Inteligenca, povezana z napredno tehnologijo:
Odkrijete prihodnost ogrevanja.

Najboljša v prihodnost usmerjena kondenzacijska
tehnologija: ecoTEC exclusiv
Invativna kondenzacijska tehnolgija podjetja Vaillant
vas optimalno pripravi za prihodnost. ecoTEC exclusive je opremljen z na novo razvitim all gas sistemom, ki zmanjšuje porabo plina in elektrike ob tem
pa nudi maksimalen izkoristek. Poleg tega je eden
prvih produktov, ki je opremljen z Green iQ nalepko.
Optimalna izraba virov, z uporabo okolju prijaznih
materialov, ki se lahko reciklirajo, so zagotovilo trajnostnega razvoja v času proizvodnje. Zahvaljujoč inteligentni povezljivosti, preko katere lahko nadzorujete delovanje naprave tudi ob odsotnosti od doma,
vam omogoča maksimalno udobje in prilagodljivost
delovanja “made in Germay”. Rezultat navedenega
je dokaz, da gre res za v prihodnost usmerjeno kondenzacijsko tehnologijo.

iQ - znak za trajnostni razvoj in povezljivost
Trajnostni razvoj proizvodnje je tema, ki se bo vse bolj
pojavljala v prihodnje, saj je povezana z varovanjem okolju.
Kdor hoče varčevati z energijo v prihodnosti, mora zato
imeti inteligentno rešitev. Naš novi Green iQ znak označuje
naprave, ki so prav take, postavljajo standardne in smernice
za inovativno ogrevalno tehnologijo. Green iQ je prvi tovrstni
znak v Nemčiji in označuje odlično zasnovo, povezljivost za
prihodnost in trajnostni razvoj vrhunskih naprav. Naprave, ki
združujejo nabolj učinkovito delovanje, okolju prijazno proizvodnjo in povezljivost/nadzor delovanja preko interneta.

ecoTEC exclusive

—— Na novo razvit all gas sistem z all gas
senzorjem vedno zagotavlja optimalno
zgorevanje plina, z minimalnimi emisijami
dimnih plinov in deluje dlje časa s
kondenzacijsko tehnologijo, kar rezultira v
večji učinkovitosti.
—— Zaradi samonastavljivega sistema se
ecoTEC samodejno prilagaja vrsti plina,
samodejno prilagaja delovanje zemeljskem
plinu, utekočinjenem naftnem plinu ali 100%
bioplinu.
—— Delovanje v „Green IQ“ načinu zmanjšuje
stroške ogrevanja zaradi izboljšanja
učinkovitosti delovanja, ki je že tovarniško
prednastavljen.
—— extraCONDENS tehnologija omogoča
dodatno učinkovitost pri ogrevanu sanitarne
tople vode. Zaradi vgrajenega toplotnega
izmenjevalca s funkcijo rekuperacije.

—— Zelena nalepka iQ. prejmejo le izdelke in
rešitve je, da naši zelo visoke standarde
izpolnjujejo mrežno razmišljanje in trajnostne
tehnologije.
—— Prvi tovrstni znak. Green iQ označuje vrhunske
naprave ki združujejo nabolj učinkovito
delovanje pri ogrevanju in hlajenju, okolju
prijazno proizvodnjo in povezljivost/nadzor
delovanja preko interneta.
—— Uporabite nemško inženirsko znanje, vrhunsko
tehnologijo za novogradnje in rekonstrukcijo
kotlovnic.

—— extraCONDENS tehnologija omogoča
dodatno učinkovitost pri ogrevanu sanitarne
tople vode. zaradi vgrajenega toplotnega
izmenjevalca s funkcijo rekuperacije.
—— Status vašega ogrevalnega sistema lahko
kadarkoli in kjerkoli preverite preko aplikacije.
—— Vaša naprava je le dotik stran od vas, tudi ko
vas ni doma.
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