Condensatievloerketel op gas ecoVIT/5

Lagere verwarmingskosten
na een snelle en eenvoudige
vervanging

Condensatievloerketel op gas ecoVIT/5

Al meer dan 145 jaar ontwikkelt Vaillant, als Europese marktleider in verwarmingstechnologie, toekomstgerichte en efficiënte
technologieën die beantwoorden aan steeds hogere verwachtingen op vlak van comfort, verbruik en efficiëntie. De Duitse
fabrikant gebruikt hiervoor niet alleen gas, stookolie en elektriciteit, maar tegenwoordig ook steeds vaker hernieuwbare energie
zoals zonne-energie, geothermie en aerothermie.

Goed om te weten
• Tijdbesparende installatie met de bekende Vaillant
gebruikersinterface en installatie-wizard;
• Minder onderhoud met probleemloze doorstroming verminderde kans op verstoppingen;
• Eenvoudige integratie in bestaande, complexe systemen;
• De combinatie met de VR 920-internetmodule en
de multiMATIC VRC 700 maakt het gebruik van de
multiMATIC-app mogelijk;
• Combinatie met zonneboiler mogelijk.

ecoVIT/5, de verwarmingsketel die geschikt is voor elke
installatie
Gaat u voor een gedeeltelijke vernieuwing van een bestaand
verwarmingssysteem of kiest u voor een volledig nieuwe
installatie, dan is de ecoVIT/5 condensatievloerketel op gas uw
ideale partner.
Deze condensatievloerketel kan geïnstalleerd worden in een
bestaande installatie maar kan evengoed gecombineerd
worden met het zonne-energiesysteem van een meer
recente woning. Of het nu gaat om een condensatieketel op
gas, een warmwaterboiler of een systeem voor de afvoer
van verbrandingsgassen, Vaillant biedt u steeds de nodige
componenten voor een eenvoudige installatie.

ecoVIT/5, kwaliteit en efficiëntie
Klanten die op zoek zijn naar een duurzaam en efficiënt toestel,
vinden in de ecoVIT/5 de ideale vervanging voor hun verouderde
verwarmingsketel. De ecoVIT/5 kan geïnstalleerd worden zonder
het verplicht vervangen van bestaande buizen of bestaande
elementen, zoals bijvoorbeeld de circulatiepomp en het
expansievat. Een ander niet te verwaarlozen voordeel is de snelle
indienststelling.
ecoVIT/5, een eenvoudige installatie en gemakkelijk
onderhoud
De ecoVIT/5 is het geschikte toestel voor installateurs en
particulieren die op zoek zijn naar een condensatievloerketel
met een eenvoudige installatie, een hoog rendement en een
zeer goede prijs/kwaliteit verhouding. De ecoVIT/5 behoeft
weinig onderhoud en de gemakkelijk te bereiken siphon
zorgt voor het moeiteloos schoonmaken van de ketel en
verminderde kans op verstopping.
Een hoog energierendement en het potentieel om
hernieuwbare energie aan te wenden
De ecoVIT/5 verwarmingsketel is energiezuinig, dat vermijdt
oplopende energiefacturen en het helpt bij het behoud van
het milieu. Deze condensatievloerketel op gas kan eveneens
gecombineerd worden met een zonneboiler van Vaillant zodat
de energie van de zon omgezet wordt in warmte voor een
huis.
Technische gegevens:
• Water volume tot 100 liter;
• Gevarieerde installatiemogelijkheden dankzij 4 verschillende
vermogens van 18, 25, 35 en 48 kW;
• Rendement tot 106,3% (30%);
• eBUS verbinding;
• Energie-efficiëntieklasse A;
• Hoog verwarmings- en warm water comfort

De ecoVIT/5 in een cascade-opstelling

Condensatiegasketel ecoVIT van Vaillant maakt gebruik van een
spiraalvormige, robuuste, roestvrijstalen getubeerde warmtewisselaar

Condensatievloerketel ecoVIT, multiMATIC VRC 700, internetmodule VR 920,
zonthermische zonnepanelen auroTHERM, zonneboiler auroSTEP en lucht/
lucht-warmtepomp climaVAIR

Technische gegevens
ecoVIT/5

VKK 186/5

VKK 256/5

VKK 356/5

VKK 486/5

105,8

106,3

Belangrijkste technische gegevens
Type

Solo

ErP - Energieklasse verwarming
Rendement bij deellast 30 %

106,4

106,2

Instelbereik vertektemperatuur (°C)

40-85

Vermogen
Nominaal vermogen (kW)

18

25

35

48

Vermogenbereik 50/30 °C (kW)

5,8 - 19,1

8,3 - 26,5

11,3 - 37,5

15,5 - 51,5

Vermogenbereik 80/60 °C (kW)

5 - 17,2

7,2 - 24,3

10,1 - 33,3

13,9 - 47,2

102/197

102/197

Aansluitingen
Verwarming (mm)/(R)

Rp1

Gas (R)

3/4"

Rookgasafvoer/luchttoevoer (mm/mm)

80/125

Afmetingen en gewicht
Hoogte (mm)

1.255

Breedte (mm)

570

Diepte (mm)

700
86/186

86/186
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Gewicht leeg/gevuld (kg)

Wij helpen u graag verder.
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Uw installateur

