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Vaillant kot ponudnik učinkovitih sistemskih rešitev zadovoljuje 

potrebe in izpolnjuje želje ljudi, ki mislijo naprej. Ljudi, ki vedo več 

in želijo živeti bolje. Ljudi, ki želijo združiti varčno ravnanje z 

naravnimi viri in visoko raven bivalnega udobja.

Pri Vaillantu ima razvoj naprednih in varčnih tehnologij že dolgo 

tradicijo. To velja tudi za sodobno tehnologijo izkoriščanja 

kurilnega olja – s tako imenovano kondenzacijsko tehnologijo. Tako 

novi kondenzacijski kotel na kurilno olje icoVIT exclusiv zagotavlja 

izjemno visok izkoristek in natančno prilagajanje moči, da vsaka 

kaplja kurilnega olja da od sebe najboljše: več toplote tako za 

enodružinske in večstanovanjske hiše kot za poslovne stavbe.

Da bi še bolj zmanjšali porabo fosilnih goriv, je mogoče dodati do 

20 % bio kurilnega olja. Popoln sistem za varčevanje z energijo pa 

predstavlja kombinacija icoVIT exclusiv s solarnim sistemom 

auroTHERM: bolj varčno in okolju prijazno sploh ni mogoče kuriti s 

kurilnim oljem. Prav to je eno glavnih Vaillantovih področij 

prizadevanj – kot znamka, ki ima odgovore na vprašanja prihod-

nosti. Vaillant misli naprej.



Sistem icoVIT exclusiv

Varčna kondenzacijska tehnologija tipa….

 

…v povezavi s solarno energijo….

…do učinkovitega celovitega sistema.

Sistematično varčevanje z energijo
z najsodobnejšo kondenzacijsko tehniko za kurjenje olja
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Novi icoVIT exclusiv je najboljši način za izrabo kurilnega olja: noben drug kondenzacijski kotel ne deluje bolj 

učinkovito, nobeden ne porabi manj energije. Njegov edinstveni toplotni izmenjevalnik z gladkimi cevmi iz 

nerjavečega jekla omogoča optimalno izrabo učinka kondenzacijske tehnike. V primerjavi z običajnimi 

ogrevalnimi kotli zmanjša icoVIT exclusiv stroške za energijo in emisije do 15 %.

Še varčnejši je icoVIT exclusiv s solarnim sistemom auroTHERM. Najboljši primer je prikazana kombinacija, 

sestavljena iz icoVIT exclusiv, vakuumskega cevnega kolektorja auroTHERM exclusiv in kombiniranega 

solarnega zalogovnika auroSTOR VPS SC. Zalogovnik izkorišča sončno energijo tako za pripravo tople vode 

kot tudi za podporo ogrevanju. Za udobno regulacijo je idealen solarni regulator auroMATIC 620/3.

Novi icoVIT exclusiv je primeren za vsako vrsto uporabo, saj ponuja tri stopnje zmogljivosti, vsakokrat z 

dvostopenjsko močjo, ki v kaskadni vezavi (dveh kotlov) zagotavlja moč do 70 kW. Velika prostornina za 

ogrevalno vodo v toplotnih izmenjevalnikih olajšuje prilagoditev na vsako hidravliko sistema, vmesnik eBUS 

pa poskrbi za prilagodljivo razširljivost. Tako je mogoče napravo icoVIT exclusiv zlahka kombinirati z 

vsebnikom za toplo vodo po meri in prezračevalnim sistemom z vračanjem toplote: za ogrevanje s kurilnim 

oljem v prihodnosti.



Oljni kondenzacijski kotel icoVIT exclusiv

Novi icoVIT exclusiv:

  

 

 

-

-

-

več toplote iz vsake kaplje kurilnega olja
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Kurilno olje je dragoceno. Zato se Vaillant zavzema, da je 

njegova uporabo čim varčnejša in okolju prijazna. Z novim 

icoVIT exclusiv zmore to vsak – zahvaljujoč visoki 

učinkovitosti, natančnemu prilagajanju moči in odličnimi 

možnostmi povezovanja s solarno energijo.

Primerna zmogljivost za vsakršne potrebe!

Novi icoVIT exclusiv je popoln oljni kondenzacijski kotel, 

tako za obnovo kot pri novogradnjah, in to ne samo za 

enodružinske in večstanovanjske hiše temveč tudi za 

poslovne objekte. Na voljo je v treh zmogljivostnih 

razredih, vsi pa zagotavljajo dvostopenjsko kondenzacij- 

sko tehnologijo; 10/15 kW, 16/25 kW in 21/35 kW. Dvojna 

kaskadna povezava tako zagotavlja moč do 70 kW in tako 

omogoča dovolj toplote tudi za večje stavbe.

Na novo zasnovani gorilnik z vpihovalnikom s prilagodit-

vijo zmogljivosti poskrbi za najvišji izkoristek, tudi če se 

spremenijo pogoji uporabe. Ob tem integrirani dušilnik 

zvoka dovedenega zraka nenehno zagotavlja tiho ter 

udobno delovanje. Sistemski vmesnik eBUS ne olajšuje le 

priključitve solarne naprave, temveč tudi morebitno 

kasnejšo razširitev z dodatnimi sistemskimi elementi: 

icoVIT exclusiv je vedno pripravljen na izzive prihodnosti.

Varčuje z energijo in je prijazen do okolja

icoVIT exclusiv deluje na podlagi prave kondenzacijske 

tehnologije, kar pomeni s popolno kondenzacijo dimnih 

plinov. Kondenzacijsko toploto v celoti spremeni v 

ogrevalno toploto in s tem doseže najvišji standardni 

nazivni izkoristek, ki je fizikalno še mogoč: do 99 % (Hs) 

oz. 105 % (Hi). Zaradi ustreznega predhodnega segre-

vanja kurilnega olja, se poleg tega zmanjša še poraba 

elektrike. In uporabnik se lahko veseli velikega znižanja 

stroškov za energijo

Pri nakupu kurilnega olja ima uporabnik proste roke: 

icoVIT exclusiv deluje tako na standardno EL kurilno olje in 

EL kurilno olje z zmanjšanim deležem žvepla. Brez težav je 

mogoče dodati do 20 % bio kurilnega olja. Tako sodobni 

kondenzacijski kotel na kurilno olje ne obratuje le izrazito 

prijazno do okolja in naravnih virov, temveč je daleč pod 

maksimalnimi vrednostmi državnih ali posebnih deželnih 

smernic glede varovanja okolja.

Izjemno učinkovita priprava tople vode

Tudi pri polnjenju zalogovnika za toplo vodo je nazivni 

izkoristek icoVIT exclusiv z do 104 % (H1) bistveno višji kot 

pri običajnih napravah. To omogoča sistem Aqua-Kondens. 

Dva ločena priključka povratnega voda zagotavljata boljšo 

razporeditev temperature po slojih v samem kotlu: v 

zgornjem delu je želena odhodna temperatura na voljo 

hitreje, v spodnjem delu poskrbi hladnejša voda za 

optimalno kondenzacijo dimnih plinov.

Elegantna oblika, enostavna uporaba

Navzven se novi icoVIT odlikuje po visokokakovostni in 

privlačni zasnovi nove Vaillantove generacije, v notranjosti 

pa je skoraj vse novo, kar pomembno olajšuje vgradnjo, 

zagon in vzdrževanje. Kondenzacijski kotel na kurilno olje 

je dobavljiv kot ena enota. Prilagoditev moči na mestu 

vgradnje ni potrebna, nastavitev s pomočjo regulatorja pa 

poskrbi za hiter zagon brez napak.

icoVIT exclusiv predstavlja najčistejši, najvarčnejši in 

najsodobnejši način za kurjenje s kurilnim oljem.



Oljni kondenzacijski kotel icoVIT exclusiv

Novi kondenzacijski kotel na kurilno olje 

icoVIT exclusiv na kratko:

 

 

-

Tu pride do izraza učinkovitost
že pri sami vgradnji

M

Brenner

Edelstahl- 

Rohrschlangen

Heizwasser
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Preprosto prihranite še več energije

Edinstveni izmenjevalec toplote z gladkimi cevmi iz nerjavečega 

jekla, ki ga je Vaillant še nadgradil, skrbi za majhno porabo: dimni 

plini se pomikajo sprva skozi topla in potem še skozi hladna 

področja ogrevalnega kotla. Pri tem prihaja do ohladitve na 

temperaturo povratnega voda ogrevanja po načelu nasprotnega 

toka. Velika površina zavitih cevi in slojevitost temperature v kotlu 

zagotavljata popolno kondenzacijo dimnih plinov. Kombinacija z 

učinkovito tehnologijo modrega gorilca vodi do najboljšega 

izkoristka energije, ki je tehnično sploh mogoča.

Preprosto postavite in priključite

Novi icoVIT exclusiv je zasnovan enako kot kondenzacijski kotel na 

plin ecoVIT exclusiv in ga je mogoče enako preprosto vgraditi. 

Njegov velik volumen za ogrevalno vodo olajšuje hidravlično 

priključitev in omogoča optimalno prilagoditev predvsem v primeru 

obnove. icoVIT exclusiv ne potrebuje ne hidravlične kretnice ne 

minimalnega pretoka krožeče vode.

Vsaka od treh izvedenk se dobavi kot celota. Na mestu postavitve 

niso potrebne nikakršne nastavitve več, saj novi dvostopenjski 

gorilnik z vpihovalnikom zraka prilagaja svojo moč potrebam po 

toploti. Novi okvir s snemljivima stranicama skrajšuje potreben čas 

za montažo, sistemski vmesnik eBUS z žično povezavo, ki 

preprečuje zamenjavo polov, zagotavlja hitro in prilagodljivo 

ožičenje, nastavitev CO2 preko prikazovalnika s polnimi besedili pa 

olajšuje zagon.

Preprosto odprite in dostopajte

icoVIT exclusiv se v glavnem čisti kar sam: odtekajoči kondenzat 

odvaja morebitne umazanije in tako čisti tudi toplotni izmenjevalec 

z gladkimi cevmi iz nerjavečega jekla. Kljub temu, da je vzdrževanje 

tako nezahtevno, pa je naprava zelo prijazna za servisiranje: obe 

stranici je mogoče odstraniti, okoli gorilca in zbiralnika dimnih 

plinov je veliko prostora, gorilec pa je mogoče pritrditi v ustreznem 

optimalnem položaju.

Preprosto nastavite in regulirajte

Sistemski vmesnik eBUS olajšuje vključitev icoVIT exclusiv, 

diagnoza pa poteka na enako preprost način kot pri ostalih Vaillant 

kondenzacijskih napravah. Nadzorna plošča, ki je nagnjena za 30°, 

ne olajšuje le odčitavanja prikazovalnikov, temveč tudi upravljanje 

samo. Osvetljen prikazovalnik s polnimi besedili obvešča o stanju 

naprave in posreduje opozorila. S komunikacijskim sistemom prek 

interneta vrnetDIALOG je mogoče icoVIT exclusiv nadzorovati in 

nastavljati tudi preko spleta.

-  za enodružinske ali večstanovanjske hiše in 

   poslovne objekte

-  tri stopnje moči, in vsaka od ima dve stopnji: 

   10/15 kW, 16/25 kW, 21/35 kW, kaskadna vezava 

   do 70 kW

-  nov dvostopenjski gorilec z dušilcem zvoka na  

   dovodu zraka

-  delovanje s standardnim EL kurilnim oljem ali 

   kurilnim oljen z zmanjšano vsebnostjo žvepla, 

   možnost dodajanja do 20 % bio kurilnega olja

-  standardni izkoristek do 99 % (Hs) oz. 105 % (Hi)

-  kondenzacijski način delovanja tudi v primeru 

   zalogovnika s pomočjo sistema Aqua-Kondens (AKS)

-  posodobljen edinstven izmenjevalec toplote z 

   gladkimi cevmi iz nerjavečega jekla z veliko 

   vsebnostjo vode

-  udobna regulacija z izpisom polnih besedil

-  sistemski vmesnik eBUS, z označeno polariteto

-  možnost kombinacije s solarno napravo auroTHERM

-  elementi za dimne pline za vsako vgradno lego

-  tehnični podatki na strani 21



Sončna podpora

Vakuumski cevni kolektor auroTHERM exclusiv in ploščati kolektor auroTHERM plus

Enako strešno sidro za vse kolektorje

Solarni zalogovnik auroSTOR VPS SC

-

 

Sonce pošilja energijo,

a nobenega računa.

Podpora s solarno energijo na kratko:
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Celoletna razbremenitev za hišni proračun

Da bi dosegli maksimalno možen prihranek energije, ne 

smemo zanemariti sonca. Vsak Vaillantov ogrevalni sistem 

se rad druži s soncem, da bi še dodatno znižal stroške 

ogrevanja. Kajti primerna sončna naprava vse leto ne 

segreva le pitne vode, temveč med pomladjo in jesenjo 

podpira tudi ogrevalni sistem. Vaillantove solarne kompo-

nente odlikuje najvišja kakovost.

Najvišji donosi solarne energije iz cevi

Vakuumski cevni kolektor auroTHERM exclusiv zagotavlja 

maksimalni izkoristek energije na podlagi CPC ogledala, na 

katerega je nanesen keramični sloj in kolektorska cev z 

dvojno cevjo, ki je zdržala preizkus toče v skladu z EN 12975. 

V celoti predhodno zmontirani korektorji s 6 ali 12 cevmi, 

tehtajo le 19 oz. 37 kg. Obe velikosti je mogoče prilagodljivo 

kombinirati med seboj in jih je mogoče za velike projekte 

povezati skupaj do skupne površine 14 m2.

Moč in eleganca na površini.

Ploščate kolektorje auroTHERM plus izdeluje Vaillant samo v 

Nemčiji. Njihova teža je le 38 kg in bruto površina 2.51 m2, kar 

je idealno za uveljavljanje zahtevkov za državne spodbude. 

Na voljo sta v dveh izvedba v vertikalni in horizontalni s še 

posebej tanko izvedbo za popolno prilagoditev na streho. 

Elegantni auroTHERM plus dosega prepustnost za svetlobo 

96%.

Premišljena zasnova, preprosta montaža

Vse Vaillantove kolektorje je mogoče razporediti tako drug 

poleg drugega kot enega nad drugim ter jih moč hitro in 

preprosto pritrditi z Vaillantovim montažnim priborom. 

Montaža na poševno ali na ravno streho je za vakuumske 

cevne in ploščate kolektorje enotna. Strešne pritrditve za vse 

oblike strehe in vnaprej sestavljeni elementi za montažo, ki ne 

zahtevajo uporabe orodja, poskrbijo za bistveno olajšanje dela. 

Tudi vgradnja ploščatih kolektorjev v streho s strešno obrobo 

je povsem preprosta.

Poseben dodaten Vaillantov montažni pribor omogoča tudi 

montažo na poševne strehe in z nagibom od 10 do 30°, fasad- 

no montažo, vzporedno s steno in kot varianto s popravkom 

naklona med 15°/ 30°/ 45°, s ploščatimi kolektorji pa celo 

balkonsko montažo vzporedno ali pod kotom 15°/ 30°/ 45°.

Shranjeno sonce za prijetno počutje

Vaillantovi solarni vsebniki zagotavljajo toplo vodo kadarkoli. 

Naprava auroSTOR VIH S s prostornino med 300 in 500 l je 

idealna rešitev za enodružinske ali večstanovanjske hiše. 

Kombiniran solarni zalogovnik auroSTOR VPS SC s samodej-

nim hitrim segrevanjem tople vode s prostornino 670 litrov 

(180 litrov STV, 490 litrov podpora ogrevanju) oskrbuje s STV 

tudi večstanovanjske stavbe, s presežno toploto pa še podpira 

ogrevalno moč.

Sonce v sistemu – denar na računu

Učinkovite solarne sisteme subvencionirajo država, občine in 

dobavitelji energije. Za izrabo priprave tople vode s pomočjo 

sonca in podporo ogrevanja je vlagatelj v primeru posodobitve 

upravičen za spodbudo za vsak začeti kvadratni meter 

vgrajene neto površine kolektorjev. 

-  celovita Vaillantova ponudba za pripravo tople vode in 

   podporo ogrevanju s pomočjo sončne energije

-  prilagodljive možnosti montaže vseh Vaillantovih 

   kolektorjev, enoten sistem za montažo na naklonske in 

   ravne strehe 

-  optimiran sistem za vgradnjo v streho

-  inovativen okvir za prosto postavitev

-  montažni pribor za montažo na pročelje ali balkone

-  inteligenten regulator solarnega sistema auroMATIC 620/3

-  primerni solarni zalogovniki za vse vrste uporabe

-  državne, regionalne in lokalne finančne spodbude

-  tehnični podatki na strani 25



Regulacija

Z vmesnikom eBUS pripravljeni na prihodnost

 

-

 

Popolna regulacija
je nekaj otročje lahkega.

 

 

 

Za večje naprave: calorMATIC 630/3

Regulacija na kratko:

 

 

Regulator, ki deluje glede na vremenske razmere calorMATIC 470
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S pravim regulatorjem lahko vsak Vaillantov ogrevalni sistem 

obvladate zelo hitro. Ti pa bodo že s pritiskom na gumb ali s prepros-

tim zasukom izpolnjevali vse vaše želje po udobju in ob tem neopazno 

varčevali z energijo.

Intuitivna uporaba: calorMATIC 370 in 470

Uporaba Vaillantovih regulatorjev najnovejše generacije je še 

preprostejša kot to velja za večino prenosnih telefonov. Izpisi na 

prikazovalniku z modro osvetlitvijo ozadja so intuitivno razumljivi: 

obe izbirni tipki in dodaten vrtljiv gumb omogočajo preprost vnos 

nastavitev.

Regulatorja calorMATIC 370 in 470 prinašata številne funkcije za 

povečanje udobja, med njimi so „en dan od doma“ in „en dan doma“, 

funkcija party, počitniški program, hitro prezračevanje kot tudi 

inteligentni programi za pripravo tople vode, vezani na delovanje 

ogrevanja. Tako lahko omogočite enkratno polnjenje toplotnega 

zalogovnika izven programiranega časa, obstaja pa možnost 

kombinacije z zalogovnikom za toplo vodo actoSTOR.

calorMATIC 370, ki deluje glede na vremenske pogoje, uravnava 

ogrevalni sistem neodvisno od časa in sobne temperature. Omogoča 

individualne dnevne in tedenske programe in dovoljuje preprosto 

nastavitev temperature ter obratovalnega režima. Svojo sodobno 

obliko v skladu s trenutnimi oblikovalskimi smernicami daje vrhunski 

poudarek prostoru.

calorMATIC 470, ki deluje glede na vremenske pogoje, je 

mogoče vgraditi v posluževalno polje naprave ali prosto v 

stanovanju. Naprava krmili ogrevalni sistem samodejno glede 

na zunanjo temperaturo. Poleg že navedenih dodatnih 

funkcij ima vgrajen program za varčevanje z energijo. Z 

ustreznim razširitvenim modulom pa ga je možno uporabiti 

kot regulator dveh ogrevalnih krogov in kot solarni regulator. 

Poleg tega podpira solarno postajo auroFLOW VMS. Kot pribor 

za calorMATIC 470 je na voljo tudi daljinski upravljalnik.

Vsi sodobni Vaillantovi regulatorji so sistemi, ki se samodejno 

nastavijo in so zasnovani modularno. Tako je mogoče 

ogrevalni sistem prilagoditi na vse – tudi bodoče potrebe. 

Sistemski vmesnik eBUS optimira medsebojno delovanje na 

primer tudi pri vključitvi obnovljivih virov energije.

eBUS poleg tega olajšuje vgradnjo: zahteva le dvožilno 

povezavo, ki jo je mogoče zanesljivo priključiti brez morebitne 

zamenjave polov. Ob tem pa podpira še internetni komunikaci-

jski sistem vrnetDIALOG, s katerim je mogoče Vaillantove 

sisteme po želji nastavljati v celoti prek spleta.

Z daljinskim prenosom podatkom calorMATIC 370f in 470f

Pri teh dveh regulatorjih temelji daljinski prenos na brezžični 

povezavi. To poenostavlja naknadno vgradnji in prihrani stroške, 

saj odpade polaganje kablov. Regulator lahko postavite prosto ali 

pa na steno v bivalnih prostorih.

calorMATIC 370f, ki deluje glede na temperaturo v prostoru, s 

prosto programabilnimi dnevnimi in tedenskimi programi 

omogoča prilagoditev ogrevalnih časov individualnim potrebam. 

Preklop med dnevnim in nočnim delovanjem poteka samodejno.

calorMATIC 470f, ki deluje glede na vremenske pogoje, ima 

avtomatiko za zimski/poletni čas in sprejem DCF dolgovalovnega 

radijskega signala. Način delovanja in sobna temperatura se 

nastavita preprosto prek osnovnega prikaza. S primernimi 

dodatnimi moduli je mogoče regulator calorMATIC 470f uporabiti 

kot regulator dveh krogov ali kot solarni regulator.

Za celovit solarni sistem: auroMATIC 620/3

Regulator auroMATIC 620/3 ne krmili le solarne naprave, temveč 

celoten ogrevalni sistem. Regulacija poteka samo po sebi umevno 

glede na vremenske pogoje, to pomeni v odvisnosti od zunanje 

temperature, da bi tako optimalno povezal ogrevalno napravo in 

solarni sistem. Grafični prikazovalnik prikazuje trenutno obrato-

valno stanje, solarni donos in diagnozo tipal.

Regulator calorMATIC 630/3 ima centralno posluževalno površino, 

preko katere lahko krmili do osem ogrevalnih naprav v kaskadni 

vezavi in do 15 ogrevalnih krogov, ki jih je mogoče konfigurirati 

povsem individualno. Pri tem je na njegovem prikazovalniku s 

polnimi besedili izpisan trenutni obratovalni režim. Dodatno je 

opremljen še z avtomatiko za zimski/letni čas kot tudi s funkcijo za 

daljšo odsotnost in funkcijo party. 

-  preprosti koncepti upravljanja za vse regulacijske potrebe

-  delovanje glede na vremenske pogoje ali temperaturo v 

   prostoru

-  individualno nastavljivi programi za vsak individualni 

   ogrevalni krog

-  regulacija ogrevanja in solarne naprave prek naprave z 

   razširitvenim modulom

-  modularni sistem z vodilom za kompleksne ogrevalne naprave

-  3 kurilna obdobja na dan – za neodvisno krmiljenje 

   ogrevanja/priprave tople vode in krožne črpalke

-  Sistemski vmesnik eBUS za prilagodljivo razširitev

-  Na voljo daljinski upravljalniki za vse sistemske regulatorje

-  Možnost komunikacije prek interneta s pomočjo vrnetDIALOG

-  Pregled sistemov na strani 21



Zalogovnik za toplo vodo

uniSTOR VIH R

 

 

-

-

-

auroSTOR VPS SC 700 Sistem allSTOR

Zalogovnik za toplo vodo uniSTOR VIH na kratko:

Kombiniran solarni zalogovnik VPS SC na kratko:

 

 

Multifunkcijski zalogovnik allSTOR VPS/2 na kratko:

topla voda po meri

Za vsakršne potrebe prava moč
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Za vsak sistem z icoVIT exclusiv nudi Vaillant popolnoma 

prilagojen zalogovnik za toplo vodo s solarno podporo ali 

brez. Paleta izdelkov zajema prostornine od 120 do 

2.000 litrov.

Za enodružinske ali večstanovanjske hiše

Zalogovniki za toplo vodo uniSTOR VIH R s prostornino 

od 120 do 500 litrov so idealni za objekte brez solarne 

naprave. Zalogovniki, ki jih odlikuje prilagodljiva in 

preprosta montaža, imajo zahvaljujoč svoji korozijski 

zaščiti posebej dolgo življenjsko dobo ter prepričajo s 

kratkimi časi segrevanja in trajnim zagotavljanjem tople 

vode.

Za izrabo sončne energije

Širok program Vaillantovih solarnih zalogovnikov omogoča 

podporo oljnega kondenzacijskega kotla icoVIT exclusiv z 

brezplačno sončno energijo po meri, in to ne glede ali gre 

za solarno pripravo tople vode ali dodatno solarno podporo 

ogrevanju. Posebej varčen je kombiniran solarni zalogovnik 

auroSTOR VPS SC s sistemom »tank in tank«: en zalogov-

nik vsebuje ogrevalno vodo, drugi pa zalogo tople vode za 

uporabo v gospodinjstvu.

Za najvišjo mero prilagodljivosti

Multifunkcijski zalogovnik allSTOR VPS/2 je mogoče 

uporabiti ne glede na vire toplote in nosilce energije, to 

pomeni skupaj s solarnimi napravami, toplotnimi črpalkami, 

kotli na plin, kurilno olje, pelete in toplotnimi podpostajami. 

Šest velikosti od 300 do 2.000 litrov zagotavlja tudi pri 

veliki porabi vse možnost za pripravo tople vode s pomočjo 

solarne energije in podpore ogrevanja po meri.

Sistem allSTOR je sestavljen iz multifunkcijskega zalogov-

nika allSTOR VPS/2 in iz po ene solarne postaje in postaje 

za pitno vodo, ki se priključijo kot celoviti moduli na sam 

zalogovnik.

-  300, 500, 800, 1.000, 1.500 ali 2.000 litrov

-  Za vse vire in nosilce toplote

-  Montaža postaj za solarno polnjenje in pitno vodo   

   neposredno na zalogovniku, alternativno s stenskim 

   nosilcem poleg zalogovnika

-  Optimalna razporeditev temperature po slojih

-  Sistemski vmesnik eBUS

-  Višina 1.786 do 2.308, premer 680 mm do 1.270 mm 

    vključno s toplotno izolacijo, teža od 70 do 120 kg

-  Hitra, preprosta montaža

-  Tehnični podatki od strani 24 dalje

-  dve velikosti z zasnovo cisterna v cisterni

-  auroSTOR VPS SC 700: močnostno število 4; 

   180 litrov zaloge tople vode + 490 vmesnega 

   zalogovnika, višina 1.895 mm, premer 950 mm

-  najvišja raven udobja pri pripravi tople vode s 

   samodejnim hitrim ogrevanjem in solarno podporo 

   ogrevanja

-  snemljiva toplotna izolacija

-  tehnični podatki na strani 22

-  zalogovnik za toplo vodo s prostornino od 120 do 

   500 litrov

-  toplotna izolacija brez CFC

-  izjemno kratki časi segrevanja

-  zaščiten pred korozijo z emajlom v notranjosti in 

   zaščitno magnezijevo sondo

-  prijazen za vgradnjo in z dolgo življenjsko dobo

-  tehnični podatki na strani 23



Kaskadne rešitve  /  Zračniški/dimniški sistemi 

Prilagodljive rešitve za dimne plineDvojna učinkovitost
za posebej zmogljivo ogrevanje

Vaillant nudi za vsakršne vgradne zahteve primerno rešitev za zračno napeljavo/napeljavo za dimne pline

Zračniški/dimniški sistemi na kratko:

– pribor za oddajanje dimnih plinov za kakršnekoli vgradne zahteve

– robustne plastične cevi, toge in gibljive

– preprosto prilagajanje dolžine 

– koncentrične cevi za zrak/dimne pline s premerom Ø 80/125 mm 

– možnost vgradnje v jašek preko plastičnih cevi DN80

za vse vrste uporabe

Kaskadno odvajanje dimnih plinov v odvisnosti 
od zraka v prostoru

icoVIT exclusiv dvojna kaskadna povezava, do 70 kW

FSOc12_6063_01 icoVIT actoSTOR

Kaskadni sistemi za odvajanje dimnih plinov na kratko:

–  sestavni deli za odvajanje dimnih plinov za kaskadno  

povezavo dveh naprav icoVIT enake moči

– maksimalna ogrevalna moč 30 kW, 50 kW ali 70 kW

– za delovanje neodvisno od zraka v prostoru

– robustne plastične cevi, nazivni premer 130 mm

– enostavna prilagoditev dolžine
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S kaskadno napravo se bistveno poveča področje 

uporabe Vaillantovega oljnega kondenzacijskega kotla 

icoVIT exclusiv. S povezavo dveh posameznih naprav je 

mogoče zagotoviti ogrevalno moč do 70 kW. S tako 

doseženim območjem zmogljivosti se odpirajo dodatne 

možnosti za najučinkovitejši način ogrevanja s kurilnim 

oljem.

Vaillant nudi za gradnjo kaskadnih naprav celovito paleto 

pribora za kaskadno delovanje. K temu sodijo hidravlične 

kretnice, regulatorji, ki delujejo v odvisnosti od vremena 

za modulirno delovanje kot tudi posebno odvajanje 

dimnih plinov za kaskadno vezavo posameznih naprav. 

Robustne cevi je mogoče povsem preprosto prilagoditi 

na potrebno dolžino.

Kaskade z oljnim kondenzacijskim kotlom icoVIT exclusiv 

so odlični za posodabljanje v širokem obsegu moči, na 

primer v večstanovanjskih hišah, javnih stavbah ali 

poslovnih stavbah. Zahvaljujoč dovršeni tehnologiji je 

izvedba kaskade za dimne pline možna brez potipovratne 

lopute, kar bistveno olajšuje vzdrževanje celotnega 

sistema.

Pri zamenjavi klasičnih oljnih kotlov za kondenzacijske 

oljne kotle se dovod za zrak/odvod za dimne pline ne 

glede na to ali gre za delovanje v odvisnosti od zraka v 

prostoru ali ne, mora sanirati. Pot do tega nikjer ni tako 

preprosta kot pri Vaillantu.

Pri zamenjavi je najugodnejša rešitev obstoječi dimnik. V 

ta namen nudi Vaillant gibljivo in togo napeljavo za 

dimne pline velikosti DN80. To enostavno povlečete skozi 

obstoječ dimnik in odvajate dimne pline skozi streho.

Ugodna alternativa je vgradnja koncentričnega prehoda 

skozi streho premera 80/125 mm, saj zanjo ni potreben 

dimnik. Tudi za opisano elegantno rešitev nudi Vaillant 

vse, kar potrebujete za brezskrbno montažo.



Energetsko varčen in predhodno sestavljene cevne skupine z 

uravnavanimi črpalkami izpolnjujejo vsa merila uredbe o varčevanju 

z energijo (EnEV). Na voljo so tudi s tripotnim mešalnikom.

Sistemske kombinacije in dodatna oprema

Posebej zasnovan odzračevalnik kurilnega olja z izredno drobnim 

papirnim filtrom in integrirano napeljavo za odvajanje plinov varno 

in zanesljivo odstranjuje delce umazanije iz kurilnega olja.

auroSTOR VIH SicoVIT exclusiv

icoVIT exclusiv

auroTHERM calorMATIC 470
Solarmodul VR 68/2

icoVIT exclusiv
dvojna kaskada

auroSTOR VPS SC auroTHERM exclusiv

allSTOR VPS/2 calorMATIC 630/3 uniSAT

uniSTOR VIH R icoVIT exclusiv calorMATIC 470

auroMATIC 620/3 recoVAIR

Sistemi po meri

Vse iz ene roke:
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Klasična rešitev za eno ali dvodružinske hiše:

icoVIT exclusiv skrbi skupaj z zalogovnikom za 

toplo vodo uniSTOR VIH R in regulatorjem, ki 

deluje na podlagi vremenskih pogojev 

calorMATIC 470, tako za udobno kot za varčno 

oskrbo s toploto in toplo vodo.

Priprava tople vode s pomočjo sončne energije 

za eno ali dvodružinske hiše:

icoVIT exclusiv v povezavi s solarnim zalogovnikom 

auroSTOR VIH S, ploščatim kolektorjem 

auroTHERM in regulatorjem na podlagi vremenskih 

pogojev calorMATIC 470 s solarnim modulom VR 

68/2 povezuje najvišje udobje toplote z zgledno 

pripravo tople vode s pomočjo sončne energije.

Za najvišjo raven učinkovitosti za eno ali 

dvodružinske hiše: Izjemno zmogljiv icoVIT exclusiv 

s solarno podporo ogrevanju in pripravo tople vode. 

V povezavi s kolektorji z vakuumskimi cevmi 

auroTHERM exclusiv, solarnim kombiniranim 

zalogovnikom auroSTOR VPS SC, prezračevanjem 

bivalnih prostorov recoVAIR in solarnim regulator-

jem auroMATIC 620/3 predstavlja osnovo za 

kondenzacijski sistema na kurilno olje, ki ne pusti 

nobene želje neizpolnjene.

Decentralizirano udobje toplote za več stanovanj:

Izjemno zmogljiv icoVIT exclusiv v kaskadni vezavi z 

ogrevalno močjo do 70 kW, multifunkcijski funkcijski 

zalogovnik allSTOR VPS/2, postaje v posameznih 

stanovanjih uniSAT in regulator calorMATIC 

predstavljajo zgleden sistem za udobno in 

učinkovito posodobitev večje stanovanjske stavbe.



icoVIT exclusiv VKO 156/3-7 VKO 256/3-7 VKO 356/3-7

Območje nazivne toplote pri 40/30°C, 1. st./2. st. kW 11,1/15,8 17,0/25,3 22,1/36,8

Območje nazivne toplote pri 50/30°C, 1. st./2. st. kW 11,0/15,8 17,0/25,2 21,9/36,6

Območje nazivne toplote pri 60/40°C, 1. st./2. st. kW 10,7/15,3 16,6/24,5 21,4/35,7

Območje nazivne toplote pri 80/60°C, 1. st./2. st. kW 10,3/14,7 16,0/23,5 20,6/34,3

Temperatura izpušnih plinov pri 40/30° C 1) °C 35 35 39

Temperatura izpušnih plinov pri 50/30° C 1) °C 35 35 39

Temperatura izpušnih plinov pri 60/40° C 1) °C 50 50 55

Temperatura izpušnih plinov pri 80/60° C 1) °C 57 57 70

Masni pretok izpušnih plinov 1. st./2. st.  1) kg/h 16,1/23,0 24,6/36,9 32,2/53,7

Vsebnost CO  1. st./ 2. st. 2  1) % 13,0/13,0 13,0/13,0 13,0/13,0

Maks. obratovalni nadtlak bar 3,0 3,0 4,0

Vsebnost vode l 85 85 120

Maks. odhodna temperatura (nastavljiva) °C 85 85 85

Emisija NOX EN 303-2 3 3 3

Emisije CO mg/kWh < 10,0 < 10,0 < 10,0

Količina kondenzata pri 40/30° C pribl. l/h 1,1 1,7 2,5
pH-vrednost pribl. 2,0 2,0 2,0

Priključne vrednosti:
Kurilno olje EL DIN 51603 T 1/ÖNC1109-HEL 1. st./ 2. st. kg/h 0,88/1,26 1,35/2,02 1,77/2,95

Odjem električne moči W 175 215 220

Priključek za odhodno in povratno cev
Cevi za olje (dolž. 0,75 m), priključki
Priključek za zrak/izpušne pline mm Ø

Rp 1
R 1/2
80/125

Rp 1
R 1/2
80/125

Rp 1
R 1/2
80/125

Mere naprave: višina
Širina
Globina
Teža pribl.

mm
mm
mm
kg

1.272  
570
700
140

1.272 
570
700
140

1.272 
720
850
193

1)  izračunane vrednosti za zasnovo dimnika v skladu z DIN En 13384-1

prezračevanje stanovanja recoVAIR z obvodom

 

Prezračevalni sistem recoVAIR na kratko:

 

Z rekuperacijo toplote

Prezračevanje in varčevanje:

Prezračevanje / Tehnični podatki

Pregled funkcionalnosti regulatorjev calorMATIC
330

calorMATIC
370

calorMATIC
470

calorMATIC
630/3

Vremensko voden regulator  • •
Prostorsko temperaturno tipalo • •
Primeren za modulirno delovanje • • • •
Število ogrevalnih krogov/ vrsta (nereguliran/reguliran)

1 nereg.
1 nereg.

1 nereg. 1 nereg.
1 reg.  1)

2 reg.

– 14 reg.  2)

Preprosta zasnova upravljanja z izpisom polnih besedil • • •
Sprejem DCF radijske ure • •
Avtomatika poletni/zimski čas • • • •
Možna vgradnja v elektroniko naprave •
Zidna montaža • • • •
Hitra veto funkcija (sprememba želene temperature 
za trenutno časovno okno) • • • •
Osvetljen prikazovalnik • • •
Preklop na zaščito pred legionelami 
(termična dezinfekcija zalogovnika za toplo vodo) • • •
Dvosmerna komunikacija 
(izmenični prenos signala ogrevalna naprave – regulator) • • •
Vzporedno polnjenje •
Število ogrevalnih naprav z možnostjo regulacije 1 1 1 8

Zaporedje kotlov-obratni preklop •
Ločitveni preklop pri polnjenju zalogovnika •
Časovni program za pripravo tople vode 
in krožno črpalko • 4) • 4) •
Priklop sobne temperature • •
Funkcija daljše odsotnosti • • • •
Sporočilo glede vzdrževanja • • •
Prikaz zunanje temperature • •
Prikaz ure • • • •
Funkcija segrevanja estriha • •
1) V povezavi z mešalnim modulom VR 61/2 2) V povezavi z do 6 mešalnimi moduli VR 60 3) na voljo kot pribor   

4) krmiljenje krožne črpalke je glede na napravo potreben multifunkcijski modul 2 od 7 mešalnih modulov VR 612/2
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Inteligentno obnavljanje energije

Vse novogradnje morajo imeti v skladu z DIN 1946-6 

strokovno izdelano prezračevalno zasnovo. Med 

številnimi možnostmi je uporaba centralne prezračevalne 

naprave z vračanjem toplote najbolj udobna in sočasno 

najbolj gospodarna rešitev. Vendar pa imajo tudi 

najsodobnejše stavbe – in njihovi prebivalci – korist od 

inteligentnega prezračevalnega sistema kot je recoVAIR.

Prezračevalni sitem recoVAIR poskrbi za zdravo klimo v 

prostoru in prav tako zdravo gradbeno zasnovo. 

Zahvaljujoč učinkovitemu vračanju energije pa ni le 

prijazen do okolja, temveč tudi do hišnega proračuna: 

ogrevalni stroški stavbe se zmanjšajo v povprečju za 20 %. 

Toliko manjša je lahko zmogljivost ogrevalne naprave.

Zadihajte in prihranite pri stroških ogrevanja

recoVAIR je opremljen s filtrom z drobnimi porami, ki 

preprečuje vstop prahu in peloda v stavbo. Obenem 

odvaja CO2 in vlago na prosto. To ščiti strukturo objekta 

in jemlje pršicam in plesnim življenjski prostor. Celo 

alergiki lahko znova zadihajo.

recoVAIR s svojim delovanjem iz stavbe odvaja odpadni 

zrak vendar nikoli toplote: odpadni zrak je speljan skozi 

izmenjevalec toplote, ki prenaša toploto odpadnega zraka 

na vstopajoč svež zrak ne da bi prišlo do stika med obema 

vrstama zraka. Svež dohodni zrak se dovaja predhodno 

segret v prostor, ki ga je zato treba manj ogrevati: 

recoVAIR zagotavlja vračanje toplote do 95 %.

-  kontrolirano prezračevanje stanovanjskega 

   prostora zaradi vračanja toplotne energije,

-  dve izvedbi: s pretokom zraka 275 m3 in 350 m3 

   na uro za stanovanjske prostore velikosti 180 m2 

   ali 250 m2,

-  digitalno daljinsko upravljanje s tristopenjskim 

   regulatorjem, samodejno delovanje, funkcije dan, 

   noč in party, časovno uravnavanje prikaza filtra in 

   nadzora,

-  pribor: možna vgradnja „obvoda“ za poletni    

   obratovalni režim

-  preprosto prenašanje: teža samo 38, oziroma 39 kg,

-  preprosta montaža po načelu „plug & play“

-  možnost kombiniranja z vsemi ogrevalnimi sistemi

-  za tehnične podatke glej stran 23



Tehnični podatki

recoVAIR Enota VAR 275/3 VAR 350/3

Maksimalen pretok zraka in tlak m3/h/Pa 275/170 350/265

Nivo hrupa na oddaljenosti 1m od naprave dB (A) 48 52

Toplotni izkoristek po standardu NEN % 95 95

Poraba električne energije W 21–175 30–295

Mere priključkov zračnih kanalov (zunanji zrak) mm Ø 150/160/180 180/200

Mere priključkov zračnih kanalov (notranja napeljava) mm Ø 150/160/180 180/200

Filter - razred G 3 G 3

Mere naprave:

Višina mm 708 708

Širina mm 680 680

Globina mm 471 521

Teža kg 38 39

Številka odobritve DIBt Z-51.3-194 Z-51.3-196

Solarni vsebnik STV auroSTOR Enota VIH S 300 VIH S 400 VIH S 500

Volumen vsebnika l 300 400 500

Poraba električne energije v času pripravljenosti kWh/24 h 1,9 2,1 2,3

Delovni tlak ogrevanje bar 10 10 10

Delovni tlak topla voda bar 10 10 10

Maksimalna temperatura vode v vsebniku °C 85 85 85

Solarni izmenjevalec

Površina m2 1,6 1,5 2,1

Volumen izmenjevalca l 10,7  9,9 14,2  
Maksimalna temperatura dvižnega voda °C 110 110 110

Izmenjevalec ogrevalne naprave

Površina m2 0,7 0,7 1  

Volumen izmenjevalca l 4,7 4,5 6,6 
Maksimalna temperatura dvižnega voda °C 110 110 110

Pretok tople vode v časovni enoti l/h 590 664 840

Pretok tople vode pri režimu ogrevanja 85°/65°C l/10 min 195  251  288 
Toplotna moč pri ogrevanje STV kW 24 27  34 
Priključek dvižni in povratni vod R 1 R 1 R 1

Priključek hladna voda R 1 R 1 R 1

Priključek topla voda R 1 R 1 R 1

Priključek za cirkulacijski vod R 3/4 R 3/4 R 3/4

Mere naprave:

Višina mm 1.775 1.475 1.775

Premer mm 660 810 810

Teža kg 150 169 198

Vsebnik STV uniSTOR Enota VIH R 120 VIH R 150 VIH R 200 VIH R 300 VIH R 400 VIH R 500

Volumen vsebnika l 120 150 200 300 400 500

Delovni tlak ogrevanje bar 10 10 10 10 10 10

Delovni tlak topla voda bar 10 10 10 10 10 10

Maksimalna temperatura vode v vsebniku °C 85 85 85 85 85 85

Maksimalna temperatura dvižnega voda °C 110 110 110 110 110 110

Poraba elek. energije v času pripravljenosti kWh/24 h 1,3 1,4 1,6 1,8 2 2,2

Toplotna moč pri ogrevanje STV kW 25 26 34 46 46 62

Pretok tople vode v časovni enoti l/h 615 640 837 1.130 1.130 1.523

Pretok tople vode v časovni enoti l/10 min 145 195 250

Koeficinet NL 1 2 3,5 11 15 19

Mere naprave

Višina mm 752 966 1.236 1.775 1.470 1.775

Premer mm 564 604 604 660 810 810

Teža (prazen) kg 68 79 97 125 145 165

Zalogovnik/vsebnik auroSTOR Enota VPS SC 700 VPS SC 1000

Volumen zalogovnika/vsebnika (celotni) l 670 1.112
Volumen vsebnika STV l 180 192
Volumen zalogovnika l 490 920
Poraba električne energije v času pripravljenosti kWh/24 h 3,6 3,8
Koeficinet NL 4 4,5
Delovni tlak topla voda bar 10 10
Maksimalna temperatura vode v zalogovniku °C 95 95

Solarni izmenjevalec

Delovni tlak (solar) bar 6 6
Površina m2 2,7 3
Volumen izmenjevalca l 17,5  19,2  
Maksimalna temperatura dvižnega voda °C 95 95

Izmenjevalec v vsebniku STV

Površina m2 0,82  1,2  
Delovni tlak (ogrevanje) bar 3 3
Volumen izmenjevalca l 4,8 7 
Pretok tople vode l/h 2.000 2.000
Tlak v izmenjevalcu mbar 45  45 
Maksimalna temperatura dvižnega voda °C 95 95

Pretok tople vode pri režimu ogrevanja  (80/10/45 °C/24 kW) l/h 610 830

Mere naprave:

Višina mm 1.895 2.075
Višina brez izolacije mm 1.655 1.955
Višina ob nagibu zalogovnika mm 1.765 2.060 
Premer mm Ø 950 940 x 1.195 (ovalna oblika)
Premer brez izolacije mm Ø 750 790 x 1.045 (ovalna oblika)
Teža kg 230 253
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Tehnični podatki

Solarna podpostaja Enota VPM 20 S VPM 60 S

Površina kolektorjev za 4–20 m2 ploščatih kolektorjev VFK za 20–60 m2 ploščatih kolektorjev VFK 

Površina kolektorjev za 4–14 m2 vakuumskih kolektorjev VTK za 14–28 m2 vakuumskih kolektorjev VTK

Toplotni izmenjevalec 20 plastni 48 plastni

Maksimalna temperatura solarne tekočine °C 130 130

Maksimalna temperatura ogrevalna voda °C 95 95

Delovni tlak solar bar 6 6

Delovni tlak ogrevanje vode bar 3 3

Maksim. poraba elek. energije solarne podpostaje W 150 150

Maksim. poraba elek. energije solarne črpalke W 65 65

Maksimalna poraba električne energije črpalke 
za polnjenje zalogovnika

W 75 75

Razred zaščite IP 20 IP 20

Mere naprave:

Višina mm 750 750

Širina mm 450 450

Globina mm 250 250

Teža kg 21 21

Ploščati kolektor auroTHERM plus Enota VFK 150 V VFK 150 H VFK 145 V VFK 145 H

Površina (Bruto/Aperturna) m2 2,51/2,35 2,51/2,35 2,51/2,35 2,51/2,35

Volumen solarne tekočine v  kolektorju l 1,85 2,16 1,85 2,16

Debelina izolacije mm 40 40 40 40

Maksimalni delovni tlak bar 10 10 10 10

Transmisija zasteklitve kolektorja % 96 +/-2 96 +/-2 91 +/-2 91 +/-2

Absorber-Absorbcija α % 95 +/-2 95 +/-2 95 +/-2 95 +/-2

Absorber-Emisija ε % 5 +/-2 5 +/-2 5 +/-2 5 +/-2

Stagnacijska temperatura (po prEN 12975-2, c < 1 m/s) °C 172 172 171 171

Učinkovitost η0 (po EN 12975) % 84 84 80 80

Koeficient učinkovitosti K1 W/m2K 2,33 3,82 2,41 3,32

Koeficient učinkovitosti K2 W/m2K2 0,049 0,018 0,049 0,023

Minimalni donos kolektorjev kWh/m2a 525 525 525 525

Mere kolektorjev:

Višina mm 2.033 1.233 2.033 1.233

Širina mm 1.233 2.033 1.233 2.033

Globina mm 80 80 80 80

Teža kg 38 38 38 38

Vakuumski-cevni kolektor auroTHERM exclusiv Enota VTK 570/2 VTK 1140/2

Površina (Bruto/Aperturna) m2 1,16/1 2,3/2

Volumen solarne tekočine v  kolektorju l 0,9 1,8

Cevni priključki mm Ø 15 15
Izolacija: vakuum bar 0,0000001 0,0000001

Maksimalni delovni tlak bar 10 10

CPC - zrcalo, odstotek refleksivnosti % 85 85

Absorber-Absorbcija α % 93,5 93,5

Absorber-Emisija ε % 6 6

Stagnacijska temperatura (po prEN 12975-2, c < 1 m/s) °C 272 272

Učinkovitost η0 (po EN 12975) % 64,2 64,2

Koeficient učinkovitosti K1 W/m2K 0,885 0,885

Koeficient učinkovitosti K2 W/m2K2 0,001 0,001

Minimalni donos kolektorjev kWh/m2a 525 525

Mere kolektorjev:

Višina mm 1.652 1.652

Širina mm 702 1.392

Globina mm 111 111

Teža kg 19 37

Multi-funkcijski zalogovnik allSTOR Einheit VPS 
300/2

VPS 
500/2

VPS 
800/2

VPS 
1000/2

VPS 
1500/2

VPS 
2000/2

Volumen  l 295 500 765 930 1.480 1.900

Delovni tlak ogrevanje bar 3 3 3 3 3 3

Maksimalna temperat. vode v zalogovniku °C 95 95 95 95 95 95

Poraba električne energije v času  
pripravljenosti (po DIN 4753-8) 

kWh/24 h 1,9 2,6 3,4 3,85 5,15 6,25

Koeficient NL pri 6 kW/10 kW do 17 kW  
ogrevalne moči  
(toplotna črpalka)1) 2)

2/4/– 2,5/4/– 2,5/4,5/5 3/4,5/5 3/4,5/5 4/5/5

Koeficient NL do 20 kW  
ogrevalne moči  
(plinski kotel, oljni kotel,...)1) 3)

4/4/4 4,5/6,5/7 5,5/7/7 5,5/7/7 5,5/7/7 5,5/7/7

Zmogljivost ogrevanja vode na 60 °C  
(Toplotna črpalka) 

l 121 306 369 587 750

Zmogljivost ogrevanja vode na  
60 °C/70 °C (plinski kotel, oljni kotel,...) 

l 172/227 290/382 444/585 541/711 860/1.132 1.101/1.448

Čas segrevanja vode s 30 na 60 °C z  
6/10/65 kW (toplotna črpalka) 

min 36/22/– 56/35/– 91/56/8 110/66/10 175/105/16 223/132/21

Čas segrevanja vode s 30 na 60 °C z  
10/80/160kW (plinski kotel, oljni kotel) 

min 30/4/2 51/6/3 78/10/5 95/12/6 151/19/9 194/24/12

Mere naprave:

Višina z izolacijo mm 1.786 1.805 1.835 2.175 2.187 2.308

Višina brez izolacije mm 1.707 1.725 1.755 2.095 2.107 2.245

Premer z izolacijo mm 680 820 960 960 1.170 1.270

Premer brez izolacije mm 500 650 790 790 1.000 1.100

Višina ob nagibu zalogovnika mm 1.727 1.730 1.815 2.134 2.200 2.310

Teža kg 70 90 120 130 190 210
1)  Pri uporabi vodne postaje VPM W 20/25 ali VPM W 30/35 
2) Do vključno z NL-2, se uporablja VPM W 20/25, naprej se uporablja VPM W 30/35 
3) Do vključno z NL-4, se uporablja VPM W 20/25, naprej se uporablja VPM W 30/35

Vodna podpostaja Enota VPM 20/25 W VPM 30/35 W

Pretok STV pri temperaturi 60 °C l/min 20 30

Koeficient NL po DIN 4708 del 3 (toplotna črpalka)1) 3 5

Ogrevalna moč kW 49 73

Pretok STV pri temperaturi 65 °C l/min 25 35

Koeficient NL po DIN 4708 del 3 
(plinski kotel, oljni kotel,...)1) 

 
 

42) 73)

Ogrevalna moč kW 60 85

Temperatura STV °C 40–60 40–60

Temperatura STV ob delovanju antilegionela programa °C 70 70

Delovni tlak ogrevanje bar 3 3

Delovni tlak ogrevanje STV bar 10 10

Preostala višina črpalke mbar 150 150

Maksimalna poraba električne energije podpostaje W 93 93

Maksimalna poraba električne energije cirkulacijske črpalke W 25 25

Mere naprave:

Višina mm 750 750

Širina mm 450 450

Globina mm 250 250

Teža kg 19 20

1)  Pri pogojih: topla voda 45°C, hladna voda 10°C in temperaturi vode v zalogovniku 65 °C
2) V primeru volumna ogrevalne vode 150 l za ogrevanje STV (VPS 500/2) in dodatnega ogrevanja s kotlom 23 kW
3)
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 V primeru volumna ogrevalne vode 260 l za ogrevanje STV (VPS 800/2) in dodatnega ogrevanja s kotlom minimalno 18 kW
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Vaillant servis

Strokovnost in podpora, 
kot si ju želim

Servis
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Tehnična podpora

- Visokokvalificirani sodelavci tehničnega oddelka so na 

  razpolago vsem partnerje za strokovno

  načrtovanje in izvedbo ogrevalnih sistemov, sistemov za   

  pripravo tople vode, hlajenje in prezračevanje.

- Bogate izkušnje naših inženirjev zagotavljajo pravilno 

  izbiro naprav in sistemov.

- Izkušnje na terenu z več tisoč različnih objektov 

  prestavljajo nenadomestljivo znanje.

Servisna podpora

- Vaillantova servisna mreža po vsej Sloveniji je   

  uveljavljena kot najštevilčnejša in najbolj 

  profesionalna servisna organizacija.

- 49 podjetij s svojimi serviserji zagotavlja storitve  

  365 dni na leto.

- V času ogrevalne sezone Vaillant organizira dežurstva   

  serviserjev, da bi bile uporabnikom zagotovljene

  storitve 7 dni v tednu.

- Vrhunsko izobraževanje serviserjev v „Vaillantovem   

  izobraževalnem centru“ (VIC), enemu najsodobnejših

  centrov za tovrstno izobraževanje v Sloveniji in širšem   

  prostoru.

- Naši serviserji uporabljajo sodobno tehnologijo kot so  

  na primer prenosne računalnike s programi za

  diagnosticiranje in vgradnjo naprav.

- Trenuten popis serviserjev je dostopen na 

   www.vaillant.si
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