Fali, kéményes gázkészülék

Ideális a gyors és egyszerű
készülékcseréhez.

Jó érzés jót tenni.

Fűtés

Hűtés

Megújuló energiák

Mert a

a jövőben gondolkodik.

atmoTEC pro

Régiből újat, pillanatok alatt.
A kéményes atmoTEC pro fali, kombi gázkészülék a
legjobb készülék-, és szervizkoncepciót nyújtja az új
rendeletek követelményeit teljesítő készülékcsere esetén.
Felszereltsége és belső kialakítása a prémium kategóriás
elődök műszaki jellemzőit is magába foglalja. A beépített
anyagok és magas minőségű alkotóelemek hosszú élettartamot, illetve problémamentes üzemeltetést biztosítanak. A készülék speciális eszközök használata nélkül
szerelhető.

Jellemzők
— Gyors és leegyszerűsödő készülékcsere azoknál a
telepítési helyzeteknél, ahol továbbra is engedélyezett a nyílt égésterű fali gázkészülék felszerelése.
— Bevált és hosszú életű használati melegvíz-komfort
a rozsdamentes acélból készült lemezes hőcserélőnek köszönhetően.
— A nagyhatékonyságú fűtési szivattyú jelentősen
csökkenti a készülék áramfelvételét, így költséget
takarít meg.
— A kompakt méreteknek köszönhetően csekély telepítési helyszükséglet.

Az üdítő kivétel,
a kéményes atmoTEC pro.
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Műszaki adatok

Az ErP ökodesign-irányelv 2015.09.26-án történő hatályba
lépésével az energiafogyasztás szempontjából fontos, de
a meghatározott minimális követelményeket nem teljesítő
termékeket már nem lehet kereskedelmi forgalomba
hozni. Fontos lépés számunkra, hogy a már jól bevált
atmoTEC pro gázüzemű fali fűtőkészülékünket úgy optimalizáltuk, hogy bizonyos korszerűsítési esetekben azt
továbbra is lehessen használni.
Mert a Vaillant a jövőben gondolkodik.

Gyors és egyszerű megoldás
Az ErP rendelet egyedi esetekben lehetőséget biztosít egy meglévő, hagyományos gázüzemű készülék,
ökodesign irányelv hatályba lépése utáni felszerelésére. Ez a különleges szabályozás a gravitációs
működésű – adott esetben közös kéménybe kötött
– tüzelőberendezések korszerűsítésére vonatkozik,
alapvetően többlakásos társasházakban, a már
meglévő égéstermék elvezető rendszer felhasználása mellett.

Mértékegység
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Névleges fűtési hőteljesítmény 80/60 °C-nál
Fűtési energiahatékonyság
Fűtési energiahatékonysági osztály
Fűtővíz hőmérséklet
Tágulási tartály űrtartalma
Fűtési rendszer max. üzemi nyomása

kW
%

9,0 - 24,0
77

°C
liter
bar

80
6
3

Legnagyobb hőteljesítmény meleg víz készítésnél
Melegvíz energiahatékonyság
Melegvíz energiahatékonysági osztály
Csapolási profil
Max. melegvíz-hőmérséklet
Legnagyobb hálózati hidegvíz nyomás

kW
%

24
76

°C
bar

XL
65
10

Méretek (Szélesség x Magasság x Mélység)

mm

440 x 800 x 338

Tömeg

kg

39

Kommunikációs csatorna
Tápfeszültség
Max. villamos teljesítmény-felvétel
Elektromos védettség

V/Hz
W

eBUS
230/50
93
IPX4D

Legnagyobb gázfogyasztás max. terhelésen

m3/h

2,9

irányítható komfort

Fedezze fel a Vaillant eRELAX-et az
ingyenesen letölthető applikációval.
Használja ezt a QR kódot,
és töltse le az alkalmazást.

További információ: http://www.vaillant.hu

Vaillant Saunier Duval Kft. - Vaillant Márkaképviselet
1097 Budapest
Gubacsi út 6/B.
Telefon: +36 (1) 464-7800
A épület, II.emelet
www.vaillant.hu
info@vaillant.hu
Fűtéstechnikai partnereink sokat profitálhatnak a Vaillant sokrétű szervizszolgáltatásából. Minden műszaki kérdésre a Vaillant műszaki csapatának
kompetens szakemberei adnak azonnali választ a +36 (1) 464 7824-es számon hívható Vaillant forródróton.
A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a prospektusban közölt információkban, termékképekben és műszaki tartalomban bizonyos esetekben
eltérés lehetséges. A gyártó fenntartja a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa a prospektusban szereplő termékek bármely részletét, színét és méretét. Emellett mindent megteszünk annak érdekében, hogy a katalógusban közöltek megfeleljenek a valóságnak. Ez a kiadvány
semmilyen esetben sem minősül ajánlattételnek a cég részéről senki számára. Vásárlóinknak azt tanácsoljuk, hogy vásárlás előtt minden alkalommal tájékozódjanak a terméket forgalmazó kereskedő partnereinknél vagy képviseletünknél.
Az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.
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