
Minden, amivel egy modern fűtő- és melegvíz-készítő 

megoldásnak valóban rendelkeznie kell: ecoTEC pure

— Alapkomfort prémium minőséggel

— Fűtő- vagy kombi készülékként kapható

— Bevált Vaillant kondenzációs technológia

— Bármilyen gáztípusnál használható

— Többféle teljesítménykínálatban kapható

— Több mint 140 év német mérnöki tapasztalat, 

a Vaillant márkától

További információk weboldalunkon: www.vaillant.hu

Készen áll, hogy megismerje 

a Vaillant ecoTEC pure készüléket?

Minden az Ön rendelkezésére áll Ezeket értékelik az ügyfelek

100%-ban Vaillant-csúcsminőség

— Bevált kondenzációs technika alacsonyabb 

gázfogyasztással

— További megtakarítási potenciál 

a nagyhatékonyságú fűtési szivattyúval

— Ideális a régebbi, hagyományos működésű 

hőtermelők cseréjéhez

100%-ban Vaillant, lenyűgöző áron

— Vonzó minőség, nagyszerű áron

— Hosszú távú befektetés egy megbízható készülékbe

— Helytakarékos megoldás, elegáns  

Vaillant-megjelenés

— Több mint 140 éves gyártási tapasztalat

Könnyű telepítés

— Időmegtakarítás a külön rendelhető karbantartó 

csapkészletnek köszönhetően

— Szabványos méretű csatlakozók

— Csekély helyszükséglet kompakt befoglalóméretekkel

Bevált prémium minőség

— Több millió esetben bizonyított rozsdamentes acél 

hőcserélő

— Szabályozóval és tárolóval is bővíthető

— Online rendszerekre is ráköthető az eBUS sorkapocs 

segítségével

Tanácsadás tervezőknek és építészeknek

Jól tudjuk, hogy Önnek gyakran kell összhangba 

hoznia a törvényi lehetőségeket a gazdaságossággal 

és különböző igényekkel. Jó hírünk, hogy az  

ecoTEC pure a legmagasabb báziskomfortot nyújtja 

a megszokott Vaillant-minőségben, nagyszerű áron. 

Szívesen adunk Önnek tájékoztatást, és megmutatjuk, 

mennyi mindent tehetünk Önért.

Keressen fel bennünket!  
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ecoTEC pure: 

Vaillant készülék letisztult formában.

Vaillant Saunier Duval Kft. - Vaillant Márkaképviselet

Telefon: +36 (1) 464 78001097 Budapest        Gubacsi út 6/B. 

A épület, II. emelet                      

www.vaillant.hu        

info@vaillant.hu

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 brosúrában 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. Vevőinknek azt tanácsoljuk, hogy vásárlás előtt mindig tájékozódjanak a terméket 
forgalmazó kereskedő partnereinknél vagy képviseletünknél. Az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A Vaillant 
termékek importőreként fenntartjuk a műszaki tartalom változtatásának jogát!

Műszaki adatok VU 246/7-2 (H-INT II)
ecoTEC pure

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

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

Fűtési energiahatékonysági osztály

Melegvíz energiahatékonysági osztály

Csapolási profil XL XL



  ecoTEC pure

  Kondenzációs gázkészülék

Jó érzés jót tenni.

gázkészülékcsalád.

Egyszerűen nagyszerű 

Mert a a jövőben gondolkodik.



Az ecoTEC pure mindazt nyújtja, amelyre egy modern fűtő- vagy melegvíz-készítő megoldásnak 

valóban szüksége van: nagyszerű minőség, legkorszerűbb technika és időtállóság. Egyesül benne 

a kifinomult német tervezés és a több mint 140 éves tapasztalat. Mindez egy kondenzációs 

gázkészülékbe sűrítve.  Az ecoTEC pure fűtő és a kombi kivitelű készülékek lenyűgöző áron 

kaphatók. Az ecoTEC pure termékcsalád kínálata egyszerűen nagyszerű!

Ez a fali gázkészülékcsalád elsősorban új építésű lakóingatlanokhoz alkalmas, de ideális megoldás 

lehet a régebbi, hagyományos működésű hőtermelők cseréjéhez is.

Az egyszerűen zseniális 

fűtőkészülék.



Egyedülálló, és benne van minden, 

ami márkánkat jellemzi.

Maximális teljesítmény 

— 100%-os Vaillant-csúcsteljesítmény és a legjobb minőség

— Kondenzációs működés a magasabb energia- és költségmegtakarítás érdekében

— Robusztus, megbízható és hosszú élettartamra tervezett készülék

— A régebbi készülékekkel összehasonlítva akár 30%-os energiamegtakarítás is 

elérhető

Teljes biztonság 

— A bevált és hatékony technológia teljesíti az ökodizájn-előírásokat 

az aktuális EU-irányelveknek megfelelően

— Világszerte több mint 6 millió felszerelt ecoTEC készülék

— Bizalom, vonzó minőségbe és nagyszerű árba csomagolva

— Egyszerűen beépíthető már meglévő rendszerekbe is

Teljes rugalmasság

— Tökéletesen alkalmas a régi fűtőkészülékek cseréjére

— A szükségletek alapján fűtő és kombi verziók választhatók

— Többféle teljesítménnyel a legkülönbözőbb célokra

— eBUS sorkapocs az internetbázisú szabályozók csatlakoztatására

Ezzel számolhat

Mindazoknak, akik még többet akarnak

Az ecoTEC pure készülékben az összes alapvető funkció 

rendelkezésre áll. A további komfortnövelésről saját 

szabályozóink — a legegyszerűbb szobai termosztáttól egészen 

az intelligens, hálózat alapú rendszerekig —, valamint többféle 

űrtartalmú Vaillant melegvíz-tárolóink gondoskodnak. 



Vaillant készülékek 

Rendszerrel 

nagyszerű áron.

még több komfort.

Rozsdamentes acél fűtési hőcserélő

Bevált minőség egyszerű szervizelhetőséggel 

a komplikációktól mentes karbantartáshoz.

Kondenzvízgyűjtő 

Közvetlen hozzáférés a készülék alsó részén 

az egyszerű eléréshez.

Új hidraulikus blokk

Minden komponens elöl kapott helyet, hogy 

egyszerűbb legyen a tisztítás, javítás és az 

esetleges alkatrészcsere. Integrált, függőleges 

elrendezésű (DIN elv) csőcsatlakozók.

Nagyhatékonyságú fűtési szivattyú

Összhangban az ErP ökodizájn-irányelvekkel, 

a legalacsonyabb elektromosáram-

fogyasztásért.

Külső burkolat

Vaillant-megjelenés kitűnő minőségű 

zománcozással. Rendkívüli rugalmasság a 

beépítés során.

Új kezelőfelület megújult elektronikával

A gyorsabb üzembe helyezhetőségért.

Aqua-Comfort-System

A bekapcsolható Aqua-Comfort-System segítségével az ecoTEC pure előmelegített belső víztartalmának 

köszönhetően a zuhanyzáshoz vagy kádtöltéshez azonnal, várakozási idő nélkül, állandó hőmérsékletű me-

leg vizet ad. Ezenkívül az Aqua-Power-Plus funkció lehetővé teszi, hogy a melegvíz-készítésre fordítandó 

teljesítményt 21%-kal megemeljük.


