meg. A rendszerbe illeszkedő, tanúsított égéstermék-elvezető elemek – az önálló készülékektől kezdve
egészen a közös kéménybe kötött hőtermelőkig – a legmagasabb fokú rugalmasságot biztosítják.

Egyszerű üzembe helyezés és kezelés
Az új ecoTEC plus teljesen átgondolt kezelőfelülettel és
ugyanazzal a beállítási koncepcióval rendelkezik, mint az
új Vaillant calorMATIC szabályozók. A készülék paramétereinek beállítása könnyű, a kezelés pedig az útmutatók
átolvasása nélkül is rendkívül egyértelmű. Az egyszerű és
hibamentes gázátállítást az új, elektronikus gáz/levegő
szabályozás biztosítja, amelyhez kiegészítésként egy
ellenőrző program kapcsolódik. Az alkotóelemek könnyű
hozzáférhetősége, valamint a levehető oldalelemek az
átgondolt karbantartási koncepcióról tanúskodnak.

Az új ecoTEC plus főbb előnyei:
- Nagyobb hatásfok, letisztult formák és intuitív
kezelés
- A széles modulációs tartománynak köszönhetően
a pillanatnyi hőszükséglethez alkalmazkodó,
hatékony teljesítményillesztés
- Elektronikusan vezérelt gáz/levegő szabályozás,
megbízható és takarékos égés
- A komfortbiztosító programmal ellátott MultiSensorik-System hiba esetén is kielégítő fűtési
teljesítményt biztosít
- A fordulatszám-szabályozású, energiatakarékos
szivattyúnak köszönhetően a lehető legalacsonyabb
villamosenergia-fogyasztás

Műszaki jellemzők:
- Teljesítménynagyságok VU: 14, 25, 30 és 35 kW;
VUW és VUI: 24 és 34 kW
- Szabványos éves hatásfok: 109%
- Új, intuitív módon programozható készülékkezelőfelület
- Propángázzal is üzemeltethető
- Szolárberendezéssel, hőszivattyúval vagy gázmotorral
is kombinálható
- A különböző támogatási programok ideális fűtési
hőtermelője

Innováció 2013

Energiatakarékos melegvíz-készítés
Az ecoTEC plus a kondenzációs működést a használati
meleg víz készítése során is hasznosítja. Az Aqua-PowerPlus funkció segítségével a használatimelegvíz-készítés
alatt a készülék a névleges értéknél 21%-kal több teljesítményt képes leadni. Az ecoTEC plus VUI – az actoSTOR
VIH CL 20 S melegvíz-tárolóval kombinálva - egy igazi
„melegvíz-varázsló”: a készülék mögé szerelt 20 literes
űrtartalmú, rétegtöltésű melegvíz-tároló pontosan annyi
meleg vizet szolgáltat, mint a 70 liter űrtartalmú csőkígyós melegvíz-tároló.

Az ecoTEC plus a kialakítás minősége, az
innováció jelentősége és a felhasznált
környezetkímélő anyagok alkalmazása,
valamint a kidolgozás elismeréseként 2013ban iF Design díjat kapott.
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Akár 120 kW mindössze 0,46 m falfelületen:
az ecoTEC plus készülékbe csomagolt nagy teljesítmény

A legjobb, amit egy fali hőtermelőtől elvárhat: nagy
teljesítmény kis helyen
Az új ecoTEC plus teljesítményében szinte egy állókazánnal azonos, de olyan hatékony és kompakt, valamint
annyira univerzálisan alkalmazható, mint egy fali gázkészülék. Ez a hőtermelő mindössze 960 mm magas és
480 mm széles, mégis minden, működéshez szükséges
alkotóelemet magában foglal, ezért a felállítási helyiségben nem igényel nagy helyet. A Vaillant által kifejlesztett
új ecoTEC plus a vállalat németországi üzemében készül,
és önálló készülékként – most már propángázos üzemben
is – akár 120 kW fűtési teljesítményt kínál.

A legjobb anyagminőségű rozsdamentes acél
A széles modulációs tartománynak (20–100% között) és az
adaptív fűtési részterhelésnek köszönhetően az ecoTEC plus
roppant energiatakarékos. A berendezés szíve az innovatív,
24 liter űrtartalmú, optimális hőmérséklet-rétegződést biztosító
rozsdamentes acél hőcserélő. A kiváló minőségű ötvözőanyagok
miatt a hőcserélő ellenáll a korróziónak, így az előírásokat teljesítő
fűtővízminőséggel – a hosszú élettartam alatt – alig igényel
karbantartást. A hőcserélő konstrukciója a csekély belső ellenállás
miatt jelentősen csökkenti az áramfogyasztást, és szokatlanul
magas szabványos éves hatásfokot (110%) biztosít.

Kondenzációs rendszerek

Teljesítmény és rugalmasság a kaszkádrendszeren belül
A készülék, illetve annak széles körű termékkínálata tökéletesen használható
többlakásos társasházak fűtési rendszereinek modernizálására, valamint
közületi épületek és ipari alkalmazások esetén. Bármilyen helyi adottsághoz
könnyen alkalmazkodik, akár 6 db ecoTEC plus készülékkel, tehát egészen
720 kW összteljesítményig. Egyetlen nagyobb teljesítményű állókazánnal
összehasonlítva a kaszkádkapcsolás jóval rugalmasabb, és sokkal megbízhatóbb, ráadásul lényegesen kevesebb helyet igényel. A maximum 90 kg-os
készülékek szállítása – egymás után – egyszerűen elvégezhető.
Komplett készletbe csomagolt egyéni rendszertechnika
A Vaillant kaszkádmegoldása lényegében egy egyszerű építőkocka-rendszer.
Az optimális helyiségméret kihasználása végett minden modul 90°-kal
elfordítható: ezt a megoldást a Vaillant egyedüli gyártóként biztosítja
a piacon. Ezenkívül a készülékek – tetszés szerint – sorban, egymás mellé vagy
egymás mögé is szerelhetők. A komplett kaszkádkeretek, (bennük a szükséges
alkotó- és égéstermék-elvezető elemek) néhány cikkszám megadásával
egyszerűen megrendelhetők.

Innováció 2013

Üzembiztonság bármilyen helyzetben
Az új ecoTEC plus megbízhatóságát a kiváló minőségű, robusztus alkotóelemek és a komfortbiztosítással ellátott Multi-Sensorik-System garantálja.
A telepítést alaposan átgondolt csatlakozóelemek könnyítik meg, az elektronikusan szabályozott energiatakarékos szivattyúk pedig takarékoskodnak
a villamos árammal. Az elöl elhelyezett készülékcsatlakozások és a levehető
burkolati elemek leegyszerűsítik a karbantartást. A földgázról propánüzemre
történő átállás a gázarmatúra cseréje nélkül is végrehajtható, és a kezelés
ugyanolyan könnyen megérthető, mint az új calorMATIC szabályozók esetén:
egyszerűen felesleges újratanulni.
Használja ki a Vaillant műszaki háttérszolgáltatását a projekt-ajánlatkéréstől, a helyszíni tanácsadáson át egészen a készülék üzembe helyezéséig.

A nagy teljesítményű ecoTEC plus főbb előnyei:
- 110%-os szabványos éves hatásfok – többek között – a kiváló hatásfokú
rozsdamentes, belső hőmérsékleti rétegződést biztosító hőcserélőnek
köszönhetően
- A széles modulációs tartomány (20–100%) miatt a hőtermelő teljesítménye hatékonyan illeszkedik a fűtési hőszükséglethez
- A komfortbiztosító programmal ellátott Multi-Sensorik-System hiba
esetén is kielégítő fűtési teljesítményt biztosít
- A fűtési hőcserélő, valamint az égéstermék-elvezető rendszer csekély
nyomásvesztesége miatt alacsony a ventilátor és szivattyú áramfogyasztása
- A nagy belső űrtartalomnak (24 liter) köszönhetően egyszerű a hidraulikus bekötés

Műszaki jellemzők:
- 80, 100 és 120 kW-os teljesítmény
- Kaszkádkialakításban 160–720 kW közötti teljesítményvariáció
- Különböző földgáztípusokkal és propángázzal is üzemeltethető
- Bevált és megbízható, pneumatikus gáz/levegő arányszabályozás
- Szolárberendezéssel kombinálható
- Gázmotoros rendszerekben tökéletes utánfűtő készülék a csúcsterhelések lefedésére
- Kompakt befoglalóméretek (Szé x Ma x Mé: 480 x 960 x 602 mm)
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Csúcstechnológia
a zöldebb energiáért
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Az erőforrás-takarékos technológiának régi hagyománya van a Vaillantnál, ezért a megújuló
energiát felhasználó hatékony rendszerek teljes skáláját kínáljuk: napkollektorokat kondenzációs
készülékekkel vagy más fűtőberendezésekkel, mint pl. hőszivattyúkkal és pelletkazánokkal.
A különböző technológiák egymással egyszerűen kombinálhatóak, így Ön tökéletes, egyéni és
környezetbarát rendszereket alakíthat ki ügyfelei részére.
7
Környezeti hőt hasznosító rendszerek
A hőszivattyúk a földben, a talajvízben lévő hőenergiát vagy a levegőben tárolt napenergiát hasznosítják. A szükséges energiamennyiségnek körülbelül a 75%-át fordítják fűtésre és használati
meleg víz előállításra, de működésük közben káros anyagokat sem bocsátanak ki.
geoTHERM exclusive talajhő/víz hőszivattyú:
Komplett megoldás beépített rozsdamentes használatimelegvíz-tárolóval és passzív hűtés
funkcióval családi házak számára.
geoTHERM plus talajhő/víz hőszivattyú:
Ez a készülék a legtöbb családi ház komfortigényét képes kielégíteni, külön telepíthető passzív
hűtéssel.
geoTHERM plus levegő/víz hőszivattyú:
Fűtés a környezeti levegő hőjével és minimális energiaveszteséggel – családi házak esetén ez
a készülék a legegyszerűbben telepíthető hőtermelő.

8

Megújuló energián alapuló rendszerek

geoTHERM hőszivattyú 22 kW-tól:
Nagyobb épületek fűtésére használható, talajvizet vagy
a talaj hőjét hasznosító hőszivattyú.
aroTHERM levegő/víz hőszivattyú:
A környezetei levegő segítségével egész évben magas fokú
komfortot biztosító, kedvező árfekvésű hőszivattyú fűtésre,
illetve aktív hűtésre (részletesebben a következő oldalon).
geoTHERM hibrid rendszer gázkészülékkel:
A környezet hőjének legrugalmasabb használata a
legegyszerűbb és leginkább helytakarékos telepítéssel
(további részletek a 16/17. oldalon).

6

Napkollektorral kombinált rendszerek kondenzációs
készülékkel:
A korszerű kondenzációs technológiával működő hőtermelővel kombinált napkollektoros rendszer a meleg víz
előállításához szükséges energia mintegy 60%-át, valamint
a fűtési energia kb. 20%-át fedezi környezetbarát módon,
akár még a napsütésben szegény Németországban is.
Ennek az eredménynek az eléréséhez a Vaillant magas
hatásfokú napkollektorokat, szolártárolókat, kombinált
szolártartályokat és többfunkciós puffertárolókat kínál.

5

7 auroFLOW plus drainback szolár-töltőállomás:
Innovatív megoldás napenergiával támogatott puffer- és
használatimelegvíz-tárolók töltéséhez.
8 auroTHERM exclusive vákuumcsöves napkollektor:
Maximális szolárhozam, 6 vagy 12 cső az optimális
használat érdekében, többféle telepítési móddal.
9 auroTHERM és auroTHERM plus síkkollektorok:
Minőségi termék Németországból: álló vagy fekvő
kollektorok rugalmas telepítési lehetőségekkel.
10 allSTOR exclusive/plus multifunkciós puffertároló:
A napenergia hatékony felhasználása és fűtés szinte
bármilyen típusú hőtermelővel (további részletek a 24/25.
oldalon).

9

Biomassza rendszerek
A megújuló fűtőanyagokkal például a fával vagy fapellettel
történő fűtés semleges a szén-dioxid-kibocsátás
szempontjából, mert működés közben csak ugyanannyi
szén-dioxid fejlődik, mint amennyit a fák a fotoszintézis
során megkötöttek.
11

10

11 renerVIT pelletkazán:
Automatikus működéssel a könnyű kezelésért családi és
ikerházakban.
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Az új aroTHERM levegő/víz hőszivattyú

kis beruházási igény, kitűnő minőség

Minőségi termék új építéshez és felújításhoz
Az alacsonyabb beruházási költségek és az egyszerű
telepítés miatt egyre népszerűbbek a kültéri felállítású
levegő/víz hőszivattyúk. A piaci trendet követve ezért
a Vaillant az új aroTHERM készülékkel bővíti a már eddig
is színes hőszivattyú-palettáját.
Ez a termék a Vaillant első, saját fejlesztésű és aktív
hűtési funkcióval ellátott levegő/víz hőszivattyúja, amely
a cégcsoport európai gyárában készül. A hőszivattyú
kiváló minőségét a robusztus konstrukció és az időtálló
külső tanúsítja. Az új aroTHERM nem csupán az új építésű
lakóházakhoz is ideális, de régebbi fűtési rendszerekben is
alkalmazható. Maximum 63°C fokos előremenő fűtővízhőmérséklettel üzemel, így tökéletes alternatíva hibrid
berendezések kialakítására a már meglévő fűtési
rendszereken belül.

Gyors és egyszerű telepítés közvetlenül a ház mellett
Az aroTHERM a környezeti levegőből kinyert energiával dolgozik.
Ennek köszönhetően tehát nem igényel átfogó helyi előkészületeket, mert egyszerűen, gyorsan és alacsony költséggel telepíthető, akár közvetlenül a házfal mellett is. A kültéri egység
magában foglalja a teljes hőszivattyús berendezést, ezért az
épületen belül csak az ahhoz tartozó fali hidraulikus egységet
szükséges beépíteni a szintén fali kialakítású kompakt hidraulikus
tartozékokkal együtt.
A hidraulikus rácsatlakozás nagyon egyszerű, így az aroTHERM
készüléket szinte bármelyik fűtésszerelő szakember bekötheti.
A hűtőkör hermetikusan zárt, így nem kell a telepítés során komplikált intézkedéseket végrehajtani, az un. Installációs asszisztens
pedig megkönnyíti és meggyorsítja a beállítást.

Megújuló energián alapuló rendszerek

Hibrid rendszerek bármilyen más fűtőkészülékkel
Az aroTHERM akár önálló hőtermelőként
használható, de a meglévő fűtési rendszerbe is
integrálható, az eltérő üzemű fűtőkészülékkel
együtt hibrid berendezést alkotva. Gáz-, olajégős
vagy pelletkazán? A kombinációk lehetősége
tetszőleges.
A szabályozás a calorMATIC 470/3 segítségével,
tehát a már ismerős intuitív kezeléssel történik.
Az integrált hibridmenedzser az úgynevezett
trivalens (triVAI) paraméterrel működik, ami az
aktuális külső léghőmérséklet mellett figyelembe
veszi az éppen szükséges előremenő fűtővízhőmérsékletet, valamint az energiahordozók árait
is. Ennek köszönhetően a rendszer a legjobb hatékonyságra, illetve a legalacsonyabb költségekre és
a legmagasabb szintű környezetvédelemre
törekszik.

Az új aroTHERM főbb előnyei:
- A Vaillant által fejlesztett és annak európai
gyárában készített fűtési hőszivattyú
- Komplett kialakítású levegő/víz hőszivattyú
új építésű lakóingatlanokhoz költséghatékony kültéri telepítéssel
- A Vaillant által átgondolt koncepció eredményeképpen két személy egyszerűen
szállíthatja
- A teljesen előszerelt, tökéletes hidraulikus
egységnek köszönhetően gyorsan és
problémák nélkül installálható
- A hőszivattyú az optimalizált calorMATIC
470/3 rendszerszabályozóval intuitív módon,
hatékonyan szabályozható

Műszaki jellemzők:
- A rendszer csupán egy kültérben felállítható hőszivattyúból és egy beltéri hidraulikus egységből áll
- Teljesítménynagyság: 5 és 15 kW között, modulációs
üzemet biztosító inverteres kompresszorral
- Integrált hőmennyiség-számláló
- Fordulatszám-szabályozott, energiatakarékos szivattyú

Innováció 2013

Modulált teljesítmény a tökéletes komfortért
Az aroTHERM 5 és 15 kW közötti fűtési teljesítménnyel érhető el. Az inverteres működésű
modulációs kompresszor a teljesítményt az épület
aktuális fűtési hőveszteségeihez igazítja. Az aroTHERM készülékkel az üzemeltető fűthet, vagy
a hőszivattyús folyamat átkapcsolásával hűthet, és
– egy ehhez illeszkedő melegvíz-tárolóval – használati meleg vizet is készíthet. A hőszivattyúk
számára ideális társítás a geoSTOR használatimelegvíz-tároló.
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geoTHERM & gázfűtés hibrid rendszer:

az energiatakarékos páros

Két termék működőképes kombinációja
A gázfűtésű geoTHERM hibrid rendszer a földgáz megbízhatóságát és kényelmét egyesíti a hőszivattyú környezetkímélő előnyeivel. A Vaillant által kifejlesztett új, osztott
rendszerű fali geoTHERM talajhő/víz hőszivattyút
egyszerűen egy fali gázkazánnal kombináltuk: tökéletes
megoldás új épületekben vagy régi épületek
korszerűsítése során.
A környezetbarát hőforrás kiválasztása
Az új kompakt hőszivattyú bármilyen környezeti hőforrást
képes hasznosítani: a geoTHERM VWL 35/4 S készülékkel
a külső levegőt, a geoTHERM VWS 36/4 készülékkel pedig
a föld vagy a talajvíz hőjét. Mindkét típus max. 3 kW fűtési
energiával és ugyanazzal a hatékony, osztott rendszerű
talajhő/víz technológiával működik, mint a geoTHERM
VWL S levegő/víz hőszivattyú. A teljes berendezés az
épületen belül helyezhető el, így nem keletkezik energiaveszteség a hőcserélő és a hőszivattyú között.
A geoTHERM VWL 35/4 S aktív hűtésre képes, így maximális kényelmet biztosít a nyári időszakban, a geoTHERM
VWS 36/4 készülékkel pedig passzív hűtés lehetséges
a felületfűtési rendszer igénybevételével.

Teljes rendszerként is rugalmas
A leghatékonyabb megoldás a teljesen hibrid rendszer, amely
levegő/hőhordozó közeget tartalmazó hőcserélővel ellátott
geoTHERM VWL 35/4 S, vagy talajszondával, talajkollektorral
ellátott geoTHERM VWS 36/4 egységből, vagy egy ecoTEC plus
kondenzációs gázkészülékből áll. A gazdaságos ecoTEC plus
nemcsak műszakilag, hanem külső megjelenésében is ideális
partner a geoTHERM számára. Kompakt méreteiknek köszönhetően ezek a készülékek kis helyen is elférnek, de külön-külön
is könnyen felszerelhetők.
Egyszerű bővíthetőség
A gázfűtésű geoTHERM hibrid rendszert bármelyik, eBUS
kommunikációval ellátott modern Vaillant fali gázkészülék
kibővítheti. Az új hőszivattyú könnyen és rugalmasan csatlakozik
a gázüzemű hőtermelőhöz, amely átveszi a használati meleg víz
előállítását, valamint kezeli a csúcsterhelések lefedését. Csak
akkor lép működésbe, ha a hőszivattyú teljesítménye nem
elegendő, vagy ha az aktuális energiaköltségek miatt kevésbé
hatékony a működése.

Innováció 2013
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Intelligens hibridmenedzsment
A hibrid rendszer mindig a lehető legmagasabb fokon
hasznosítja a környezeti hőt, és soha nem használ fel
a szükségesnél több gázt. Mindezt a calorMATIC 470/3 típusú
időjárás-követő szabályozó hibridmenedszer funkciója biztosítja a triVAI paraméter segítségével: a külső hőmérséklet,
a szükséges fűtővíz hőmérséklete, valamint az áram- és
a gázár figyelembevételével a szabályozás bármelyik
időpontban automatikusan a legjobb működést garantálja.
Műszaki jellemzők:
- A geoTHERM VWL 35/4 S egységgel lehetőség van az aktív
hűtésre
- A geoTHERM VWS 36/4 S egység passzív hűtésre is alkalmazható a felületfűtési rendszerrel együtt
- Energiatakarékos szivattyúk

Az új hibrid rendszer főbb előnyei:
- Ingyenes környezeti hő a levegőből, talajból vagy
a vízből
- Az éves fűtési igény akár 80%-át kizárólag az osztott
rendszerű talajhő/víz hőszivattyú fedezi
- Kompakt, falra szerelhető egységek beltéri
telepítéshez
- triVAI paraméter segítségével működő intelligens
hibridmenedzsment az önoptimalizáló calorMATIC
470/3 rendszerszabályozóval
- A leghatékonyabb üzemmódban, mindig automatikusan működik az energiaárak egyszerű bevitele után
- Bármely, eBUS kommunikációval rendelkező gázüzemű
fali készülék esetén – akár utólagos bővítéssel –
egyszerű a modernizáció
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auroTHERM exlusiv
a legnagyobb szolárhozam a csövekből jön

Kerek megoldások a legmagasabb hatásfokért
A Vaillant auroTHERM exclusiv vákuumcsöves kollektorai
csekély tömegükkel ideálisan alkalmazhatók a magasabb
szolárhozam elérése érdekében. A teljesítmény és
a geometria tekintetében optimalizált kollektorok kedvezőtlenebb besugárzási viszonyok között is hatékonyan
működnek: már a leggyengébb napsugár is az abszorberre
jut a csövek mögött fekvő tükörről. Előnyös tulajdonságai
miatt így a Vaillant vákuumcsöves kollektorai tökéletesen
alkalmazhatók napenergiával támogatott melegvíz
készítésre, illetve fűtésrásegítésre.

Kiemelt projektre is tökéletesen alkalmas
Az auroTHERM exclusiv vákuumcsöves kollektorok 6, illetve 12 db
csővel kaphatók és tetszőlegesen kombinálhatók. Ennek köszönhetően önálló családi házakhoz, valamint nagyobb objektumokhoz
is egyformán tökéletes: csekély, 70, illetve 140 cm-es szélességüknek köszönhetően a kollektorok bármilyen szabad
tetőfelületre felszerelhetők, illetve – szükség esetén – egymással
sorba kötve egészen 14 m2-ig alkalmazhatók.
Zseniális megoldás az egyszerű szerelésre
Amilyen nagy az auroTHERM exclusiv szolárnyeresége, olyan kicsi
annak tömege. A teljesen előszerelt vákuumcsöves kollektor
csupán 19, illetve 37 kg súlyú. Az egyszerű bekötéssel és az
egységes Vaillant szerelőrendszerrel együtt a berendezés
telepítése különösen könnyen, gyorsan, valamint rugalmasan
végezhető el.

Megújuló energián alapuló rendszerek

Olyan zárt, mint a termoszkanna
A termoszkanna-elv szerint felépített koncentrikus
üveghengeres kialakítás egyidejűleg tartós
vákuum-tömörséget, valamint minimális hőveszteséget biztosít. A belső üveghenger vákuumban
lévő felülete nagy szelektivitású alumínium-nitrit
réteggel van ellátva. Ez nyeli el a közvetlenül ráeső
direkt napsugárzást, illetve a vákuumcső mögött
elhelyezett CPC-tükörről visszavert sugárzást.
Tartós, mint a Vaillant márka
A kollektorcsövek kiváló minőségű vákuumos
szigetelése és a CPC-tükör koncentrációs képessége olyan felhasználásokra teszik alkalmassá az
auroTHERM exclusiv kollektorokat, amelyeknél
alacsony környezeti hőmérséklet mellett is követelmény a magasabb előremenő hőmérséklet.
A csövek saválló bórszilikát üvegből készülnek, így
a tiszta üvegkötésnek köszönhetően tartós, nagy
vákuumtömítettséggel (10-8 bar) rendelkeznek.

Az auroTHERM exclusiv vákuumcsöves
kollektor fő jellemzői:
- Közvetlen átfolyású vákuumcsöves
kollektorok 6, illetve 12 csővel
- Napenergiával támogatott fűtésrásegítésre,
mert a szórt sugárzást is nagy hatékonysággal hasznosítja
- A kollektorok – egymás mellett vagy alatt –
nyeregtetőre, homlokzatra, lapostetőre
szerelhetők
- VTK 570/2: hat csővel, tömege 19 kg,
nettó/bruttó felülete 1/1,16 m2
- VTK 1140/2: tizenkettő csővel, tömege 37 kg,
nettó/bruttó felülete 2/2,3 m2
- Szimmetrikus felépítése miatt az előremenő/visszatérő csatlakozás felcserélhető
- Üzemkész rendszerben – szükség esetén –
a kollektor csövei egyenként is cserélhetők
- Vákuumvesztést felismerő báriumgyűrű

Innováció 2013

A legjobb teljesítményű német kollektor
Abban az esetben, ha nagy szolárfelületek létesítéséről van szó, akkor elsősorban a kedvezőbb
árfekvésű síkkollektorokat célszerű választani.
A Vaillant auroTHERM plus és az auroTHERM síkkollektorai olyan kiváló minőségű termékek, melyek
korlátozások nélkül szolgálhatnak a nagy teljesítményű szolárrendszerek alapjául. Mindkét típus
a Vaillant saját gyárában készül. Közös jellemzőjük
a csekély tömeg (38 kg) és a 2,51 m2 bruttó kollektorfelület: így válik ideális termékké az államilag
támogatott pályázatok követelményrendszerének
teljesítésére
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A hő, amely az otthonokat melegíti:
CHP rendszerek 1-től 40 kW-ig

2

1

A gáz hatékony felhasználásához a Vaillant
mindig innovatív szabványokat alakít ki.
Ehhez 1999 óta kínál magáncélú
felhasználásra gáztüzelésű motorokkal
ellátott, mini energiatermelőket, az önálló
otthonokhoz kialakított gázmotort pedig
2011-ben mutatta be. A termékcsalád
jelenlegi bővítésével a Vaillant szinte az
egyetlen olyan gyártó, amely 1-20 kW
teljesítményű CHP-rendszereket, valamint
kaszkádmegoldásokat kínál még nagyobb
teljesítményekkel.

CHP rendszer

Leadott teljesítmény
kWterm.
kWel.

Fűtési
Alkalmazási
hőszükséglet
lehetőségek
kWh/év

ecoPOWER 1.0

1,0

2,5

15000-től

ecoPOWER 3.0

1,5 - 3,0

4,7 - 8,0

25000-től

ecoPOWER 4.7

1,5 - 4,7

4,7 - 12,5

45000-től

ecoPOWER 20.0

7 - 20

12 - 42

150000-től

Kapcsolt hő- és energiatermelő rendszerek

Az energia forradalma az Ön otthonában
A kombinált hő- és energiatermelés során előállított energiát általában
villamos áramként, valamint fűtési célokra használják, ahol a speciális
gázüzemű motor egy generátort hajt, amely a motor mechanikai energiáját elektromos energiává alakítja át, miközben villamos áramot termel.
A keletkező hő „elvonása” egy hőcserélőn keresztül történik, ami onnan
közvetlenül a fűtési rendszerbe jut.
Az elektromos áram, valamint a fűtési hő hagyományos, külön-külön
történő előállításához képest ennél a megoldásnál az energiafogyasztás
több mint harmadával, a CO2-kibocsátás pedig akár 50%-kal csökken.
Ennek köszönhetően minden decentralizált CHP-rendszer segít a globális
felmelegedés visszaszorításában, így a kombinált hő- és energiatermelő
rendszerekre sok országban már a megújuló energiaforrások bevált
hőtermelőjeként tekintenek.
Az első ecoPOWER 20.0, a kompakt erőmű
A magasabb teljesítményű, új mini-CHP rendszer nagy épületeket és
üzleteket lát el hővel, illetve árammal. A maximális hatásfokú modulációs
teljesítménynek köszönhetően igen rövid idő alatt megtérül az ára.
ecoPOWER 3.0 és 4.7, a magánerőművek
Az ecoPOWER 3.0 és 4.7 mini-CHP rendszer földgázzal, biogázzal vagy
cseppfolyósított gázzal működtethető. Egy komplett magánerőmű
többlakásos épületekben vagy üzleti vállalkozásokban való használatához
egy gáztüzelésű kondenzációs gázkészülékre (bizonyos esetekben csak a
csúcsterhelések lefedésére), egy központi puffertartályra, valamint
szabályozóra és égéstermék-elvezető rendszerre van szükség. Mindez
egyetlen forrásból, a Vaillanttól beszerezhető.
3
ecoPOWER 1.0, a családi erőmű
Az ecoPOWER 1.0 mikro-CHP rendszer 2011-ben elnyerte a Német
Fenntarthatóság Díjat. A rendszer optimális teljesítmény-tartományt
kínálja a családi és ikerházak számára. A legnagyobb hatásfok a
csúcsterhelések lefedésére telepített ecoTEC plus készülékkel, valamint a
használati meleg víz készítésre is alkalmazható, többfunkciós allSTOR
exclusive puffertárolóval garantálható. Az ecoPOWER 1.0 már meglévő
gázfűtéses rendszerhez csatlakoztatható, de szabadon kombinálható más
komponensekkel is.
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„Mindent egyben” megoldások
a maximális ügyfél-elégedettségért

Maximális teljesítmény csak az egymáshoz tökéletesen illeszkedő komponensekkel érhető el minimális
energiafelhasználás mellett. Ezért a Vaillant mindent „egy fedél alatt” kínál: a hatékony fűtőkészülékektől
a takarékos vízmelegítőkön és a magas hatásfokú napkollektorokon, valamint a rendszertanúsított égéstermékelvezetőkön át egészen az intelligens vezérlésig – itt tehát minden arról gondoskodik, hogy a komponensek
együttes működése tökéletes legyen.

Elektromos vízmelegítők
A Vaillant elektromos vízmelegítői tökéletesen kiegészítik az összes
Vaillant fűtési hőtermelőt, különösen a napkollektoros, illetve a hőszivattyús rendszerek kombinációit. Legyen szó családi házról, többlakásos társasházról, irodáról vagy üzletről: az energiatakarékos
vízmelegítők, az elektromos vízmelegítők és a vízforralók a meleg víz
előállításához a legnagyobb kényelmet biztosítják.
electronicVED exclusive
A teljes egészében elektronikus vezérlésű vízmelegítők 30%-os
energia- és vízmegtakarítást tesznek lehetővé, valamint mindig az
igényeknek megfelelő vízhőmérsékletet biztosítják. Ez a termék
egyébként a világ legelső, integrált energiamonitorral ellátott
vízmelegítője.
Gázüzemű vízmelegítők
A használati meleg víz gázzal biztosított, átfolyó rendszerű és költséghatékony készítése kényelmesen garantálható a Vaillant termékeivel,
amelyek szinte bármelyik otthonban felszerelhetők. Régi épületek
korszerűsítéséhez a villamos árammal történő vízmelegítés alternatívájaként is tökéletesen megfelelnek. Egy gombnyomással beállítható
a kívánt melegvíz-hőmérséklet, a kifolyó víz hőmérséklete pedig közel
állandó értéken tartható.
turboMAG pro
A kéménytől független, ventilátorral támogatott, előkeveréses
technológiát alkalmazó, gázüzemű vízmelegítő percenként 6-16 liter
között, az előre megadott mennyiségű vizet biztosítja a növekvő
melegvíz-igények hatékony kielégítésére. Telepítése könnyen, működtetése – az érintőképernyő vagy a külön rendelhető távkapcsoló
segítségével – egyszerűen elvégezhető.

Rendszer-kiegészítők

Szabályozórendszerek
A Vaillant szabályozórendszerek legújabb generációja már intuitív
módon használható. A termékprogram magában foglalja a szobatermosztátok és az időjárás-követő szabályozók széles választékát,
valamint a napkollektoros és az összetett rendszervezérlő elemeket.
calorMATIC 470/470f
Ez az időjáráskövető szabályozó maximális energiahatékonyságot
biztosít többek között az automatikus fűtésijelleggörbe-illesztés,
valamint a triVAI paraméter segítségével megvalósított hibrid irányítás
révén. A harmadik generáció már az új aroTHERM hőszivattyú összes
funkcióját is támogatja.
Szellőztetőrendszerek
A korszerű fűtési rendszerek kiegészítője az otthoni hővisszanyerős
szellőztető, amely az elhasznált levegőt a házból kivezeti, a beszívott
friss levegőben található meleget pedig bevezeti. A hővisszanyerés
útján a hőterhelés átlagosan kb. 20%-kal csökken.
recoVAIR hővisszanyerős szellőztető
A szabályozott szellőztetés bármelyik fűtési rendszerrel kombinálható,
és bármilyen épületben könnyen felszerelhető.
Levegő/égéstermék elvezető rendszerek
A kondenzációs készülékek égéstermék-elvezető rendszereinek
alkalmazási lehetősége sehol sem olyan nagy, mint a Vaillantnál.
A készülékkel együtt tanúsított levegő/égéstermék elvezető rendszer
szinte bármilyen csőrendszert alkalmassá tesz koncentrikus kiépítésre,
akár nagyobb hosszúságon is. A Vaillant égéstermék-elvezető elemei
a helyiség levegőjétől függő, illetve független üzemre, önálló vagy
túlnyomásos kaszkádberendezésekben és többrészes gyűjtőkéményekben egyaránt használhatók.
Kaszkád égéstermék-elvezetés
A Vaillant termékprogram most már 3 db ecoCRAFT exclusive
kondenzációs állókazánhoz is rendszertanúsított égéstermékelvezetést kínál – a beépített összteljesítmény függvényében –
különböző méretekben.
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Bármilyen energiahordozóval és hőtermelővel

akár 6000 liter meleg víz

A Vaillant szinte az összes fűtési hőtermelőhöz tökéletesen illeszkedő melegvíz-tárolót kínál, akár szolártámogatással is. A termékskála 20-tól egészen 2000 liter űrtartalomig terjed, kaszkádkiépítésben pedig akár 6000
liter is biztosítható.
Az igényekhez alkalmazkodó flexibilis rendszermegoldások
Az allSTOR multifunkciós puffertároló a rugalmasság,
illetve a melegvíz-teljesítmény tekintetében már eddig is
kiemelkedő tulajdonságokat tudhatott magáénak, de ezt
még fokozni lehetett. Az egyéni igényekhez optimálisan
alkalmazkodva most már két különböző felépítésű és
széleskörűen alkalmazható, rétegtöltésű puffertároló
választható, mindkettő már a jövő előírásait teljesítő hőszigeteléssel az alacsonyabb készenléti energiafogyasztás,
tehát a magasabb hatékonyság érdekében. Az új allSTOR
tökéletes választás a napenergiával támogatott melegvízkészítés és fűtésrásegítés számára. A piacon egyedülálló
módon gyűjti a napenergiát, ráadásul hasznosítani tudja
bármilyen készülék fűtési hőmennyiségét. Az új allSTOR
plus a VPS sorozatú puffertárolókat váltja, amely a fűtővíz
köztes tárolója a fűtési körök, valamint a külön felszerelt
friss vizes állomás számára. Természetesen ez a puffer is
feltölthető bármilyen energiaforrással.
Rugalmas puffer-kaszkád nagyobb épületek számára
Mindkét allSTOR modell összekapcsolható egy maximum
6000 liter űrtartalmú puffer-kaszkád rendszerré. A
Vaillant az egyszerű telepítéshez alacsony belmagasságú
helyiségek esetén is professzionális kaszkádalkotóelemeket kínál.

Az allSTOR exclusive multifunkciós tároló
Az új típus 15 hidraulikus csatlakozást és 8 db, felületi érzékelő
elhelyezésére alkalmas „zsebet” tartalmaz. Az 500 liter
űrtartalom feletti tárolók kézi raklapemelővel is könnyen
szállíthatók. A szolár- és friss vizes állomás – úgy, mint eddig –
helytakarékos módon közvetlenül a tároló palástjára vagy fali
tartók segítségével a tároló mellé szerelhető. Emellett a
napenergia által közvetlenül felmelegített fűtővíz direkt
betáplálása végett a friss vizes állomás fent, a szolár töltőmodul
pedig közvetlenül alatta helyezkedik el. Mindkét egység
energiatakarékos szivattyúkkal, saját – háttérvilágított – grafikus
kijelzővel és eBUS csatlakozóval rendelkezik. A szabályozó a
Vaillant egységes kezelési koncepcióját, illetve a már megismert
menüstruktúrát használja.
aguaFLOW exclusive friss vizes állomás
Az új friss vizes állomás átfolyó rendszerben, lemezes hőcserélő
segítségével gondoskodik a kívánt hőmérsékletű, higiénikus meleg
vízről. Az állomás új, lezárható burkolatú külsőt kapott, amelyben
megtalálható a működéshez szükséges összes hidraulikus és
elektromos alkotóelem. A friss vizes állomás – mint már eddig is –
20/25 vagy 30/35, valamint most már 40/55 liter/perc használati
meleg vizet szolgáltat, ezenkívül lehetőség van maximum 4 db
állomás kaszkádkapcsolására is. A pár lépésből álló falra szerelés
erre előkészített gyári tartókonzolos osztó/gyűjtő egységekkel
történik.

auroFLOW exclusive szolár-töltőállomás
Az új, közvetlen csatlakoztatásra kész szolár-töltőállomás
egy harmadik csatlakozócsonkot is tartalmaz, amellyel
lehetővé válik a napenergiával felmelegített, 65°C foknál
magasabb hőmérsékletű fűtővíz közvetlen betáplálása
a tároló felső részébe. Az állomásba beépített szabályozó
egyrészt képes a szolárhozam grafikus kijelzésére,
valamint a szükséges tömegáram automatikus illesztésre
is. A szolárállomásból kettes kaszkád képezhető, amely
ugyanolyan egyszerűen telepíthető a falra, mint a tároló
palástjára.
auroFLOW plus drainback szolár-töltőállomás
Az új allSTOR tároló a drainback elven működő auroFLOW
plus rendszerrel is szabadon kombinálható. Ezt a terméket
az auroTHERM classic VFK 135 VD síkkollektorral összeépítve – a túlméretezést, valamint a nem kívánt stagnálást
elkerülve – napenergiával támogatott használatimelegvízkészítésre, illetve fűtésrásegítésre használhatjuk. A készülékbe integrált vezérlés folyamatosan méri és mutatja az
aktuális szolárhozamot. Az auroFLOW plus tökéletes
választás a kisebb méretű kollektormezők esetén, mert
a felület és az ahhoz szükséges tároló űrtartalma is széles
határok közt változtatható. Természetesen itt is lehetőség
van a kaszkádkapcsolásra, így a jelentősebb felületű
mezők, illetve a nagyobb méretű rendszerek működtetése
sem jelent különösebb problémát.

Az allSTOR exclusive/plus főbb előnyei:
- A 6000 literig kaszkádolható multifunkciós és puffertároló
rendszerrel bármilyen energiaforrás hője hasznosítható.
- Higiénikus használatimelegvíz-készítés lemezes hőcserélő
segítségével.
- A kiváló minőségű hőszigetelésnek köszönhetően csekély
a tároló készenléti energiafogyasztása.
- Alacsony villamosenergia-fogyasztás az állomásokba
épített energiatakarékos szivattyúknak köszönhetően.
- Saját szabályozóval ellátott szolár töltő- és frissvizes
állomás, ahol a szoláregység a kollektorok által termelt
hozam grafikus kijelzésére is képes.
- A hőszigeteléssel ellátott, gyárilag előszerelt kaszkádelemeknek köszönhetően gyorsan installálható a külső
megjelenésében is tökéletes rendszer.
Az auroFLOW plus főbb előnyei:
- A stagnálás elkerülése végett a napenergia – fűtésrásegítésre, illetve használati meleg víz készítésére – szinte
korlátlanul rendelkezésre áll.
- Az előszerelt szolárállomásnak köszönhetően a rendszer
egyszerűen méretezhető és telepíthető.
- A szolárrendszer tervezése során maximum 120 m2 kollektorfelület kezelhető, állomásonként 30 m2 köthető.
- Akár a meglévő puffer- és melegvíz-tárolós rendszerekre is
ráköthető.
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Rendszer-kiegészítők

Professzionális szolgáltatások
mindenhol és mindenben Önökért.
Szervizszolgáltatás
A Vaillant termékek kitűnő minőségük
mellett a hozzájuk tartozó prémium
színvonalú szolgáltatásokkal is méltán vívták
ki a fogyasztók elismerését. Magyarországon
– a külföldi gyártók között egyedülállóan –
saját szakembereink és a hozzájuk
kapcsolódó, minősített szerződött
partnereink biztosítják az országos
szervizszolgáltatást. Ez az üzembe
helyezéstől, a garanciális és garancián túli
javításokon keresztül a készülék megfelelő
működéséhez ajánlott éves karbantartási
munkákig gyakorlatilag mindenre kiterjed.
Éjszakai alkatrész-csomagküldés
Új szolgáltatásunk az éjszakai alkatrészcsomagküldés, melynek segítségével területi
szervizpartnerünk az ország bármely
pontján már másnap reggel hozzájut a
szükséges alkatrészekhez. Szakembereink a
szervizszolgáltatások mellett az
üzemeltetéshez szükséges műszaki
szaktanácsadással is az Önök
rendelkezésére állnak.

Prémium szintű ügyfélkiszolgálás az ország bármely részén
A Vaillant mindig előre gondolkozik. Ezért Ön biztos lehet abban, hogy a
fűtéshez és a meleg víz előállításához minőségi rendszermegoldásokat és ezek
mellé minőségi szolgáltatást is nyújtunk.
Sikerünk záloga, hogy könnyen elérhetők vagyunk, gyorsan reagálunk, és
innovatív, kiváló minőségű szolgáltatásokat kínálunk. Ügyfélszolgálatunkkal
könnyű kapcsolatba lépni, szakembereink pedig mindent megtesznek, hogy
pontosan rögzítsék az Ön problémáját, így az gyorsan megoldható lesz.
Weboldalunk bőséges és jól elrendezett információkkal szolgál minden
termékünkről és számos érdekes témáról. Ötletek találhatók itt az
energiamegtakarításról, a megújítható energiaforrásokról, továbbá
prospektusok, engedélyek, segédletek és használati utasítások tölthetők le.
Telefonos ügyfélszolgálat
Telefonos ügyfélszolgálatunk segít Önnek, és mindig első osztályú szolgáltatást
nyújt. Ha bármilyen kérdése merül fel a Vaillanttal kapcsolatban, hívja
nyugodtan az ügyfélszolgálat számát. Szolgáltatásunk széles körű: segítünk a
problémák megelőzésében, s ha mégis felmerülnek, gondoskodunk róla, hogy
Ön azonnal megfelelő segítséget kapjon.

Oktatás, szakmai tréningek
Oktatótermünkben szakmai partnereink
részére az év során folyamatosan magas
szintű tréningeket tartunk az új és
fogalomban levő készüléktípusokról,
valamint az aktuális piaci trendekkel
kapcsolatos kérdésekről.
Mintaterem és tanácsadás
Budapesti központunkban található
mintatermünk lehetőséget biztosít mind
lakossági, mind szakmai ügyfeleinknek, hogy
készülékeinket megismerhessék, és képzett
tanácsadóinktól minden kérdésükre választ
kaphassanak.
Műszaki tanácsadás
Értékesítés előtti műszaki tanácsadás,
ajánlatadás, valamint készülék kiválasztási
segítség telefonon is kérhető a +36 (1) 464
7824-es közvetlen számon. Jelenleg mindkét
szolgáltatás munkanapokon vehető igénybe
(H-CS: 8:30 – 16:00 és P: 8:30-14:00).

Vaillant ügyfélszolgálat

Vaillant Márkaszerviz hálózat
Vaillant Központi Márkaszerviz
Budapest, Pest és Fejér Megye
1117 Budapest, Hunyadi János út 1.
Tel: 06-1-464-7807; 06-1-464-7811

Komárom-Esztergom Megye
Vaillant Márkaszerviz
2542 Süttő, Táncsics M. u. 15.
Tel: 06-33-474-383

Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád Megye
Vaillant Márkaszerviz
3532 Miskolc, Zoltán u. 18.
Tel: 06-46-335-607

Somogy és Zala Megye
Vaillant Márkaszerviz
8360 Keszthely, Zámor u. 41/B
Tel: 06-83-319-301

Győr-Moson-Sopron, Vas és Veszprém Megye
Vaillant Márkaszerviz
8500 Pápa, Szabó Ervin u. 117.
Tel: 06-89-318-157
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A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a jelen kiadványban közölt információkban, termékképekben és műszaki tartalomban,
bizonyos esetekben eltérés lehetséges. A gyártó fenntartja a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa a brossúrában
szereplő termékek bármely részletét, színét és méretét. Emellett minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy
a kiadványban közöltek megfeleljenek a valóságnak. Ez a kiadvány nem minősül ajánlattételnek. A prospektusban szereplő némely
készüléktípus Magyarországon nem forgalmazott. Vevőinknek azt tanácsoljuk, hogy vásárlás előtt minden esetben tájékozódjanak
a terméket forgalmazó kereskedő-partnereinknél vagy képviseletünknél.
Az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A Vaillant termékek importőreként fenntartjuk a műszaki
tartalom és az árak változtatásának jogát!
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