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regulator systemowy multiMATIC VRC 700. W prost-
szych instalacjach grzewczych sprawdzi się interne-
towy, pogodowy regulator eRELAX, sterujący jednym 
obiegiem grzewczym (bez zaworu mieszającego)  
i pracą zasobnika ciepłej wody. Dane o warunkach 
pogodowych ściągane są z Internetu, co pozwala na 
rezygnację z instalowania czujnika temperatury ze-
wnętrznej. Ustawioną automatycznie krzywą grzew-
czą można w razie potrzeby zmienić. Na podstawie 
sposobu korzystania z ogrzewania oraz warunków 
otoczenia, system optymalizuje czasy ogrzewania, 
zapewniając komfortową temperaturę w domu (eRE-
LAX „uczy się” profilu użytkownika).
Liczne funkcje dodatkowe, jak prognoza zużycia 
energii, wskazówki dotyczące komfortu cieplnego 
i zastosowanie predefiniowanych profili, podobnie 

jak inteligentne programy czasowe, zapewniają naj-
wyższą efektywność.
eRELAX wyposażony jest w moduł komunikacyjny  
i dedykowaną aplikację dla urządzeń mobilnych. Je-
dynym warunkiem jest dostęp do Internetu poprzez 
sieć WLAN.

Wyprodukowany według wymagań Dyrektywy 
ErP ecoTEC pure doskonale sprawdza się w nowych 
budynkach oraz do wymiany starszych kotłów bez 
ciepła skraplania. Dostępna jest wersja jedno- i dwu-
funkcyjna kotła. ecoTEC pure to gwarancja najwyż-
szej jakości, szeroki zakres zastosowań oraz pew-
ność za rozsądną cenę. Kocioł jest siódmą generacją 
technologii kondensacyjnej Vaillant.

Charakterystyka ecoTEC pure:
— sprawność znormalizowana 98% (Hs)/109% (Hi)
— zakres modulacji do 1:3,5
— pneumatyczny moduł gazowo-powietrzny
— wysokoefektywna pompa regulowana elektronicz-
nie, z dodatkowymi programami dla pompy
— nowoczesny interfejs
— łatwe podłączenie do istniejących instalacji
— kompaktowa obudowa, nowoczesny wyświetlacz 
i panel sterowania

— zewnętrzna obudowa wykonana jest ze stalowej 
blachy lakierowanej proszkowo
— małe wymiary urządzenia

System Aqua Comfort i Power Plus
Podczas przygotowywania ciepłej wody kocioł eco-
TEC pure uruchamia dodatkowe rezerwy mocy. Dzię-
ki układowi Aqua Power Plus moc zwiększa się na-
wet o 21% (w kotłach dwufunkcyjnych).
System Aqua Comfort plus gwarantuje ponadto nie-
zmienną temperaturę ciepłej wody w każdej sytuacji. 
Kocioł ecoTEC pure wykorzystuje efekt kondensacji 
także podczas przygotowywania ciepłej wody użyt-
kowej i dlatego pozostaje urządzeniem oszczędnym 
również w tym trybie.

Sterowanie
ecoTEC pure współpracuje ze wszystkimi regulatora-
mi eBUS, począwszy od prostych pokojowych, aż po 

Kocioł ecoTEC pure jest nowością w rodzinie kotłów kondensacyjnych 
produkowanych przez markę Vaillant. To gwarancja najwyższej jakości, szeroki 
zakres zastosowań oraz pewność za rozsądną cenę. Ma wszystko, czego można 
oczekiwać od nowoczesnego kotła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody: 
wysoką jakość, zaawansowaną technologię, trwałość, niemiecką myśl techniczną, 
ponad 140-letnie doświadczenie uznanej marki. 

Nowy kocioł Vaillant 
– ecoTEC pure

Prospekt ecoTEC pure
Film prezentujący kocioł 
ecoTEC pure

Dołącz do nas  
na Facebooku!

http://www.instalreporter.pl
https://www.facebook.com/VaillantPL/
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