
 ecoVIT

 Stacionárne kondenzačné kotly 

Pretože                     myslí dopredu.

Dobrý pocit robiť správne veci.

a ideálne pre novostavby

Najefektívnejšie pre modernizáciu
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Vaillant Group Slovakia, s.r.o.

Pplk. Pľjušťa 45      909 01 Skalica      Tel.: +421 34 6966 101

Zákaznícka linka: +421 34 6966 128      www.vaillant.sk

Váš Vaillant predajca:

Úspora energie, nízke účty  

Nový plynový kondenzačný kotol ecoVIT je určený na vykurovanie 
s  možnosťou prípravy teplej vody v externých zásobníkoch Vaillant. 
Svojim užívateľom ponúka vynikajúci výkon, vysokú účinnosť, moderný 
dizajn a nižšie účty za kúrenie – čiže to, čo je najdôležitejšie pre užíva-
teľov.  Pracuje s osvedčenou kondenzačnou technológiou Vaillant a  je 
navrhnutý tak, aby čo najlepšie využíval dodávanú energiu a pomáhal 
zachovať životné prostredie. Možno ho kombinovať s rôznymi solárny-
mi systémami Vaillant.  
Je ideálnou voľbou pre modernizáciu vykurovacích systémov v jedno-
generačných alebo dvojgeneračných domoch. Kto hľadá vhodnú ná-
hradu pre svoj starý, voľne stojaci model kotla, ecoVIT je práve to čo 
hľadá. Môže byť veľmi jednoducho a rýchlo nainštalovaný do jestvujú-
ceho vykurovacieho systému pomocou existujúcich pripojení, komíno-
vého systému a hydraulického príslušenstva, ako je obehové čerpadlo 

a  expanzná nádoba. Široký rozsah modulácie výkonu zaisťuje hladký 
a  tichý chod a  spoľahlivo poskytuje pohodlie domáceho vykurovania 
a prípravy teplej vody prostredníctvom širokého sortimentu externých 
zásobníkov Vaillant. Vzhľadom k energetickej úspore bol kvalifikovaný 
do energetickej triedy účinnosti A. 

ecoVIT v skratke:
•  Ideálny na výmenu starých modelov stacionárnych kotlov
•  Jednoduchá a rýchla montáž do existujúcich vykurovacích systémov 
•  Úspora času počas inštalácie vďaka intuitívnemu ovládaniu 

a „asistentovi inštalácie“
•  Pohodlné a jednoduché ovládanie vďaka aplikáciám
•  So svojou šírkou len 570 mm je vhodný kamkoľvek (pre všetky 

priestory) 
•  Možnosť kombinácie so solárnym systémom 

Technické údaje Jednotka ecoVIT

VKK 256/5

Rozsah vykurovacieho výkonu pri 50/30 °C kW 8,3 – 26,5

Rozsah vykurovacieho výkonu pri 80/60 °C kW 7,2 – 24,3

Normovaný stupeň využitia tepla % 108

Účinnosť pri ohreve TV % 97

Maximálny výkon pri ohreve TV kW 25

Maximálny elektrický príkon W 47

Rozmery (v x š x h) mm 1275 x 570 x 700

Hmotnosť kg 86

Hladina hlučnosti dB (A) 57

Trieda ErP 

TV – teplá voda, ErP – energetická trieda účinnosti

Odporúčaný doplnkový sortiment

Typ zásobníka Objem zásobníka v litroch Popis Trieda ErP 

uniSTOR VIH 120 A, 150 A 120/150 Stacionárny zásobník teplej vody A

uniSTOR VIH 120 B, 150 B 120/150 Stacionárny zásobník teplej vody B

Typ regulátora Komunikačné rozhranie Popis

multiMATIC 700 eBus Ekvitermický regulátor

eRELAX eBus Smart regulátor s wi-fi pripojením – diaľkové ovládanie cez internet

Internetový komunikačný modul Popis

VR900 Diaľková správa a diagnostika vykurovacieho systému


