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ecoTec plus – besTseller 
w nowym wydaniu

Nowa odsłona ecoTEC plus: nowoczesna kon-
strukcja i modny design – to nowa era dla sys-
temów ogrzewania. ecoTEC plus to najnowszy  
i najlepszy w swojej klasie wiszący kocioł kon-
densacyjny o płaskiej konstrukcji i nowoczesnym 
designie. Znajduje zastosowanie w nowym bu-
downictwie, jak i na rynku wymian. Jest dostęp-
ny w wersji jednofunkcyjnej (VC), dwufunkcyjnej 
(VCw) lub z wbudowanym zasobnikiem ciepłej 
wody użytkowej (VCI).

ecoTec plus w skrócie:
• Szeroki zakres dostępnych mocy na c.o.: od 15 
do 35 kW.
• Nowy układ adaptacji do gazu IoniDetect.
• Szybka łączność poprzez pług and play.
• Nowoczesny interfejs z ekranem dotykowym. 
Łatwość instalacji i obsługi.
• Szczegółowe dane serwisowe usprawniają dia-
gnostykę przez magistralę LIN Bus wbudowaną 
w interfejs.

Nowoczesna struktura i koncepcja obsługi inter-
fejsu kotła ecoTEC plus oraz elementy sterowa-
nia przyśpieszają montaż i eksploatację urządze-
nia. Czytelne menu, intuicyjny asystent instalacji 
i komunikaty tekstowe w j. polskim ułatwiają na-
wigację.
Kolejną zaletą są niewielkie rozmiary: ecoTEC 
plus zastąpi stary kocioł o takiej samej wydaj-
ności, zajmując znacznie mniej miejsca.
Dzięki ecoTEC plus VCI można uzyskać jeszcze 
więcej ciepłej wody użytkowej. Jest to spraw-
dzony system do łatwego montażu na ścianie,  
w dowolnym miejscu – zajmuje zaledwie 0,3 m2.  
Dwa zasobniki ze stali nierdzewnej o łącznej 
pojemności 10 l zapewniają dostateczną ilość  

 Vaillant jest światowym liderem wśród producentów energooszczędnych i przyjaznych dla środowiska naturalnego 
systemów grzewczych. Gazowe kotły kondensacyjne Vaillant to urządzenia, w których zastosowano najnowocześniejsze 
rozwiązania technologiczne. W opracowaniu swych produktów Vaillant stara się uwzględniać potrzeby szczególnie tych 
klientów, którzy chcieliby łączyć oszczędne korzystanie z zasobów naturalnych z wysokim komfortem użytkowania. 
Gazowe kotły kondensacyjne ecoTEC plus i ecoTEC exclusive marki Vaillant to urządzenia z pewną przyszłością.

Kotły Kondensacyjne Vaillant –  
proste sposoby oszczędzania energii
Niedościgniona wydajność i sprawdzone technologie

Kompaktowa budowa ecoTEC plus pozwala na montaż na małej przestrzeni

http://www.instalreporter.pl
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Zastosowany wymiennik ciepła ExtraCondense 
oferuje o 10% wyższą sprawność przy wytwa-
rzaniu c.w.u. w porównaniu z konwencjonalny-
mi kotłami dwufunkcyjnymi. Oznacza to też 10% 
oszczędności energii dla użytkowników.
W urządzeniu ecoTEC exclusive zastosowano 
nowy system IoniDetect, wykorzystujący pomiar 
prądu jonizacji za pomocą elektrody kontrolnej. 
IoniDetect pozwala na stałą jakość pracy kotła, 
co oznacza optymalizację zużycia energii i pro-
cesu spalania.
Asystent Równoważenia Hydraulicznego to uni-
kalna własność ecoTEC exclusive. To specjalny 
tryb pracy kotła, w którym uruchamiana jest tyl-
ko pompa. Z pomocą czytnika przepływu ALPHA 
Reader i dedykowanej aplikacji Grundfos GO Ba-
lance, tryb ten pozwala na szybkie i łatwe wyre-
gulowanie przepływu czynnika grzewczego w in-
stalacji. Żadne z pomieszczeń w domu nie jest 
niedogrzane ani przegrzane. Energia jest wyko-
rzystana najbardziej wydajnie, co niesie ze sobą 
kolejne oszczędności.

sTerowanie sysTemowe

Sterowanie nowym systemem grzewczym z urzą-
dzeniami Vaillant z dowolnej odległości wymaga 
niewielkich przygotowań. Niemal bez nakładów 
na montaż i bez wiedzy specjalistycznej można 
połączyć nowy kocioł z modułem internetowym 
sensoNET i aplikacją sensoAPP, aby sterować in-
stalacją spoza domu.
Do kotłów kondensacyjnych Vaillant proponu-
je także nowe regulatory sensoCOMFORT i sen-
soHOME. Czytelny i intuicyjny układ sterowania  

ciepłej wody użytkowej w czasie krótszym niż 
5 sęk. przy równoczesnym poborze. Natomiast 
ponowne załadowanie zasobników zajmuje za-
ledwie ok. 5 min. Co najważniejsze: przy niewiel-
kim poborze c.w.u. kocioł się nie uruchamia, gdyż 
ilość wody w zasobnikach jest wystarczająca. 
Nowa, inteligentna funkcja IoniDetect samoczyn-
nie dostosowuje pracę kotła do zmian rodza-
ju i jakości gazu. Dzięki tej technologii nie trze-
ba obawiać się różnic w jakości dostarczanego 
gazu ani konieczności zmiany nastaw do efek-
tywnego spalania przy wahaniach jakości gazu.

Kocioł ecoTEC plus wyposażony w nowoczesną 
pompę o wysokiej efektywności i magistralę 
komunikacyjną LIN Bus udostępnia głębszy po-
ziom informacji diagnostycznych przez nowo-
czesny interfejs. 

ecoTec exclusive – wyjąTkowy 
pod wieloma względami

Dostępny jest w wersji jednofunkcyjnej solo  
i w pakietach z zasobnikami c.w.u. VIH R/M (120 
do 200 litrów, w klasie izolacji zasobnika A) oraz 
w wersji dwufunkcyjnej kotła.

główne zalety ecoTec exclusive:
• niezawodny i trwały – solidne komponenty, pro-
dukcja w europejskich fabrykach,
• szeroki zakres modulacji (do 1:10),
• wysoka sprawność pracy systemu oraz oszczęd-
ność energii,
• zawsze optymalny proces spalania gazu dzięki 
systemowi IoniDetect,
• najwyższa możliwa niezawodność pracy w trak-
cie eksploatacji,
• szybka i wygodna obsługa: nowoczesny regu-
lator oraz aplikacja,
• pług&play – łatwe podłączenie do Internetu,
• nowy interfejs – wygodny monitoring funkcji 
grzania i pracy kotła,
• nagrodzony zieloną etykietą iQ za technologię 
przyszłości,
• przyjazny dla środowiska – wysoki udział ma-
teriałów nadających się do recyklingu,
• nowa, płaska obudowa oraz kompaktowe wy-
miary urządzenia.

sensoNET to moduł do komunikacji internetowej 
podłączany na zasadzie plug&play

Kocioł ecoTEC exclusive wyposażono w dotykowy 
wyświetlacz nowej technologii

Obejrzyj  Film o ecoTeC exclusive

Design nowych regulatorów jest spójny  
z wyświetlaczami na nowych kotłach

http://www.instalreporter.pl
http://www.youtube.com/watch?v=2U9i0VneIPw
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instalacją ogrzewania z dowolnego miejsca to 
nowy regulator systemowy sensoCOMFORT  
VRC 720 z modułem internetowym sensoNET VR 921.  
Dzięki temu rozwiązaniu użytkownik ma dostęp 
do wszystkich głównych funkcji sterujących przez 
aplikację sensoAPP – nawet spoza domu. Korzy-
ścią jest fakt, iż ecoTEC plus, sensoCOMFORT  
i sensoAPP mają taką samą strukturę i koncep-
cję sterowania.

Dzięki nowemu wyświetlaczowi regulatora pogo-
dowego do ogrzewania i wentylacji sensoCOM-
FORT o wysokiej rozdzielczości z ekranem 3,5″ 
obsługa jest wygodniejsza niż kiedykolwiek. Sześć 
czułych przycisków dotykowych i wygodny doty-
kowy suwak ułatwiają interakcję nawet w ciem-
ności dzięki funkcji podświetlenia. Przejrzysta 
struktura menu i pomocniczy asystent persona-
lizacji umożliwiają szybką nawigację i ustawianie. 
A jeśli brakuje niektórych informacji, wystarczy 
użyć przycisku pytania, aby uzyskać dalszą po-
moc. Dzięki aplikacji sensoAPP możesz sterować 
ogrzewaniem z dowolnego miejsca.
Podobnie jak wszystkie komponenty inteligent-
nego domu, sensoCOMFORT jest oczywiście  
w stanie komunikować się przez bramkę KNX.
Nowa generacja kotłów ecoTEC, sensoCOMFORT 
i sensoAPP mają jedną wspólną cechę: jednolitą 
strukturę menu. Po zapoznaniu się z interfejsem 
urządzenia jesteś gotowy do obsługi sensoCOM-
FORT i sensoAPP. Dzięki temu obsługa nowego 
sterowania jest bardzo wygodna.

Termostat pokojowy sensoHOME z intuicyjną 
koncepcją obsługi gwarantuje maksymalny kom-
fort za pomocą kilku kliknięć. Jest to idealne roz-
wiązanie dla instalacji z jednym obiegiem grzew-
czym składającej się np. z kotła i zasobnika ciepłej 
wody użytkowej. Przejrzystość w działaniu i wy-
glądzie: nowy wyświetlacz sensoHOME o wyso-
kiej rozdzielczości z ekranem 3,5″. Wystarczy kil-
ka dotknięć, aby określić indywidualny komfort. 
Przejrzysta struktura menu, pełny tekst i dodat-
kowy przycisk „znaku zapytania” z dodatkowymi 
informacjami gwarantują niezawodną komunika-
cję. Podświetlane przyciski zapewniają wygodną 
obsługę nawet w ciemnościach.

Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.
ul. 1 Sierpnia 6A, budynek C, 02-134 Warszawa

infolinia: 801 804 444
tel. 22 323 01 00, faks 22 323 01 13

www.vaillant.pl, vaillant@vaillant.pl
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Przejdź  Więcej o ecoTeC plus

Przejdź  Więcej o ecoTeC exclusive

Przejdź  Więcej o sensoCOMFOrT

Przejdź  Więcej o sensoHOMe

NFOŚiGW: pONad 110 tys. WNiOskóW 
O dOtację Na FOtOWOltaikę;  
budżet Na WyczerpaNiu
 
Zainteresowanie programem Mój Prąd jest tak 
duże, że budżet programu – dwukrotnie już po-
większany do kwoty 1 mld 155 mln zł – jest de 
facto na wyczerpaniu. Powiadomienia mailowe 
w tej sprawie są systematycznie wysyłane do 
wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o dofi-
nansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych 
jeszcze w poprzedniej edycji programu (II na-
bór), a do tego momentu nie otrzymali środków.  
Należy przy tym podkreślić, że regulamin pro-
gramu nie dawał gwarancji otrzymania dofinan-
sowania, gdyż obowiązuje zasada konkursowa,  
a alokacja środków, choć dwukrotnie zwiększa-
na (o 100 mln zł i 55 mln zł) siłą rzeczy musiała 
być ograniczona.
Zważywszy na fakt, że ogromne środki w obu 
poprzednich naborach zostały już wyczerpane, 
istnieje prawdopodobieństwo, że pewna grupa 
wnioskodawców nie znajdzie się w gronie be-
neficjentów drugiej edycji programu Mój Prąd. 
nFoŚigw zachęca do składania wniosków  
w aktualnie trwającym naborze trzeciej edycji 
programu. Ponowne złożenie wniosków w obec-
nie trwającym trzecim naborze jest dodatkową 
możliwością dla osób, które najprawdopodobniej  

nie dostaną dotacji, a spełniają warunki regu-
laminowe trzeciej edycji. warto z tym nie zwle-
kać, gdyż budżet tegorocznej edycji Mój Prąd 3.0  
w wysokości 534 mln zł pozwoli na dofinansowa-
nie maksymalnie ok 178 tys. mikroinstalacji fo-
towoltaicznych, a już ponad 110 tys. wniosków 
zostało złożonych. Dodać trzeba, że trwający od  
1 lipca br. nabór wniosków potrwa do 22 grud-
nia br. albo do wyczerpania alokacji. Tymcza-
sem zainteresowanie jest tak duże i dynamicz-
ne (dziennie do NFOŚiGW wpływa nawet 3-4 tys. 
wniosków), że przy tempie składania dokumen-
tów budżet trzeciej edycji programu Mój Prąd 
może wyczerpać się już do połowy września br.
Proponujemy zatem i jednocześnie zachęcamy, 
aby wnioskodawcy z drugiego naboru, którzy 
spełniają warunki regulaminu trzeciego nabo-
ru, a dotychczas nie otrzymali dofinansowa-
nia, skorzystali z dodatkowej szansy. warto za-
razem pamiętać, że – zgodnie z regulaminem 
trzeciego naboru programu – wnioski należy 
składać wyłącznie w formie elektronicznej za 
pośrednictwem Generatora Wniosków dostęp-
nego na stronie NFOŚiGW. Dokumentacja wy-
syłana do NFOŚiGW w formie papierowej ze 
względów formalnych nie będzie mogła być 
rozpatrywana.
Źródło: NFOŚiGW
Pełna wersja informacji: kliknij 
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