Condensatievloerketel op gas

•

ecoVIT exclusiv

Robuustheid en zuinige technologie gaan hand in hand met de

condensatievloerketel op gas
ecoVIT exclusiv

Condensatievloerketel op gas

Waarom een
condensatieketel
van Vaillant?
Omdat u zeer veel kunt besparen
op uw energieverbruik.

145 jaar van efficiëntie en duurzaamheid
Al meer dan 145 jaar ontwikkelt de Duitse fabrikant Vaillant, Europese marktleider in
verwarmingstechnologie, toekomstgerichte en efficiënte technologieën die beantwoorden aan
het verwachtingspatroon van de gebruiker op het gebied van comfort, verbruik en efficiëntie.
Vaillant gebruikt hiervoor niet alleen gas, stookolie en elektriciteit, maar tegenwoordig ook steeds
vaker hernieuwbare energie zoals zonne-energie, geothermie en aerothermie.
Zo biedt Vaillant nu al antwoorden op de vragen van de toekomst.
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Condensatievloerketel op gas

Moderne condensatietechnologie:

Tot 35% energie besparen
Vaillant biedt volledige systemen aan voor een zuinige en milieuvriendelijke verwarming en warmwaterproductie. Zo komt het merk
tegemoet aan al wie vooruitdenkt en beter wil leven, enerzijds door
spaarzaam om te springen met energiebronnen en anderzijds door
zijn levenskwaliteit te verbeteren.

En dit geldt natuurlijk ook voor onze condensatieketels. Wist u bijvoorbeeld dat meer dan 40 % van
uw energieverbruik naar verwarming en warmwaterproductie gaat? Dan begrijpt u vast ook waarom
het zo belangrijk is om uw huidig systeem kritisch te bekijken. Met een energiezuiniger systeem
verlaagt u uw energiefactuur aanzienlijk en bovendien geeft u de natuur en onze toekomst een
mooi cadeau.
De condensatieketels van Vaillant. Zuinig en toch comfortabel.
De condensatieketels van Vaillant werden zo ontwikkeld dat ze van de hoogste kwaliteit zijn,
ultrazuinig en milieuvriendelijk en u bovendien een optimaal comfort bieden. Omdat ze de
warmte uit de rookgassen recupereren, verbruiken ze aanzienlijk minder dan de klassieke
verwarmingsketels. Het resultaat? U bespaart maar liefst tot 35 % en meer op de stookkosten
én u bewijst het milieu een ‘schone’ dienst. Geen wonder dat diverse specialisten de
condensatieketels van Vaillant warm aanbevelen.
Ook geschikt voor uw woning.
Niet voor mijn woning, denkt u nu misschien. “Mijn installatie is te oud en niet geschikt voor
een condensatieketel”. Niets is minder waar. Vandaag zijn de meest verkochte ketels in België
condensatieketels.
Voor zowat elk type installatie is er wel een geschikte condensatieketel, die zeker uw huidige
oude ketel kan vervangen. Wist u bijvoorbeeld dat Vaillant een zeer uitgebreid gamma
condensatieketels in de aanbieding heeft? Of het nu gaat om vloer- of gaswandketels, om
systemen met of zonder warm water, u vindt het bij Vaillant. Bovendien garanderen wij u het
hoogste rendement. Zo eenvoudig is het!
ErP-richtlijn over energiegerelateerde producten.
ErP gaat meer precies over de richtlijnen in verband met eco-efficiënt design en de
milieuaansprakelijkheid (ELD). Enerzijds spreken we bij ecodesign over het ecologisch
ontwerp en de minimumvereisten op het vlak van efficiëntie en uitstoot.
Bij de ELD-richtlijn spreken we anderzijds over de labels die de juiste energieklasse
moeten vermelden. Meer info op www.vaillant.be/ErP-richtlijn
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Condensatievloerketel op gas ecoVIT eclusiv

De ecoVIT exclusiv,
kwaliteit gegarandeerd
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Omdat condensatieketels
warmte uit de rookgassen
recupereren, verbruiken ze
aanzienlijk minder dan de
klassieke verwarmingsketels.
ecoVIT exclusiv in combinatie met

actoSTOR.

Wat moet u precies verwarmen?

Zuinigheid en comfort troef.

Een groot gebouw, een oude charmewoning of een

De ecoVIT exclusiv is stukken zuiniger dan een klassieke ketel.

supermoderne nieuwbouw? De staande condensatieketel op

Op het eerste gezicht lijkt de ecoVIT exclusiv sterk op een

gas ecoVIT exclusiv staat zijn mannetje in alle omstandigheden.

klassieke vloerketel. Zodra je echter naar de binnenkant van

Hij is beschikbaar in 5 verschillende types, vanaf het vermogen

de ketel kijkt, komen er heel wat verschillen aan het licht.

van 22 kW tot 65 kW. Hij kan dus zowel een normale

De ecoVIT exclusiv is opgebouwd uit een watervat (verwarming)

ééngezinswoning als een industrieel gebouw moeiteloos de

van 100 liter en beschikt daarom over een zeer hoge inertie.

baas en is dankzij zijn opbouw bijzonder geschikt om een

Hierin is een enkele (voor een vermogen van 22 en 28 kW), een

oude ketel te vervangen. Maar tezelfdertijd beantwoordt hij

dubbele (voor een vermogen van 35 kW) of een drievoudige

door zijn supermoderne technologie ook aan de hoogste

(voor een vermogen van 47 en 65 kW) roestvrijstalen

nieuwbouwvereisten. Sterker nog: in combinatie met de

warmtewisselaar ingebouwd, en dit over de volledige hoogte

warmwaterboiler actoSTOR VIH K 300 zorgt de ecoVIT

van de ketel. Dit brengt een optimale condensatiereactie

exclusiv voor het meest optimale energiegebruik voor zowel

teweeg en dus ook een extra laag verbruik. Dankzij deze

verwarming als warmwaterproductie. En het kan nog beter:

opbouw is de ecoVIT exclusiv ook de ideale vervanger van een

combineer uw condensatievloerketel met een zonneboiler

oude vloerketel op gas of stookolie, zonder dat er ingrijpende

en zonnepanelen van Vaillant. U maakt gebruik van de gratis

veranderingen in de installatie zelf dienen te gebeuren.

energie van de natuur en u haalt het hoogste rendement
met uw installatie.
Met de ecoVIT exclusiv haalt u een ketel in huis die scoort

Conclusie: de ecoVIT exclusiv is zonder twijfel de

op alle vlakken: op en top betrouwbaar, 100% bedrijfszeker,

modernste, zuinigste en milieuvriendelijkste ketel met de

bijzonder rendabel, ultrazuinig en extra gebruiksvriendelijk.

laagste emissie van schadelijke stoffen. Enkele cijfers: de

Hij is opgebouwd uit hoogkwalitatieve materialen: zowel

ecoVIT exclusiv moduleert tussen 30% en 100% van zijn

de pre-mix brander als de warmtewisselaar bestaan uit

vermogen. Bovendien past hij zich automatisch aan iedere

roestvrij staal.

installatie en warmtevraag aan, zodat hij enkel verbruikt
wat strikt noodzakelijk is. U verspilt geen druppel te veel!
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Condensatievloerketel op gas ecoVIT eclusiv

Moderne technologie:

Topkwaliteit om u te dienen

Staande condensatieketel ecoVIT exclusiv

Roestvrijstalen pre-mix brander en warmtewisselaar

Kwaliteitskampioen.

De werking van de ecoVIT exclusiv garandeert u het

Met de ecoVIT exclusiv heeft Vaillant niet alleen een ketel

maximaal haalbare rendement.

ontworpen die maximaal scoort op het vlak van zuinigheid

De ecoVIT exclusiv is opgebouwd uit het brandergedeelte

en flexibiliteit: ook op technologisch vlak is deze ketel een

en een voorraadvat waarin het water voor de CV installatie

uitblinker. Hij maakt gebruik van de nieuwste technologieën

opgewarmd wordt. Via de roestvrijstalen pre-mix brander

en werd vervaardigd uit de allerbeste materialen.

wordt aardgas verbrand en daarbij rookgassen gevormd.
Deze rookgassen worden door een roestvrijstalen warmte-

Opgebouwd uit materialen om u tegen te zeggen.

wisselaar in het voorraadvat gestuurd. Daar gebeurt er dan

Vaillant ging erg zorgvuldig te werk voor de keuze van de

warmteoverdracht tussen de rookgassen en het CVwater.

onderdelen van de ecoVIT exclusiv. Zowel de warmtewisselaar
als de zelfreinigende pre-mix brander zijn gemaakt uit roestvrij

Middenin het voorraadvat is de retour sanitair voorzien voor

staal, wat een maximale levensduur en een minimaal

de eventuele aansluiting van een sanitaire warmwaterboiler

onderhoud garandeert.

op de ecoVIT exclusiv. Ondertussen dalen de reeds gedeeltelijk
afgekoelde rookgassen verder naar beneden, waar ze dan in
contact komen met het koudere retour-CV-water dat onderaan
in het vat toegevoerd wordt. Hier gebeurt de permanente
condensatiereactie in de ketel en kan een zeer hoog rendement
bereikt worden.
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Bedieningsbord ecoVIT exclusiv

Pre-mix brander

U kunt de ecoVIT exclusiv overal installeren waar u maar wilt.

Het digitale informatie- en analysesysteem DIA, met

Waar heeft u plaats voor uw ketel? Met de ecoVIT exclusiv hoeft

duidelijk leesbaar display, geeft de status van het toestel en

u zich het hoofd hierover niet te breken. En muren opbreken

de noodzaak tot onderhoud weer. Bij een eventuele storing

hoeft al helemaal niet. U kunt de ecoVIT exclusiv installeren

verschijnt er ook een duidelijke foutendiagnose op het

waar u maar wilt: in de kelder of de garage en zelfs op zolder!

display. U weet precies waar u aan toe bent!

De ecoVIT exclusiv heeft geen aansluiting op een klassieke
schoorsteen nodig: het is een gesloten ketel met ingebouwde

De waterdruksensor: een echte ‘waakhond’ voor uw installatie.

ventilator. Dit betekent dat de rookgassen via een afvoerkanaal,

Zoals de naam aangeeft, waakt deze sensor voortdurend

dat met de buitenmuur of het dak in verbinding staat, worden

over de druk in de verwarmingsinstallatie. Een lek in de

afgevoerd; verse lucht komt binnen via een aanvoerkanaal.

installatie, een defect expansievat? Uw persoonlijke waakhond

U hoeft dus niet op te zien tegen de vervanging van uw

slaat ogenblikkelijk alarm!

oude ketel. De ecoVIT exclusiv staat in een mum van tijd op
zijn plaats, hoe groot of ingewikkeld de installatie ook is. Erg
makkelijk is dat u ook voor aangepaste boilers, regelingen
en andere aangepaste accessoires bij Vaillant terecht kunt.
Geen zorgen meer: de ecoVIT exclusiv denkt in uw plaats.
Maakt u zich zorgen als de winter voor de deur staat?
Vraagt u zich af hoe dringend uw verwarmingsinstallatie
aan een onderhoud toe is? Met de ecoVIT exclusiv aan
uw zij kunt u zich voortaan met leukere zaken bezighouden.
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Condensatievloerketel op gas ecoVIT eclusiv

Het hoogste comfort, ook
voor de warmwaterproductie
Klassieke boiler met verwarmingsspiraal
10 ° C

15 °C

30 ° C

45 ° C

60 ° C

Thermisch gelaagde boiler

60 ° C

Start

5 min

60 ° C

15 min

60 ° C

30 min

45 min

ecoVIT exclusiv + thermisch gelaagde boiler actoSTOR

Als u uw ecoVIT exclusiv combineert met een boiler, koppelt u

Dankzij de moderne technologie van de thermisch gelaagde

het zuinige aan het aangename: u beschikt over het hoogste

boiler levert de actoSTOR met zijn inhoud van 150 liter hetzelfde

warmwatercomfort en uw energieverbruik is minimaal. Dit is te

comfort als een klassieke boiler met spiraal van 300 liter.

danken aan het aquaKONDENZ-systeem dat er voor zorgt dat
de ketel ook voor de warmwaterproductie condenseert. Via deze

Besparing van tijd en geld.

speciale technologie krijgt u in een mum van tijd warm water

De opwarming van het water in de actoSTOR gebeurt volgens

aan de gewenste temperatuur. De specifieke werking van de

het principe van een thermisch gelaagde boiler of een

ketel garandeert een nog betere condensatie en verhoogt het

voorraadboiler. Deze neemt het water onderaan in het boilervat

rendement extra.

weg, warmt het op via de externe warmtewisselaar (van 65 kW)
in de boiler en voegt het terug toe aan het boilervat. U beschikt

Warmwatercomfort van een hoger niveau.

dus over warm water zodra de opwarming start.

Om te genieten van al de voordelen van de ecoVIT exclusiv, kunt
u hem combineren met een warmwaterboiler van Vaillant.

Onderhoud noch kosten!
Ook voor de actoSTOR werd er naar oplossingen gezocht om

Een sterke partner.

kosten te sparen. Hij werd uitgerust met een onderhoudsvrije

De ecoVIT exclusiv kan moeiteloos met de warmwaterboilers van

elektronische anode, die het vat tegen corrosie beschermt. Deze

het type uniSTOR gecombineerd worden. Dit zijn boilers met een

werkt anders dan de magnesiumanodes van traditionele boilers,

ingebouwde verwarmingsspiraal, beschikbaar in verschillende

die door de corrosie afbreken en regelmatig vervangen moeten

types tussen 120 en 500 liter. Heeft u graag nog iets meer?

worden. De elektronische anode geeft immers spanning af in

Bent u op zoek naar het een onovertroffen warmwatercomfort?

het water van de boiler. Dit neutraliseert de elektrolysereactie

Dan is de warmwaterboiler actoSTOR de ideale partner van de

in de boiler en verhindert corrosie. Het resultaat is ronduit

ecoVIT exclusiv. Deze boiler beantwoordt aan alle comforteisen

schitterend: u hoeft deze anode nooit meer te onderhouden of

en neemt heel weinig plaats in.

te vervangen!
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Zonne-energiesystemen

Combineer de ecoVIT met
een zonne-energiesysteem.
Kies voor de oplossing van de toekomst.

thermisch zonnepaneel auroTHERM, zonneboiler auroSTOR en
condensatievloerketel op gas ecoVIT exclusiv

condensatievloerketel op gas ecoVIT exclusive, buffervat allSTOR exclusive,
thermisch zonnepaneel auroTHERM

Combineer met zonne-energie en bespaar dubbel.

Maar het kan nog beter!

Het is duidelijk dat u aanzienlijk kunt besparen door te kiezen

Wilt u het nog wat beter doen en de gratis energie van moeder

voor een condensatieketel. Maar u kunt uw energiekosten

natuur nog beter gebruiken? Ook daarvoor kunt u bij Vaillant

nog verder laten dalen als u uw condensatieketel combineert

terecht. U kunt namelijk het zonne-energiesysteem niet alleen

met een zonne-energiesysteem. De zonne-energiesystemen

gebruiken voor de productie van warm water, maar het ook

die Vaillant aanbiedt van het type auroTHERM, auroTHERM

gebruiken als bijverwarming voor uw woning. Het principe

exclusiv of auroSTEP plus maken zeer consequent gebruik van

is eenvoudig: er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van

zonne-energie.

zonne-energie om de woning te verwarmen. Als de zonne-energie

FSBC08_6469_01

eco/icoVIT excl.

niet volstaat, doet uw zuinige condensatievloerketel ecoVIT
De auroSTEP plus wordt aangeboden als een compact en

exclusiv het nodige om uw huis tot op de gewenste temperatuur

compleet geheel van 2 of 3 zonnepanelen en een zonneboiler

te verwarmen. De vlakke zonnepanelen auroTHERM zijn ideaal

van 250 of 350 liter met ingebouwde regelaar. De auroSTEP plus

om een maximum aan zonnewarmte op te vangen; met de

is een zeer eenvoudig systeem dat gemakkelijk met de ecoVIT

zonnepanelen met vacuüm buizen auroTHERM exclusiv haalt u

exclusiv gecombineerd kan worden; afhankelijk van het gekozen

zelfs nog een beter rendement. Als u dit combineert met een

type is de auroSTEP plus geschikt voor de warmwaterproductie

geschikte boiler of buffervat en een auroMATIC regeling, heeft

voor grotere gezinnen met 6 à 7 personen.

u een op en top zuinige en milieuvriendelijke installatie in huis.
Uiteraard heeft Vaillant in haar gamma alle mogelijke types

Afhankelijk van de installatiemogelijkheden en/of voor nog hogere

zonneboilers, buffervaten en andere noodzakelijke accessoires die

warmwaterbehoeftes kunt u ook opteren voor de combinatie van

er mee voor zorgen dat het maximale rendement bereikt wordt.

meerdere collectoren onder druk van het type auroTHERM en de

De ideale finishing touch voor uw installatie!

bijbehorende warmwaterboiler auroSTOR. De auroTHERM panelen
staan onder druk en het aantal te plaatsen panelen hangt af
van de grootte van de boiler. Vaillant biedt zonneboilers aan
tot 2.000 liter.

Meer weten?
Vraag naar de folder van zonne-energiesystemen op
info@vaillant.be of via www.vaillant.be
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Regelingen

Eenvoudig te regelen
comfort op maat.

De ecoTEC biedt voor elk wat wils. Met de eenvoudig te bedienen

Dan raden wij u aan om de ecoTEC te combineren met de

regeling en comfortabele verwarmingsprogramma’s regelt u de

weersafhankelijke regeling multiMATIC VRC 700 of de calorMATIC

warmte precies naar wens. Gemakkelijk en zonder kopzorgen!

VRC 450. Er is eveneens een draadloze weersafhankelijke regeling
multiMATIC VRC 700f en calorMATIC VRC 450f beschikbaar.

eBUS thermostaten en regelingen: gemakkelijk en
zonder kopzorgen!

Regel uw verwarming via uw smartphone. Gecombineerd met

U kunt de ecoTEC combineren met eBUS thermostaten, de

een vSMART thermostaat, ontvangt de ecoTEC-ketel zelfs het

nieuwste generatie thermostaten en regelaars van Vaillant.

A+ label als energieklasse.

De grootste troef van deze thermostaten is dat ze een

1. De vSMART en de vSMART-app

tweerichtings-communicatie met de ketel mogelijk maken:

Vaillant biedt u de mogelijkheid om via een applicatie uw

niet alleen van de thermostaat naar de ketel maar ook andersom.

verwarmingssysteem te bedienen vanop uw smartphone of tablet.

Als het display van de ketel meldt dat de ketel onderhouden moet

Via de vSMART-thermostaat met eBUS-verbinding kunt u de

worden, krijgt u deze boodschap ook via het display van

verwarming en de warmwaterboiler in uw woning programmeren.

de thermostaat. U merkt dus onmiddellijk als er iets fout is.

Zelfs als u niet over een buitensonde beschikt, houdt vSMART
rekening met de buitentemperatuur. U hoeft alleen maar uw

Kamerthermostaat.

adres in te geven met de thermostaatapp en de app doet de

U regelt de verwarming in functie van de temperatuur

rest. De vSMART is een zelflerende thermostaat: op basis van de

in een referentiekamer, meestal de woonkamer. Met de

temperatuur buiten en het verlies in uw woning, regelt hij

kamerthermostaat calorMATIC VRT 50 kiest u voor een zeer

uw temperatuur binnen de twee weken perfect zelfstandig!

eenvoudige thermostaat met een digitaal display. Met de

2. multiMATIC en de multiMATIC-app dankzij de internet-

calorMATIC VRT 370 (zwart) of de calorMATIC VRT 350 (wit)

communicatiemodule VR 920

regelt u de ecoTEC in functie van de temperatuur en de tijd

Beschikt u over meer dan één verwarmingscircuit of over een

via het ingebouwde dag of weekprogramma. U kunt met deze

verwarmingssysteem met verschillende energiebronnen? Dan

thermostaat ook de opwarming van de boiler programmeren.

is de multiMATIC VRC 700(f) weersafhankelijk regelaar met

De kamerthermostaat calorMATIC VRT 370f/350f heeft dezelfde

buitenvoeler dé oplossing voor u. Dankzij de internetcom-

eigenschappen als de calorMATIC VRT 370/350, maar bedient

municatiemodule VR 920 en de multiMATIC-app die u gratis

de ecoTEC volledig draadloos! Hij is uitgerust met een ontvanger

kunt downloaden van de App Store of Google Play, kunt u uw

in de ketel en een zender die u naar keuze in een kamer kan

verwarmingssysteem bedienen vanop uw smartphone of tablet.

ophangen.

Geniet van ultiem comfort en bescherm het milieu, waar u ook
bent.

Weersafhankelijke regeling.
Een intelligente verwarming ‘weet’ wanneer het buiten kouder

Ook voor grotere installaties.

wordt. Als u buiten een voeler plaatst – op de meest noordelijk

Een installatie met meer dan één ecoTEC kan perfect geregeld

gerichte buitenmuur – kan de ketel zijn verwarming aanpassen aan

worden met de weersafhankelijke regeling multiMATIC VRC 700

de buitentemperatuur. Resultaat is een optimaal warmtecomfort,

vanaf versie /4. Deze kan tot 7 ecoTEC plus ketels in cascade regelen

een maximaal gebruik van de werking van de condensatieketel en

en de multiMATIC 700/5 kan tot 9 verwarmingskringen sturen.

een lager verbruik. Wil u het maximum uit uw ketel halen?

vSMART
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multiMATIC VRC 700(f)

calorMATIC VRT 370(f)

Technische gegevens
ecoVIT exclusiv

VKK 226

Nominaal vermogen

VKK 286

VKK 366

VKK 476

VKK 656

kW

22

28

36

47

65

kW
kW
kW

6,3-21,3
6,6-22,4
7,0-23,5

7,7-26,2
8,1-27,5
8,5-28,9

10,0-33,8
10,5-35,5
11,0-37,2

12,8-43,6
13,5-46,0
14,1-48,2

17,8-60,1
18,7-63,2
19,6-66,3

Rendement bij deellast (30%) Hs/Hi

%

97,3/108

96,9/107,5

97,3/108

97,5/108,2

97,3/108

Modulatiebereik

%

30-100

Instelbereik keteltemperatuur
Instelbereik boilertemperatuur

°C
°C

35-85
15-75

Energieklasse verwarming
Vermogenbereik bij



80/60 °C
60/40 °C
40/30 °C

Gewicht leeg/gevuld:
Hoogte
Breedte
Diepte

kg
mm
mm
mm

Aansluitingen:
CV/boiler - gas
Rookgasafvoer

„
Ø
mm

100/210
1.257
570
691

100/235
1.257
570
691

110/255
1.257
570
691

120/320
1.257
570
691

Rp1 – R 3/4
80/125 *

* 80/80 mogelijk in optie

uniSTOR

actoSTOR
VIH K**300

VIH R 120

VIH R 150

VIH R 200

Eigenschappen
Inhoud

VIH R 400

VIH R 500

sol rond
l

150

117

144

184

295

404

496

C

A/B

A/B

A/B

C

C

C

22-60**

31

36

41

46

46

62

Energieklasse VIH R …
HA / VIH R ... B /
Vermogen

VIH R 300

kW

Onderhoudsverbruik VIH ... HA

kWh/24h

0,7

0,73

0,77

-

-

-

Onderhoudsverbruik VIH … B

kWh/24h

1,47

1,0

1,2

1,4

1,8

2,0

2,2

Debiet in continue*

l/h

602-1.498

527

674

829

1.130

1.130

1.523

l/10 min

312-419

163

199

261

462

519

591

Hoogte / breedte / diepte

mm

1.221/570/691

-

-

-

1775/660/725

1470/810/875

1775/810/875

Hoogte VIH R …
HA / Hoogte VIH R ... B / doormeter*

mm

-

955/853/590

1.090/988/590

1.308/1206/590

-

-

-

kg

90/245

68/185

79/223

97/281

125/420

145/549

165/661

Puntdebiet*

Gewicht leeg/gevuld

* Aftaptemperatuur = 45 °C, boiler = 60 °C, koud water = 10 °C
** Vermogen van de boiler actoSTOR is afhankelijk van het vermogen van de ketel waarmee het gecombineerd is.

calorMATIC
Thermostaat / Regeling
Kleur

vSMART

VRT 50

wit

wit

VRT 350 / 350f VRT 370 / 370f VRC 450 /450f VRC 700
wit

zwart

Weersafhankelijke regeling
Kamerthermostaat

●

Draadloos (met zender/ontvanger)

●

Modulerend** of aan/uit*

●

Met digitale klok

●

Dag- of weekprogrammatie

●

Regeling 1 kring verwarming
Regeling 1 kring verwarming (radiatoren
of vloerverwarming) + 1 kring sanitair
Regeling 1 of 2 kringen verwarming (radiatoren
en/of vloerverwarming) + 1 kring sanitair
Sturing sanitaire omlooppomp

●

●

multiMATIC
VRC 700f

wit

wit

wit

●

●

●

●

●

_ /●

_ /●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

VRC 700/4
VRC 700/5

VRC 700/4 f

_ /●

●

●
●

●

Sturing van grotere en meer complexe installaties mogelijk
* Aan /uit = De ingestelde keteltemperatuur wordt behouden en niet aangepast.
** Modulerend = De keteltemperatuur wordt automatisch aangepast in functie van het temperatuursverschil in de ruimte waar de kamerthermostaat staat.
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Over Vaillant

Het bedrijf Vaillant: Duitse kwaliteit, betrouwbaarheid,

De Vaillant Group: enkele cijfers.

duurzaamheid en service.

Opgericht in 1874

Vaillant werd in 1874 opgericht in Duitsland door Johann Vaillant.

2,4 miljard euro omzet

Vandaag, zoveel jaar later, is het nog steeds een familiebedrijf.

13.000 medewerkers wereldwijd

Vaillant is een onderdeel van de Vaillant Group, dat sinds 140

Wereldmarktleider in wandketels

jaar actief is in de sectoren van verwarmingstechnologie,

14 productie-eenheden in Europa

ventilatie en airconditioning. Vaillant is een internationaal

7 R&D sites

merk, marktleider in Europa, aanwezig in meer dan 75 landen

Onze topprioriteit: eersteklas service bieden

wereldwijd en heeft 20 eigen sales- en distributieafdelingen in

aan professionelen en consumenten

Europa, Azië en Amerika. Topprioriteit voor Vaillant is de service
aan professionelen en consumenten, op alle mogelijke vlakken.

Vaillant klantendienst
Tel. 02/334 93 52

Wij helpen u graag verder:
Uw installateur

Verwarming

Koeling

Hernieuwbare energie

N.V. Vaillant
Golden Hopestraat 15 - 1620 Drogenbos
Tel. 02/334 93 00
www.vaillant.be - info@vaillant.be

ecoVIT exclusiv 04/2020 NL • onder voorbehoud van wijzigingen.

Vaillant,
de juiste keuze…

