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Miért az új ecoTEC?
Mert a műszaki adatok önmagukért beszélnek.

ecoTEC pro és plus/5

ecoTEC /5-3 pro

ecoTEC /5-5 plus
Külső jellemzők
720 x 440 x 338
720 x 440 x 372
720 x 440 x 406

méret 28 kW-ig
méret 30 és 34 kW
méret 35 kW

720 x 440 x 338

külalak

frontajtó nélküli

lehajtható fém ajtó

design

*

***

értékesítési argumentáció, szempontok
egységes szélesség/magasságméretek miatt
oda-vissza kompatibilisen cserélhetők
egymással
pro kezelési szempontból könyebben hozzáférhető, a plus esztétikusabb megjelenésű
/ szubjektív /

kijelző
szimbólumokkal és magyarázó
mindkettőnél van háttérvilágítás
szövegekkel ellátott
előlap és az oldalsó burkolatok is leszerelhetőek
karbantartásnál és szervizelésnél szempont
32-35 kg
33-39 kg
pro kisebb súly

szimbólumokkal ellátott
burkolat
súly
tartozékok,
felszereltség

típusválaszték
ajánlott helyiséghőmérséklet szabályozó
ajánlott időjárásfüggő
szabályozó
kommunikációs
csatorna
kiegészítő
csatolókártyák

fűtési karbantartó csapkészlet, integrált analóg manométer,
hidegvizes bekötőelem és beépített feltöltőcsap (VUW)

Választék, kiegészítők, rendszerbe illeszthetőség
14,24 kW fűtő
14,25,30,35 kW fűtő
bővebb választék
23,28 kW kombi
24,34 kW kombi
nagyobb teljesítmény
calorMATIC 350(f)

calorMATIC 370(f)

igény szerinti BASIC/PREMIUM szabályozók

calorMATIC 450(f)

calorMATIC 470(f)

igény szerinti BASIC/PREMIUM szabályozók

fűtési szivattyú
bypass-szelep
gázszelep,
égésszabályozás
minimális fűtési
teljesítmény (VU)
levegő-égéstermék
elvezetés
elektromos panel

szoftver

motoros váltószelep
érzékelő szerv/VUW
melegvíz komfort/VUW
további opció/VUW
HMV-NTC/VUW
HMV-teljesítmény/VU
szekunder
hőcserélő/VUW

igény esetén potenciálmentes kontakt
termosztátot is csatlakoztatható

eBUS

VR 32: eBUS csatolókártya kaszkádszabályozáshoz VR 34: 0egységes, standardizált megoldás mindkét
10 V csatolókártya, pl. épületfelügyelethez
VR 36: 3-4modellnél; esztétikus/rejtett elhelyezés a
5; 230 V termosztáthoz
VR 37: 7-8-9 24V analóg
készülékpanel mellett
szabályozóhoz
VR 40: 2/7 multifunkciós kártya
IPx4 D
Belső műszaki jellemzők
A
5
10 liter

elektromos védettség
Energiaosztály (fűtés)
NOx-osztály
tágulási tartály

a versenytársakhoz képest bővebb széria
felszereltség már a pro-nál is

A
5
8 liter
fordulatszám-szabályozott

fordulatszám-szabályozott

váltószelepre integrálva, 170-350 mbar állítható rugós
pneumatikus gáz-levegő
arányszabályozás

elektronikusan szabályozott
gáz/levegő keverékképzés

26..37%

18..21%

mindkettő freccsenő víz ellen védett kivitelű

plus: nagyobb rendszer űrtartalomhoz is jó
a pro is fejlődött, de a plus még
energiatakarékosabb
hidraulikai szabályozásra és rendszerzajok
kivédésére
plusnál precízebb az égési minőség
plus: szélesebb modulációs tartomány

gyári 60/100 standard csatlakozó méret,
RENDSZERTANUSÍTOTT elvezetési módok
proE csatlakozók, vezérlőpanel elektromos szerelés és a plus készülék egyéb
standard csatlakozók
ön,- és funkcióteszt, szabadon rendszertechnikai illesztése könyebb (külső
programozható relékimenet
fűtési/tárolótöltő/cirkulációs szivattyú)
adaptív fűtési részterhelés,
komfortbiztosító programok,
adaptív fűtési részterhelés
a plus készüléknél még több hasznos funkció
automatikus gáztípus ellenőrző
program
Melegvíz-készítési komfort
kompozitházas
bronzötvözet
eltérő anyagminőség, várható élettartam
aqua-sensor, 1,5 l/min kapcsolási érzékenység
gáz,- és víztakarékos
WARMSTART-funkció
melegvíz azonnal, ki/be kapcsolható
actoSTOR VIH CL 20S rétegtöltésű tárolóval kombinálható
HMV egyidejűség kérdése
--+ / Aqua Comfort System plus közvetlen kifolyó vízhőmérséklet érzékelés
névl.teljesítmény + 16%
+ 20% / Aqua-Power-Plus
plus: erősebb teljesítmény (24 kW modell)
60/100, 80/125, 80/80 mm.

13 lemezes nemesacél

19 lemezes nemesacél

plus: növelt lemezszám, nagyobb biztonság

