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Niewielkie wymiary, elegancka konstrukcja
ecoTEC intro to jeden z najmniejszych i najlżej-
szych nasciennych kotłów kondensacyjnych na 
rynku. Ten lekki kocioł ma przejrzystą, elegancką 
i płaską konstrukcję przeznaczoną do montażu  
w pomieszczeniach mieszkalnych, niewielkich 
wnękach czy szafkach. Cyfrowy wyświetlacz kotła  
z dotykowymi przyciskami, ułatwia regulację 
ogrzewania i ustawienie komfortowej temperatury.

Niskie koszty inwestycji i eksploatacji
Dwufunkcyjny kocioł Vaillant ecoTEC intro to sy-
nonim wysokiej jakości i optymalnej efektywno-
ści kosztowej – w trakcie inwestycji i eksploatacji.  
w porównaniu ze starszymi systemami grzewczy-
mi zużywa o 30% mniej energii. Ponadto ecoTEC 
intro jest zgodny z przepisami o efektywności ener-
getycznej. Pozwala to uzyskać dofinansowanie.

Sprawdzona technologia i indywidualny serwis
w kotle ecoTEC intro zastosowano sprawdzoną 
gazową technikę kondensacyjną Vaillant. Urzą-
dzenie obejmuje np. trwały wymiennik ciepła ze 
stali nierdzewnej oraz bardzo efektywną pompę.

Główne zalety:
• zastosowanie do ogrzewania grzejnikowego  
i podłogowego w mieszkaniach,
• niskie koszty instalacji,
• możliwa pracy z otwartą komorą spalania lub 
z zamkniętą komorą spalania z certyfikowanym
układem odprowadzania spalin,
• niemiecka technologia.

Cechy szczególne:
• moc cieplna 24 kW w trybie ciepłej wody użyt-
kowej,
• moc cieplna 18 kW w trybie ogrzewania,
• wymiary urządzenia: 626x400x270 mm,
• nowe rozmieszczenie króćców przyłączeniowych,
• możliwość zasilania gazem G20; G27 albo gazem 
płynnym G31 (propan) (zestaw do przezbrojenia),
• maksymalna temperatura na zasilaniu w trybie 
ogrzewania: 75oC,
• maksymalna temperatura ciepłej wody użytko- 
wej: 55oC,
• przeponowe naczynie wzbiorcze o objętości 8 l,
• 2-gwiazdkowy komfort ciepłej wody użytkowej,
• wymiennik ciepła że stali szlachetnej.

Nowe kotły Vaillant ecoTEC intro zostały zaprojektowane jako 
kompaktowe i minimalistyczne rozwiązanie dla małych mieszkań  
i niewielkich domów, dla ogrzewania pomieszczeń oraz przygotowywania 
c.w.u. Do ogrzewania mieszkania o powierzchni około 80 m2  
z 3-4 mieszkańcami idealnie nadaje się właśnie kocioł ecoTEC intro. 

ecoTEC inTro – minimalizm dosTosowany 
do CodziEnnyCh poTrzEb
Do nowych i modernizowanych mieszkań lub małych domów

Mały wymiar,
duże oszczędności

270 mm
400 mm

626 mm

Przystępny cenowo dwufunkcyjny, gazowy kocioł 
kondensacyjny ecoTEC intro bez problemu spełnia potrzeby 
domowników w zakresie ogrzewania i przygotowania ciepłej 
wody oraz oferuje użytkownikom szereg korzyści:
• technologia, jakość i serwis od marki godnej zaufania,
• ekonomiczne rozwiązanie z uwagi na zastosowaną 

technologię,
• niskie wydatki na produkt i instalację,
• niskie koszty eksploatacji kotła kondensacyjnego,
• oszczędność miejsca — oszczędność kosztów,
• dopasowanie do mebli kuchennych rozmiarem i wyglądem,
• komfortowy stosunek ceny do jakości, 
• szybka instalacja.

Zaawansowana technologia w małym urządzeniu
Wszystkie wysokiej jakości komponenty są zintegrowane  
w ekstremalnie małej konstrukcji. Dlatego ecoTEC intro należy 
do najmniejszych wiszących, gazowych kotłów 
kondensacyjnych na rynku.
Kocioł ecoTEC intro posiada wymiennik ze stali szlachetnej 
oraz pompę wysokiej sprawności.  
Klasa efektywności (Eta S 92%) dla potrzeb centralnego 
ogrzewania jak i ciepłej wody użytkowej. Niewielka waga, 
modna, płaska konstrukcja oraz neutralny kolor obudowy 
sprawiają, że urządzenie doskonale pasuje do wielu miejsc  
w mieszkaniu: kuchni, przedpokoju czy łazienki.

Kompaktowe wymiary

Moc cieplna w trybie ciepłej wody użytkowej:
24 kW

Moc grzewcza: 18 kW

Elementy systemu
1) ecoTec intro
2) Obieg grzewczy bez mieszacza
3) CIepła woda użytkowa

Gwarantowany
komfort

w atrakcyjnej
cenie

Doskonały
do mieszkań
na wymianę 

starego
urządzenia

Gazowe wiszące dwufunkcyjne kotły kondensacyjne  •  ecoTEC intro
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Przejdź  Więcej o ecoTeC intro

http://www.instalreporter.pl
https://www.vaillant.pl/klienci-indywidualni/produkty-i-systemy/ecotec-intro-68736.html#downloads

