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Elektrische
doorstromers:
warmwatercomfort
verzekerd

Elektrische doorstromers

Perfect voor
badkamer en keuken

“Wees innovatief en luister naar je klanten.” Dat advies uit 1874 van Johann Vaillant, oprichter
van ons bedrijf, blijven wij tot op vandaag trouw.
In een moderne context betekent dat: optimaal gebruikmaken van hernieuwbare energie, op een
slimme manier de verwarming bedienen via een app, en de klanten alles bieden wat ze nodig
hebben om hun woningen comfortabeler te maken – met daarbovenop de kwaliteitsbelofte van
een traditioneel Duits merk.
Onze nieuwe electronicVED’s komen aan al deze behoeftes tegemoet. Of u nu een bestaande
doorstromer wilt vervangen of een nieuwe wilt plaatsen in een nieuwbouw: onze elektrische
doorstromers bieden u alle mogelijkheden voor een warmwateraanvoer in de badkamer en de
keuken. De strakke lijnen van het nieuwe ontwerp passen bovendien mooi in leefruimtes – en het
zwarte display maakt de instellingen verrassend eenvoudig.

Comfort in 2 vormen
We bieden u twee verschillende versies aan, de electronicVED

electronicVED de beste prijs-prestatieverhouding
Dit model laat zich elektronisch bedienen en is ideaal voor

en de electronicVED exclusive, elk met hun eigen troeven. Beide
modellen combineren een vernieuwend, aantrekkelijk design
met bewezen en bekroonde technologie. Elk van de modellen
heeft dezelfde compacte, plaatsbesparende afmetingen, levert
snel en constant de gewenste temperatuur en laat zich perfect
combineren met warmtepompen en zonnepanelen. Welk model
best bij uw behoeftes past, hangt af van uw comfortvereisten
en de mogelijkheden van uw woning. Beide uitvoeringen hebben
een temperatuurbegrenzer ter bescherming tegen verbranding
(standaard ingesteld op 42° C) en zijn verkrijgbaar in 4 vermogens: 18 kW, 21 kW, 24 kW en 27 kW.

flexibel gebruik op eenzelfde verdieping. Afhankelijk van de
uitvoering levert hij 8 tot 10 liter warm water per minuut.
Met behulp van een draaiknop kan de temperatuur tot op 1° C
nauwkeurig worden afgesteld, waarbij de temperatuur staat
aangegeven op het display.
Opgelet:
Elektrische doorstromers kunnen enkel geplaatst worden in
woningen met een netspanning van 400 V en op vorstvrije
locaties.

electronicVED exclusive: het premium model
De VED exclusive vervult de hoogste verwachtingen, zelfs wanneer er op meerdere punten water wordt getapt. Deze versie
laat zich volledig elektronisch bedienen en levert 10 tot 16 liter
warm water per minuut, afhankelijk van de uitvoering. 4 temperatuurinstellingen kunnen opgeslagen worden op het toestel en
in de bijhorende draadloze afstandsbediening. De geselecteerde
temperatuur, blijft altijd behouden, zelfs wanneer er 2 douches
tegelijk worden genomen: een sensor meet voortdurend de

Klein formaat, grote voordelen:
• Enkel energieverbruik wanneer u warm water tapt, want er
wordt geen warm water opgeslagen.
• Energie-efficiëntie A: tot 30 % minder water- en
energieverbruik dan oudere, rechtstreekse waterverwarmers
met hydraulische bediening.
• Geen kalkaanslag: doordat de elektrische weerstand oscilleert,
kan kalk nooit blijven hangen.
• Plaatsbesparend: doordat er geen water hoeft opgeslagen te
worden, zijn doorstromers veel compacter. Ze passen zelfs in

watertemperatuur en past de watertoevoer indien nodig
automatisch aan. Het toestel biedt een zeer laag energie- en

een kast!
•U
 iterst veilig: de elektrische doorstromers van Vaillant zijn

waterverbruik. Naast de ingestelde en de maximale temperatuur
kan u ook het verbruik per dag en maand aflezen op de display.

spatbestendig. Ideaal voor de badkamer of keuken!
•D
 e VED exclusive biedt u een toetsenbediening en afstandsbediening in plaats van een draaiknop, evenals een handige
memofunctie, een ecofunctie en een kinderslot.

Over de electronicVED:
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Snelle, ononderbroken toevoer van warm water
Vergt geen onderhoud
Geen vergeling dankzij UV-bestendige behuizing
Eenvoudige en flexibele installatie
Hoogwaardig, eigentijds productdesign

!

Over Vaillant

Vaillant
de juiste keuze…
Vaillant is een onderdeel van de Vaillant Group, dat sinds 145 jaar
actief is in de sectoren van verwarmingstechnologie, ventilatie en
airconditioning. Topprioriteit voor Vaillant is de service aan
professionelen en consumenten, op alle mogelijke vlakken.

electronicVED

Technische gegevens

VED
E 18/8

VED
E 21/8

VED
E 24/8

electronicVED exclusive
VED
E 27/8

Vermogen verwarming

VED
E 24/8-E

VED
E 27/8-E

18 kW

21 kW

24 kW

27 kW

12 l/min

14 l/min

16 l/min

A
18 kW

21 kW

24 kW

Debietregeling
Warmwaterdebiet

VED
E 21/8-E

27 kW

elektronisch
8 l/min

8 l/min

8 l/min

Voeding

10 l/min

10 l/min

400V/50Hz

Elektrische verbinding

kabel

Beschermingsklasse

IP25

Watertemperatuur (min. / max.)
Max. inlaattemperatuur

30 / 55 °C
55 °C

55 °C

55 °C

Hoogte / breedte / diepte

20 / 55 °C
25 °C

55 °C

4,4 kg

Aansluiting koud/warm water

R 1/2

Bruto richtprijzen exclusief BTW *

55 °C

25 °C

481 / 240 / 99

Gewicht, zonder verpakking

Referentie

55 °C

0010023781 0010023782 0010023783 0010023784 0010023754 0010023755 0010023756 0010023757
€ 556

€ 556

€ 556

€ 556

€ 845

€ 845

* Prijzen geldig in 2019.

Wij helpen u graag verder:
Uw installateur

Verwarming

Koeling

Hernieuwbare energie

N.V. Vaillant
Golden Hopestraat 15 - 1620 Drogenbos
www.vaillant.be - info@vaillant.be

€ 845

€ 845
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Energieklasse warm water (A+ - F)

VED
E 18/8-E

