Plinski kotli

Zakaj Vaillant?
Zaradi udobja, kompaktnosti in estetike

ecoCRAFT exclusiv

ecoCOMPACT
uniSTOR
atmoSTOR

auroCOMPACT
actoSTOR

Zakaj Vaillantov plinski kotel?
Za Vaš dom smo združili moč in varčevanje

Že od samega začetka razvoja sodobne tehnologije ogrevanja
je Vaillant kot največji evropski proizvajalec dajal poudarek
razvoju na tem področju z razvijanjem inovativnih naprav
za ogrevanje in pripravo tople vode. Naprave, ki so med
seboj popolnoma usklajene in ki jih je mogoče kadarkoli
prilagodljivo širiti in kombinirati po želji, predstavljajo
Vaillantov inteligentni sistem, katerega sestavni del so
seveda tudi plinski kotli. Vaillantovi plinski kotli se z vidika
tehnologije izdelave proizvajajo kot kondenzacijski kotli z
visoko stopnjo izkoristka.
Z uporabo kondenzacijske tehnologije je mogoče zagotoviti
dodatne prihranke pri stroških ogrevanja v primerjavi s
konvencionalno tehnologijo ob dodatnem zmanjšanju emisije
škodljivih snovi. Prihranki so rezultat izkoriščanja toplote
vodne pare iz dimnih plinov (latentna toplota) pri čemer
prihaja do pojava kondenzata ter zmanjšanja temperature
dimnih plinov. Tako kondenzacijski kotli dosegajo bistveno
višje stopnje izkoristka energentov ter s tem zagotavljajo
pomembne prihranke pri porabi plina.
Vaillantovi visokozmogljivi kondenzacijski plinski kotli so
voljo kot kompletna centrala z integriranim zalogovnikom
za pripravo tople vode ecoCOMPACT ali auroCOMPACT ter
kot kotel večjih moči ecoCRAFT.
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Visokozmogljivi plinski kondenzacijski kombiniran kotel

ecoCOMPACT

ecoCOMPACT

Visokozmogljiva kondenzacijska tehnologija
Zahvaljujoč izmenjevalcu toplote z veliko površino, izdelanem iz
nerjavečega jekla, prihaja pri kotlu ecoCOMPACT tudi do izkoriščanja
toplote, skrite v vodni pari, ki pri običajnih tehnologijah skupaj z
dimnimi plini uhaja neizkoriščena na prosto.
Uporaba te sodobne tehnologije zagotavlja velike prihranke pri
stroških ogrevanja v primerjavi s konvencionalnimi kotli, obenem pa
v enaki meri omogoča razbremenitev okolja zaradi zmanjšanih emisij
škodljivih snovi.

Servisni ventil
Varnostni ventil
Ventil
Obtočna črpalka
Tropotni ventil

Tipalo pretoka
Tlačno stikalo
NTC-tipalo
Tipalo dimnih plinov

e

Velik izkoristek na majhnem prostoru
Sistem ecoCOMPACT združuje kondenzacijsko ogrevalno napravo
ter slojnati (laminarni) akumulacijski zalogovnik za toplo vodo s
prostornino 100 litrov, ki sta že predhodno v celoti sestavljena in
pripravljena za uporabo. Glavna značilnost omenjenega sistema
je, da je na majhnem prostoru koncentrirana velika moč. Napravo

e

ecoCOMPACT je mogoče vgraditi tudi v najmanjšo nišo, kljub temu
pa zagotavlja udobje pri ogrevanju ter pri pripravi tople vode v
enodružinskih hišah. Sodobna kondenzacijska in akumulacijska
tehnologija je na voljo kot kompaktna celota s privlačno obliko.
Udobje pri pripravi tople vode
Zahvaljujoč svoji tehnologiji slojnatega (laminarnega) zalogovnika
zagotavlja kotel ecoCOMPACT maksimalno udobje pri pripravi
tople vode na več odjemnih mestih sočasno. V primerjavi s
konvencionalnim zalogovnikom, ki je opremljen s potopnim
izmenjevalcem toplote, poteka segrevanje vode pri slojnatem
zalogovniku s pomočjo zunanjega izmenjevalca toplote, voda pa nato
potuje v zgornji del zalogovnika. Tako je že po približno 5 minutah
na voljo zadostna količina tople vode za eno tuširanje. To pomeni
višjo raven udobja kot pri konvencionalnih zalogovnikih ob manjšem
prostoru za vgradnjo ter večji prihranek energije zaradi hranjenja
vode v pripravljenosti. Za primerjavo naj omenimo, da 100 litrski
laminarni zalogovnik po svoji zmogljivosti ustreza konvencionalnemu
s prostornino od 140 do 210 litrov (glede na moč kotla).

Priprava tople vode

Čas

Shema kotla ecoCOMPACT

COMPACT07_4003_01

ecoCOMPACT

ecoCOMPACT na kratko:
- visokozmogljiv kondenzacijski kotel s slojnatim
zalogovnikom za pripravo tople vode prostornine
100 litrov
- izmenjevalec toplote iz nerjavečega jekla s popolnim
predhodnim mešanjem (z ventilatorjem)
- modulirna tehnika gorilca z območjem modulacije
med 30 % in 100 % nazivne moči
- na voljo v štirih izvedbah z močjo od 12 kW do 30 kW
- visoka raven izkoristka: 109%
- majhna emisija škodljivih snovi: NOx < 60 mg/kWh
- sistem Aqua-kondens za optimalno izkoriščanje
energentov pri pripravi tople vode
- digitalni informacijsko-analitični sistem „DIA“ z
besedilnim prikazom na osvetljenem prikazovalniku
- certificiran zračniški/dimniški pribor za kakršnekoli
zahteve pri vgradnji (glej str. 20.)
- širok nabor sobnih termostatov/atmosferskih
regulatorjev (glej str. 18./19.)
- idealen za strešne toplotne centrale v družinskih
hišah.
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auroCOMPACT
Kondenzacijski kotel s predhodno solarno pripravo

auroCOMPACT na kratko:
- plinska kondenzacijska naprava (19 kW) in 150-litrski
laminarni zalogovnik v eni napravi
- solarna priprava sanitarne tople vode zahvaljujoč
integriranem solarnemu izmenjevalniku
- visoka raven udobja pri pripravi tople vode (do 4
osebe)
- nizki stroški vgradnje zaradi dejstva, da je naprava
pripravljena za montažo črpalke, ekspanzijske
posode, varnostnega ventila, preklopnega ventila,
termostatskega mešala
- sistem DIA
- Sistem Aqua-kondenz „AKS”
- visoka stopnja izkoristka: 109%
- nizka raven emisij škodljivih snovi < 20 mg/kWh
- integrirani solarni regulator
- minimalna konstrukcijska višina: 1,70 m
- minimalna površina montaže < 0,5 m2
- dimniški pribor za vsako vgradno lego
- priporočamo uporabo ploščatega solarnega
kolektorja auroTHERM VFK 145 ali 125, površine
2,35 m2 (neto).

auroCOMPACT

Idealna kombinacija
Vaillantov kondenzacijski kotel auroCOMPACT na najmanjšem
prostoru združuje prednosti plinske naprave za ogrevanje s
kondenzacijsko tehnologijo in solarno segrevanje sanitarne
tople vode s tehnologijo slojevite priprave tople vode (laminarni
zalogovnik).
Zahvaljujoč integriranem solarnem izmenjevalcu, solarni črpalki
in solarni avtomatiki je mogoče kotel auroCOMPACT kombinirati
s solarnimi kolektorji za segrevanje sanitarne tople vode.
Sistem auroCOMPACT predstavlja celovito centralo z vsemi
varnostnimi in obratovalnimi elementi ter zagotavlja maksimalno
udobje pri pripravi tople vode, visoko stopnjo izkoristka pri ogrevanju, nizke stroške montaže, prilagodljivo vgradnjo in enostavno
upravljanje.
Prepričljivost kondenzacijske tehnike
Zahvaljujoč kondenzacijski tehnologiji, termo-kompaktnemu
modulu, spremenljivemu številu obratov ventilatorja ter modulirajočem gorilcu s popolnim predhodnim mešanjem deluje
sistem auroCOMPACT popolnoma ekološko z nizko ravnijo emisij
škodljivih snovi (< 20 mg/kWh) ter ob visoki stopnji izkoristka do
109%.

Funkcijska shema sistema auroCOMPACT

Udobje pri pripravi tople vode
Tehnologija slojevitega (laminarnega) zalogovnika zagotavlja
maksimalno udobje pri pripravi tople vode in to v najkrajšem
možnem času tudi ob uporabi kondenzacijskega pojava
zahvaljujoč sistemu Aqua-kondenz („AKS“). V 150-litrski laminarni zalogovnik je potopljen solarni izmenjevalec, s katerim je
mogoče napravo auroCOMPACT neposredno povezati s solarnimi
kolektorji.
Tako je mogoče zalogovnik segrevati neposredno (preko lastnega
izmenjevalca) ali posredno preko solarne energije.
Ob sledenju izbrani temperaturi v zalogovniku bo elektronika
vklopila črpalko v solarnem krogu takoj, ko bo to potrebno, ter bo
tako sprejeto sončno energijo preneslo na sanitarno vodo.
Področje uporabe
Zaradi svoje kompaktnosti in majhnih dimenzij ter teže je sistem
auroCOMPACT idealen za strešne centrale ter za uporabnike,
ki zaradi pomanjkanja prostora doslej niso mogli uporabljati solarnih sistemov.
Njegovo privlačnost še poudarja privlačna cena, saj so vanj že integrirani vsi sestavni deli od plinske ogrevalne naprave s kondenzacijsko tehnologijo prek zalogovnika prostornine 150 l, solarne
črpalke, termostatskega mešala, naprave za omejevanje pretoka
in solarne avtomatike.
Uporabnik ima še dodatno prednost z vidika stroškov montaže,
saj zahteva naprava le manjši poseg monterja.
auroCOMPACT + auroTHERM VFK 145 V
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Visokoučinkoviti kondenzacijski kotel večjega učinka

ecoCRAFT exclusiv

Visokoučinkovita kondenzacijska tehnologija
Zahvaljujoč posebaj izvedeni konstrukciji izmenjevalca toplote, se pri kotlih ecoCRAFT exclusiv
izkorišča tudi toplota, ki se nahaja v vodni pari, ki se pri običajnih tehnologijah odvaja neizkoriščena
z dimnimi plini.
Z uporabo te moderne tehnologije se ustvarja velik prihranek pri stroških ogrevanja v primerjav s
konvencionalnimi kotli, pri tem pa ne obremenjuje okolja zaradi zmanjšane emisije dimnih plinov.

ecoCRAFT exclusiv

Maksimalni učinek na najmanjšem možnem prostoru
Visokoučinkoviti kondenzacijski kotel ecoCRAFT exclusiv
tretje generacije se odlikuje z robustno izdelanim telesom
kotla, sestavljenim iz modulov (vsak 40 kW), narejenih iz
lahke in vzdržljive zlitine aluminija in silicija. Gorilec z
velikim območjem modulacije od 17 do 100% ter elektronsko reguliranim ventilatorjem s katerim lahko delovanje
kotla prilagodimo dejanski potrebi. Npr. najmočnejši kotel
ecoCRAFT je možno nastaviti od najmanjše moči 54,7 kW
do 293,4 kW pri temperaturi ogrevanja 40/30°C. S povezavo kotlov v kaskado s pomočjo regulacije calorMATIC 630
lahko dosežemo maksimalno moč 2,24 MW (maksimalno v
kaskado lahko vežemo 8 naprav)

Elektronika eBUS
Nova generacija kotla ecoCRAFT exclusiv vsebuje elektronsko
ploščo z eBUS povezavo, ki omogoča dvosemrno komunikacijo med
kotlom in regulatorjem. eBUS povezava je popolnoma nov inteligenten
način komunikacije in zagotavlja popolno delovanje kotla ter udobje
po nastavljenih parametrih. Dodatna prednost eBUS povezave je
vsekakor dejstvo, da se kotel lahko enostavno poveže z interaktivno
komunikacijsko enoto vrnet DIALOG, ki omogoča daljinski nadzor in
določanje parametrov sistema ogrevanja preko internetne povezave.
Na ta način je sistem ogrevanja s kotlom ecoCRAFT stalno pod
nadzorom strokovnjaka, a v primeru kakršnekoli napake pooblaščeni
Vaillant serviser avtomatsko prejme obvestilo preko e-pošte, faksa
ali SMS sporočila.

Izredno tiho delovanje
ecoCRAFT exclusiv ni samo neopazen, ko je govora o
zavzemanju prostora v kotlovnici in teži, ampak se odlikuje
tudi z zelo tihim delovanjem pri maksimalnih močeh delovanja, kar je zasluga zelo dobre izolacije i nove zasnove ohišja.
Poseben program dimovodnega sistema
Kotel ecoCRAFT exclusiv je predviden za delovanje odvisno
od zraka v prostoru, v kolikor količina zraka v kotlovnici
zadošča za zgorevanje. Originalni Vaillantov certificirani
pribor za odvod dimnih plinov deluje na nadtlačnem sistemu
in je odporen na, med delovanjem kotla, nastajajoči kondenz.

Ventil za polnjenje/
praznjenje kotla
Motor ventilatorja
Zračno tlačno stikalo
NTC-tipalo
Vodno tlačno stikalo
Varnostno temperaturni
omejevalnik

Shema kotla ecoCRAFT exclusiv

ecoCRAFT na kratko:

- kondenzacijski visokoučinkoviti kotel na voljo v 6-ih
močeh od 80 do 280 kW
- modulacijski gorilnik s širokim področjem
modulacije 17-100%
- visoka stopnja izkoristka: 110%
- idealen za novogradnje in rekonstrukcije večjih objektov
- nadzorna plošča je enaka kot pri ostalih Vaillantovih
napravah z velikim displejem in “DIA” sistemom.
- majhne dimenzije in teža glede na izhodno moč
- izredno tiho delovanje pri maksimalnih obremenitvah
- možnost vezave v kaskado (do 8 naprav) s pomočjo
regulacije calorMATIC 630
- Poseben program dimovodnih cevi za odvod
dimnih plinov

Kotel ecoCRAFT exclusiv
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Izbor kotla določajo...

...moje zahteve
Razpon moči visokozmogljivih kondenzacijskih plinskih kotlov

ecoCOMPACT
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Priprava tople sanitarne vode
Vsebniki uniSTOR in actoSTOR

Poleg primernega toplotnega udobja v objektu, ki ga
zagotavlja kotel ecoCRAFT exclusiv, je potrebno
zagotoviti tudi pripravo tople sanitarne vode. Vaillant v ta
namen nudi emajlirane vsebnike primernega volumna in
tehnologije, ki zagotavljajo največje udobje pri pripravi tople
vode. V ponudbi so indirektno ogrevani vsebniki uniSTOR ter
laminarni vsebniki actoSTOR. Zaradi svojega modernega
izgleda se vsebnik in kotel vklopita v vsako okolje.
Indirektno ogrevani vsebniki uniSTOR VIH R so prostostoječi
cilindrični vsebniki, ki imajo odvisno od prostornine, na voljo
vedno dovoljšno količino tople vode želene temperature.
Vsebniki so, prav tako kot cevne spirale na notranji strani
emajlirane ter vsebujejo magnezijevo anodo za zaščito
pred korozijo.
Omogoča vam priključek cirkulacije, v kolikor je instalacija
objekta odgovarjajoča. Toplotna izolacija je narejena iz
ekološko sprejemljivega materiala in zagotavlja minimalne
toplotne izgube. Izolacijo je možno odstraniti, kar vnos
vsebnika v kotlovnico znatno olajša.

Laminarni (slojni) vsebniki actoSTOR VIH RL predstavljajo
novo generacijo vsebnikov za pripravo tople sanitarne vode,
ki omogoča maksimalno udobje pri pripravi tople vode v
najkrajšem možnem času. Zahvaljujoč svoji tehnologiji
laminarnega vsebnika, vsebniki actoSTOR pripravljajo toplo
vodo na principu pretočnosti preko lastnega izmenjevalca
toplote moči 120 kW, nameščenega znotraj plašča, a nad
samim vsebnikom. Ogreta voda se dovaja v zgornji del vsebnika,
tako da je že po približno petih minutah na voljo dovolj tople
vode na razpolago.
V primerjavi s klasičnimi vsebniki, ki imajo potopljeni
izmenjevalec toplote, imajo vsebniki actoSTOR mnogo
večji učinek pri pripravi tople vode z manjšimi izgubami
toplote med pripravo ogrevanja vode.
Za moderno obliko vsebnike se skriva popolna higiensko
emajlirana notranjost, ki v kombinaciji z magnezijevo anodo
z električnim priključkom, omogoča popolno zaščito pred
korozijo.
Vsebnik actoSTOR se dobavlja v dveh delih (telo vsebnika
in plašč vsebnika z izmenjevalcem toplote in obtočno
črpalko), tako da je montaža vsebnika izredno hitra
in enostavna.

uniSTOR VIH R na kratko:

actoSTOR VIH RL na kratko:

- Velikosti vsebnikov do 500 litrov, princip
indirektnega ogrevanja
- izolacija iz ekološko sprejemljivega materiala, ki jo
možno odstraniti med montažo.
- magnezijeva anoda kot zaščita pred korozijo.
- tehnični podatki so na str.

-

vsebniki tople vode prostornine 300, 400 in 500 litrov,
tehnologija laminarnega (slojnega) polnjenja vsebnika
lastni ploščati izmenjevalec moči 120 kW
zaščita pred korozijo z magnezijevo anodo z električnim priključkom (vzdrževanje anode ni potrebno)
- tehnični podatki na str. 21.
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uniSTOR VIH R/actoSTOR VIH RL

Udobje tople vode
...kadarkoli in kolikor jo želim
Pregled vsebnikov za toplo vodo v kombinaciji s kotli
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Pribor

Originalni pribor
Rešitve za dovršeno delovanje sistema
Cevna skupina
Za ogrevalne sisteme z več ogrevalnimi krogi je nujna
uporaba ustrezne cevne skupine, ki zagotavlja distribucijo
toplote od izvora do porabnika toplote. Vaillant ima v svoji
ponudbi več modelov cevnih skupin: z in brez tripotnega
ventila, z elektronsko regulirano črpalko ali tristopenjsko
črpalko. Cevne skupine so vrhunske oblike, izolirane in imajo
integriran termometer na odhodni in povratni ogrevalni cevi.
Komplet za hidravlično priključitev
Kombinacija ogrevalnega kotla in zalogovnika za pripravo
tople vode zahteva primerno hidravlično povezavo. Vaillant
ima v svoji ponudbi komplete za zalogovnike uniSTOR
s prostornino do 200 litrov. Kompleti so izdelani iz
nerjavečega jekla. V ponudbi so tudi varnostne skupine, ki
ščitijo zalogovnik pred hidravličnimi sunki iz vodovodnega
omrežja.

Komplet za vgradnjo kotla ecoCOMPACT

Komplet za priključitev kotla ecoCOMPACT
Vgradnja visokozmogljivega kotla ecoCOMPACT je preprosta
in hitra zahvaljujoč originalnemu kompletu, ki vsebuje
hidravlične sestavne dele, potrebne za delovanje kotla.
Komplet je mogoče vgraditi na zid kotlovnice, pri montaži
pa omogoča prilagodljivo priključevanje cevi z zgornje ali
spodnje strani.
Hidravlične kretnice
Za večje ogrevalne sisteme je potrebno hidravlično ločevanje
kroga izvora toplote in kroga porabnikov toplote. Vaillant ima
v svoji ponudbi hidravlične kretnice s pretokom od 2 m3/h do
21,5 m3/h.
Zračniški/dimniški sistemi
Koncentrični zračniški/dimniški sistemi ter ločene cevi
za dovajanje zraka in odvod dimnih plinov omogočajo
veliko prilagodljivost pri vgradnji kondenzacijskih kotlov
ecoCOMPACT ter auroCOMPACT in ecoCRAFT. Sistemi za
kondenzacijske kotle so izdelani iz materialov, odpornih na
kondenzat.

ecoLEVEL

Črpalka za kondenzat
Kondenzacijski kotli pri svojem delovanju proizvajajo
določeno količino kondenzata. Odvajanje kondenzata
običajno poteka v sifon na tleh. V primeru, da kondenzata
ni mogoče izločati z gravitacijo, ponuja Vaillant v svojem
programu ustrezno črpalko za kondenzat s pretokom 150 l/h.

Navpični zračniški/dimniški sistem

Regulacija

Regulacija
Doseči želeno temperatura je z nami otročje lahko

vrnetDIALOG

Z namenom izpopolnjevanja uporabe in vključevanja lastnih
ogrevalnih kotlov nudi Vaillant široko paleto regulatorjev,
ki upoštevajo najstrožje zahteve po bivalnem udobju.
Regulacija predstavlja možgane ogrevalnega sistema, saj
skrbi za maksimalno učinkovitost in ima razumevanje za
bivalno udobje.
Vaillantov program za regulacijo združuje enostavnost
uporabe z izjemno kakovostnim oblikovanjem. Ponudba
zajema sobne termostate ter atmosferske regulatorje.
Regulacija temperature v odhodni cevi ogrevalnega sistema
poteka ob uporabi sobnih termostatov glede na sobno
temperaturo.
Atmosferski regulatorji so opremljeni z zunanjim tipalom
(ki ga je treba vgraditi na zunanje pročelje), uravnavanje
temperature v odhodni cevi ogrevalnega sistema pa poteka
glede na zunanjo temperaturo ter v skladu z ogrevalno
krivuljo.

vodo je potrebno dodatno vgraditi modul VR 40
(modul ˝2 od 7˝), preko katerega se napaja črpalka
z napetostjo 230 V, skladno s časovnim
programom. Regulacija ima tekstualni zaslon v
slovenščini in modro osvetljeno ozadje.

Sobni termostat calorMATIC 370
calorMATIC 370 je stenski sobni termostat in zamenjuje
calorMATIC 392 ter omogoča upravljanje z Vaillant
napravami v odvisnosti od sobne temperature.
calorMATIC 370 omogoča časovno programiranje
(3 obdobja) temperature v prostoru, priprave tople sanitarne
vode in cirkulacijske črpalke sanitarne tople vode. Če je na
sistemu vgrajena cirkulacijska črpalka za sanitarno toplo
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calorMATIC 470

calorMATIC 630

Atmosferski regulator calorMATIC 470
calorMATIC 470 je atmosferski regulator (v dobavi je
vključeno zunanje tipalo) in zamenjuje calorMATIC 430.
Regulator je možno postaviti v napravo ali na steno. V
osnovni izvedbi calorMATIC 470 omogoča časovno
programiranje (4 obdobja) temperature v prostoru,
priprave tople sanitarne vode in cirkulacijske črpalke
sanitarne tople vode. Če je na sistemu vgrajena cirkulacijska
črpalka za sanitarno toplo vodo je potrebno dodatno
vgraditi modul VR 40 (modul ˝2 od 7˝), preko katerega
se napaja črpalka z napetostjo 230 V, skladno s časovnim
programom. Regulator je možno razširiti preko modulov,
ki omogočajo upravljanje dodatnih naprav v sistemu:
- VR 61/2 - modul preko katerega je mogoče upravljati
en direkten in en mešalni krog ogrevalnega sistema ter
črpalke za ogrevanje vsebnika ali črpalke za cirkulacijo
tople sanitarne vode.
- VR 68/2 - solarni modul za upravljanje enega
solarnega kroga, enega solarnega bivalentnega vsebnika
auroSTOR VIH S ali enega soalrnega kombiniranega
vsebnika/zalogovnika auroSTOR VPS SC 700, enega
tripotnega ventila in črpalke za legionelo
- VR 81/2 - sobni termosta za upravljanje z drugim
krogom ogrevalnega sistema v odvisnosti od sobne
temperature.

- VR 40 - multifunkcijski modul s katerim se upravlja z
dvema od sedmih mogočih funkcij (obtocna črpalka
ogrevanja, cirkulacijska črpalka za toplo sanitarno vodo,
črpalka za ogrevanje vsebnika, ventilator, prikaz
napak,...)
Atmosferski regulator calorMATIC 630
Za kompleksne sisteme z več ogrevalnimi krogi ali pri
kaskadnem povezovanju kotlov je idealna rešitev atmosferski
regulator calorMATIC 630. V osnovi omenjeni regulator
uravnava temperaturo v odhodni cevi treh ogrevalnih
krogov (neposredni krog s črpalko in dva kroga z mešalnim
ventilom). Hidravlična širitev tega regulatorja je mogoča z
uporabo ustreznega modula (originalni pribor).
vrnetDIALOG
vrnetDIALOG je interaktivni komunikacijski sistem, ki
omogoča daljinski nadzor in nastavitev parametrov
ogrevalnega sistema preko Internetne povezave ter tako
uporabniku omogoča popolno brezskrbnost in varnost ob
pravilnem in nemotenem delovanju ogrevalne naprave. V
primeru kakršnekoli napake v ogrevalnem sistemu bo o
tem samodejno obveščen pooblaščen Vaillantov serviser z
elektronskim sporočilom, po telefaksu ali z SMS sporočilom.

Zračniško/dimniški sistemi

Zračniško/dimniški sistemi za kondenzacijske kotle

Prilagodljivost je naš izziv

Koncentrični priključek na jašek/
dimnik z odvajanjem dimnih plinov s
pomočjo gibljive dimniške cevi z ali
brez uporabe zraka iz prostora.

Koncentrični priključek na jašek/
dimnik z odvajanjem dimnih plinov s
pomočjo toge dimniške cevi.

Nihče ne nudi toliko možnosti izvedbe dimniških/zračniških
sistemov za kondenzacijske kotle kot Vaillant. Naš certificirani
pribor za dimniške/zračniške napeljave je odporen je na
kondenzat, ki nastaja med delovanjem kondenzacijskega kotla.
Lahko ga kot koncentričen sistem vgradite s togimi cevmi v
vodoravni ali navpični legi. Vgradnja kondenzacijskega kotla je
možna v kleti, na podstrešju ali v bivalnih prostorih, koristna
alternativa pa je vsekakor odvajanje dimnih plinov po pročelju.
Če sistem Ø 60/100 mm z vidika maksimalne dopustne dolžine
ne zadostuje, je primerna alternativa prehod na sistem Ø 80/125
mm, kjer so maksimalne dolžine bistveno večje.
Upoštevaje, da kondenzacijskega kotla ni mogoče priključiti
na klasični dimnik, ima Vaillant rešitev tudi za takšne primere.
Uporabnik ima na voljo plastične cevi DN 80 ali DN 100, ki
omogočajo vgradnjo v obstoječi dimnik ali jašek ter tako
omogočajo ustrezno odvajanje dimnih plinov.
Koristen pribor je zagotovo originalni vmesnik, ki omogoča
ločevanje dovoda zraka od odvoda za dimne pline - sistem Ø
80/80 mm.

Navpično odvajanje koncentričnega
dimniškega/zračniškega sistema skozi
poševno streho.

Pri kaskadnem povezovanju kotlov nudi Vaillant ustrezno rešitev
zbirnega odvajanja dimnih plinov s plastičnimi cevmi DN 130.

Zračniški/dimniški sistemi na kratko:

- certificirani pribor za kakršnekoli vgradne zahteve, plastične
cevi, odporne na kondenzat
- koncentrične cevi s premerom Ø 60/100 mm in Ø 80/125 mm
za fiksno vodoravno ali navpično montažo
- sistem Ø 80/80 mm za delovanje z vzporednim adapterjem
- sistem plastičnih togih in gibljivih cevi Ø 80 ali 100 mm, za
sanacijo dimnikov ali jaškov
- sistem za odvajanje dimnih plinov po pročelju (plastika/
legirano jeklo)
- sistem kaskadne dimne napeljave (za kaskadno povezovanje
do 4 kotlov v kaskadi, DN 130)
- preprosto prilagajanje dolžine, hitra montaža.
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Zračniško/dimniški sistem
Za kondenzacijske kotle ecoCRAFT exclusiv

Zračniško/dimniške cevi za ecoCRAFT exclusiv

Vaillantov visokoučinkoviti kondenzacijski kotel ecoCRAFT
exclusiv je primeren za delovanje odvisno od zraka v kotlovnici,
kot tudi neodvisno od zraka v kotlovnici. Na kotlu so poleg
priključkov za dimne pline nahaja tudi priključni nastavek za
dovod zraka za zgorevanje. Na ta način je omogočen ločen
odvod dimnih plinov in dovod zraka.
Za odvod dimnih plinov se pri kotlih ecoCRAFT exclusiv
uporablja nadtlak. Vaillantov certificiran originalni pribor
dimovodnih cevi (Ø 130 mm) iz polipropilena je odporen
na kondenzat, ki nastaja med delovanjem kotla in neprepusten za nadtlak, uporablja pa se za kotle do 160kW. Za
kotle večjih moči je potreben projektant, ki napravi projekt
dimovodnega sistema. Možne izvedbe dimovodnih sistemov
so prikazane v shemah zgoraj. Postavitev kotla je možna
tako v klet kot na podstrešje.

Preko cevi za dovod zraka je možno dovajati zrak za zgorevanje
prek odprtine na zunanjem zidu ali preko obstoječega okna.

Zračniško/dimovodni sistemi na kratko:

- cerificiran pribor dimovodnih cevi Ø 130 mm iz
polipropilena je odporen na kondenzat in nadtlak,
za kotle do 160kW
- Za kotle ecoCRAFT exclusiv moči od 200 do 280 kW
se dimovodni sistem izdela na podlagi projekta,
ki ga napravi projektant
- delovanje kotla odvisno/neodvisno od zraka v kotlovnici

Prezračevanje

Prezračevanje
Dihajte zdravo in varčujte

Sistem recoVAIR ne skrbi le za zdravo klimo v
bivalnem prostoru, temveč tudi za ohranjanje okolja
ter za vaš hišni proračun, saj se potrebe po ogrevanju
zmanjšajo v povprečju za 20 %. Sistem preprečuje
vdor prahu, peloda in drugih alergenov ter sočasno
odvaja CO2 in vlago. S tem je zagotovljena zaščita
obstoječe stavbe, saj zmanjšuje življenjski prostor za
škodljivce in plesni. Ljudje, ki trpijo za alergijami, si
končno lahko oddahnejo.
Kako deluje sistem?
Stanovanjske enote glede na tehnike prezračevanja
delimo na tri področja: področje odpadnega zraka
(kopalnica, kuhinja), področje odvajanja zraka (dnevni
prostor, spalnice) in prehodno območje (hodniki,
predsobe). Največ vlage in neprijetnih vonjav se
pojavlja v kuhinji in kopalnici.
Iz omenjenih prostorov poteka odvajanje zraka, vendar
pa se pri tem ne izgublja njegova toplota, saj se preko
izmenjevalca toplote energija prenaša na svež dovodni
zrak ne da bi pri tem prihajalo do mešanja izhodnega
in vhodnega zraka. Tako predhodno ogret svež vhodni
zrak vstopa v prostor, kar zmanjšuje potrebe po
ogrevanju. Raven izkoriščanja povratne toplote znaša
tudi do 95 %.

Prezračevalni sistem recoVAIR na kratko:

- 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,
funkcije dan, noč in party, samodejno delovanje, časovno
uravnavanje prikaza nadzora filtra,
- pribor: možna vgradnja „obvoda“ za poletni obratovalni režim
- preprosto prenašanje: teža samo 38, oziroma 39 kg,
- preprosta montaža po načelu „plug & play“.

18/19

Solarni sistemi
Sonce pošilja toploto, vendar nobenega računa

Solarni sistemi

Učinkovitost in eleganca površine
Ploščati kolektorji auroTHERM imajo pri teži vsega 38 kg kar
2,51 m2 bruto uporabne površine. Na voljo so v posebej tanki
horizontalni in vertikalni izvedbi za optimalno vgradnjo v
streho, na poševno ali ravno streho ter vgradnjo na pročelje.
Dovršena konstrukcija in preprosta montaža
Vse Vaillantove kolektorje je mogoče vgraditi preprosto
in hitro enega poleg drugega ali enega nad drugega
zahvaljujoč Vaillantovim vgradnim kompletom. Celo
vgradnja v streho je maksimalno poenostavljena.
Shranjeno sonce za lastno udobje
Solarni zalogovniki v vsakem trenutku omogočajo udobje
pri pripravi tople vode. Zalogovniki auroSTOR VIH S s
prostornino od 300 do 500 l predstavljajo idealno rešitev za
eno ali dvodružinske stanovanjske hiše. Solarni kombinirani
zalogovnik auroSTOR VPS SC, ki je sestavljen iz dveh
zalogovnikov (zalogovnik v zalogovniku), zagotavlja poleg
možnosti solarne priprave tople vode tudi možnost solarne
podpore sistemov za nizkotemperaturno ogrevanje.
Sonce greje - denar ostaja na računu
Za največje prihranke pri ogrevanju je treba računati na
sonce! Z Vaillantovimi solarnimi sistemi je mogoče poleg
celoletnega ogrevanja tople vode spomladi in jeseni
dogrevati tudi sistem za nizkotemperaturno ogrevanje.
Najvišji solarni prispevek iz cevi
Vakuumski cevni kolektorji auroTHERM exclusiv zagotavljajo
najvišjo možno raven izkoriščanja energije zaradi keramične
obloge zrcal CPC z dvojnim steklom, odpornim proti toči.
Kompletno predpripravljeni kolektorji s 6 ali 12 cevmi so težki
le 19 kg oziroma 37 kg. Obe velikosti je mogoče prilagodljivo
kombinirati, za večje objekte pa jih je mogoče povezati v nize
do skupne površine 14 m2.

Solarni sistemi na kratko:
- celovite rešitve za pripravo tople vode in podporo
nizkotemperaturnega ogrevanja,
- vakuumski in ploščati kolektorji,
- prilagodljiva in hitra montaža zahvaljujoč montažnim
kompletom,
- optimirana vgradnja v streho,
- montaža na pročelje ali balkon,
- inovativni montažni okvir za montažo na ravno streho,
- ustrezni solarni zalogovniki za toplo vodo za kakršnekoli
zahteve,
- zalogovniki za podporo nizkotemperaturnega ogrevanja.
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Visokozmogljivi plinski kondenzacijski kombiniran kotel
ecoCOMPACT

Enota

VSC INT 126/2

VSC INT 196/2

VSC INT 246/2

VSC INT 306/2

Področje nazivne toplotne
moči pri 80/60 ºC

kW

4,9 - 14,0

6,7 - 19

8,7 - 25

10 - 30

Trajna moč za pripravo tople
vode pri ΔT=35 K *

l/h

370

570

690

830

NL**

1,6

2,3

2,6

3,1

Poraba plina pri nazivni toplotni
moči - zemeljski plin

3

m /h

1,6

2,5

3

3,7

Poraba plina pri nazivni toplotni
moči - propan

kg/h

1,19

1,83

2,22

2,7

Priključek za dovod zraka in
odvod dimnih plinov

mm

Ø 60/100

Ø 60/100

Ø 60/100

Ø 60/100

Mere (VxŠxG)

mm

1350x600x570

1350x600x570

1350x600x570

1350x600x570

Teža (prazen)

kg

105

105

105

105

Teža (obratovalno stanje)

kg

205

205

205

205

IP X4 D

IP X4 D

IP X4 D

IP X4 D

230/50

230/50

230/50

230/50

Vrsta zaščite
Električni priključek

V/Hz

* Trajna količina odjema tople vode pri temperaturni razliki med pritekajočo hladno vodo in vodo na izhodu za toplo vodo (1 K=1 ºC)
** Število označuje, za koliko standardnih stanovanjskih enot je mogoče centralno pripravljati zadostno količino tople vode.

Kondenzacijski kombinirani kotel za ogrevanje in solarno pripravo tople vode
auroCOMPACT

Enota

VSC S 196-C 200

Področje nazivne toplotne moči pri 80/60 ºC

kW

6,7 - 19

Stalna moč za pripravo tople vode

l/h

570

NL*

1,7

Poraba plina pri nazivni toplotni moči - zemeljski plin

2

m /h

2,5

Poraba plina pri nazivni toplotni moči - propan

kg/h

1,83

Priključek za dovod zraka in odvod dimnih plinov

mm

Ø 60/100

Mere (VxŠxG)

mm

1672x600x570

Teža (prazen)

kg

145

Teža (obratovalno stanje)

kg

295

Vrsta zaščite
Električni priključek

IP X4 D
V/Hz

230/50

* Število označuje za koliko standardnih stanovanjskih enot je mogoče centralno pripravljati zadostno količino tople vode

Tehnični podatki

Kondenzacijski kombinirani kotel za ogrevanje in solarno pripravo tople vode
auroCOMPACT

Enota

VSC S 196-C 200

Področje nazivne toplotne moči pri 80/60 ºC

kW

6,7 - 19

Stalna moč za pripravo tople vode

l/h

570

NL*

1,7

Poraba plina pri nazivni toplotni moči - zemeljski plin

2

m /h

2,5

Poraba plina pri nazivni toplotni moči - propan

kg/h

1,83

Priključek za dovod zraka in odvod dimnih plinov

mm

Ø 60/100

Mere (VxŠxG)

mm

1672x600x570

Teža (prazen)

kg

145

Teža (obratovalno stanje)

kg

295

Vrsta zaščite

IP X4 D

Električni priključek

V/Hz

230/50

* Število označuje za koliko standardnih stanovanjskih enot je mogoče centralno pripravljati zadostno količino tople vode

Visokoučinkoviti plinski kondenzacijski kotel
ecoCRAFT exclusiv

Enota

VKK INT
806/3

VKK INT
1206/3

VKK INT
1606/3

VKK INT
2006/3

VKK INT
2406/3

VKK INT
2806/3

Področje nazivne toplotne
moči pri 80/60 oC

kW

13,6 - 78,2

21,3 - 113,4

26,2 - 156,5

43,17 - 196,8

47 - 236,2

51 - 275,5

Poraba plina pri nazivni toplotni
moči - zemeljski plin

m3/h

8,5

12,3

16,9

21,2

25,4

29,6

Priključek za dovod zraka in
odvod dimnih plinov

Ø mm

130/150

130/150

130/150

130/200

130/200

130/200

Mere (VxŠxG)

mm

1285x695
x1240

1285x695
x1240

1285x695
x1240

1285x695
x1240

1285x695
x1240

1285x695
x1240

Teža (prazen)

kg

200

220

235

275

295

310

Teža (obratovalno stanje)

kg

210

235

255

320

320

340

IP 20

IP 20

IP 20

IP 20

IP 20

IP 20

230/50

230/50

230/50

230/50

230/50

230/50

Vrsta zaščite
Električni priključek

V/Hz

Vsebniki za sanitarno vodo – okrogli
uniSTOR

Enota

VIH R 120

VIH R 150

VIH R 200

VIH R 300

VIH R 400

VIH R 500

Nazivna prostornina vsebnika

l

115

150

200

300

400

500

Trajna moč za pripravo tople vode
pri vhodni temperaturi 10 ºC in
izhodni temperaturi 45 ºC*

l/h
kW

615
(25)

640
(26)

837
(34)

1130
(46)

1300
(46)

1523
(62)

1

2

3.5

11

15

19

NL**
Višina

mm

752

970

1240

1775

1470

1775

Premer

mm

564

604

604

660

810

810

Teža (prazen)

kg

62

73

89

125

145

165

Teža (obratovalno stanje)

kg

177

223

289

420

549

661

* Trajna količina tople vode v kombinaciji z napravo nazivne toplotne moči v kW
** Število označuje, za koliko standardnih stanovanjskih enot je mogoče centralno pripravljati zadostno količino tople vode.

Vsebniki za sanitarno vodo – okrogli
Vsebniki STV

Enota

VIH R 300

VIH R 400

VIH R 500

VIH RL
300***

VIH RL
400***

VIH RL
500***

Nazivna prostornina vsebnika

l

300

400

500

300

400

500

Trajna moč za pripravo tople vode
pri vhodni temperaturi 10 ºC in
izhodni temperaturi 45 ºC*

l/h
kW

1130
(46)

1300
(46)

1523
(62)

2899
(120)

2899
(120)

2899
(120)

11

15

19

40

45

50

NL**
Višina

mm

1775

1470

1775

1775

1475

1775

Premer

mm

660

810

810

660

810

810

Teža (prazen)

kg

125

145

165

125

145

160

Teža (obratovalno stanje)

kg

420

549

661

420

545

661

* Trajna količina tople vode v kombinaciji z napravo nazivne toplotne moči v kW
** Število označuje, za koliko standardnih stanovanjskih enot je mogoče centralno pripravljati zadostno količino tople vode.
*** RL - oznaka za laminarne vsebnike

Vsebniki za sanitarno toplo vodo - pravokotni (VIH Q)
uniSTOR / actoSTOR

Enota

VIH Q 120

VIH Q 150

VIH Q 200

Nazivna prostornina vsebnika

l

115

150

200

Trajna moč PTV pri vhodni
temperaturi 10º C in izhodni
temperaturi 45º C*

l/h
kW

615
(25)

640
(26)

837
(34)

1

2

3,5

NL**
Višina

mm

850

1063

1333

Širina

mm

585

585

585

Globina

mm

590

590

590

Teža (prazen)

kg

80

95

115

Teža (obratovalno stanje)

kg

195

245

315

*
**
***

Trajna količina tople vode v kombinaciji z napravo nazivne toplotne moči v kW
Označuje, za koliko standardnih stanovanjskih enot je mogoče centralno pripravljati
zadostno količino tople vode.
Temperaturna razlika med temperaturo na vhodu za hladno vodo in izhodu za toplo
vodo (1 K=1 ºC)

Sobni termostat calorMATIC 392/392f
Sobni termostat

Enota

calorMATIC 370/392f

Obratovalna napetost

V

24

Poraba toka

mA

<45

Dnevna temperatura

°C

5-30

Nočna temperatura

°C

5-30

Število razpoložljivih ciklov programiranja

na dan

3

Priključne cevi

mm2

2x0,75/brezžičen

Vrsta zaščite

-

IP 20

Razred zaščite

-

III

Mere (vxšxg)

mm

97 x 146 x 41

Kat. številka za naročanje

-

0020108146/0020028512

22/23/24

Tehnični podatki

Atmosferski regulator 470/430f
Atmosferski regulator

Enota

calorMATIC 470

calorMATIC 430f

Obratovalna napetost

V

24

24

Poraba toka

mA

<45

<60

Dnevna temperatura

°C

5-30

5-30

Nočna temperatura

°C

5-30

5-30

Število razpoložljivih ciklov programiranja

na dan

3

3

Priključne cevi

mm

2x0,75

brezžičen

Vrsta zaščite

-

IP 20

IP 20

Razred zaščite

-

III

III

Mere (vxšxg)

mm

97x146x45

97x146x45

Kat. številka za naročanje

-

0020108132

0020028524

Atmosferski regulatorji

Enota

calorMATIC 630

Priključna napetost

V

230

Odjemna moč regulatorja

VA

4

Kontaktna obremenitev izhodnih relejev

A

2

Število razpoložljivih ciklov programiranja

na dan

3

Priključni kabli tipala

mm2

2x0,75

Priključni kabli 230 V

mm2

3x1,50

Vrsta zaščite

-

IP 20

Razred zaščite

-

II

Dovoljena dolžina kabla tipala

m

< 50

Dovoljena dolžina kabla zbiralke

m

< 300

Mere (vxšxg)

mm

292x272x74

Kat. številka za naročanje

-

0020040073

Opis

Enota

recoVAIR VAR 275/3

recoVAIR VAR 350/3

Volumen pretoka zraka

m3/h

275

350

Preostala višina dobave ventilatorja

Pa

170

265

Klasifikacijski razred filtra

G

3

3

Raven izkoristka

%

90,5

<90

Maksimalna temperatura okolice

°C

40

40

Minimalna temperatura okolice

°C

5

5

Mere (VxŠxG)

mm

709x680x471

709x680x521

Teža

kg

46

48

Raven hrupa

dB(A)

48

52

Napajanje

V/Hz

230/50

230/50

Razred zaščite

-

IP X2

IP X2

2

* ob uporabi modula VR 40

Atmosferski regulator 630

Prezračevalna naprava recoVAIR

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

Pomembno opozorilo:
Kotle ecoCOMPACT, auroCOMPACT in ecoCRAFT mora zagnati pooblaščeni Vaillantov serviser. Trenuten seznam
pooblaščenih servisov najdete na www.vaillant.si, v garancijskem listu ali neposredno na predstavništvu Vaillanta.

Plinski kotli - 022011 - Pridržujemo si pravico do sprememb

Strokovnost in podpora, kot si ju želim.

