
Kocioł ecoTEC

– aby z klasą oszczędzać energię

ecoTEC plus

Gazowe, wiszące kotły kondensacyjne



Vaillant jest światowym liderem wśród producentów energooszczędnych 

i przyjaznych dla środowiska naturalnego systemów grzewczych. Nasze 

gazowe kotły kondensacyjne to urządzenia, w których zastosowano 

najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne. 

W opracowaniu swych produktów Vaillant stara się uwzględniać potrzeby 

szczególnie tych Klientów, którzy chcieliby łączyć oszczędne korzystanie 

z zasobów naturalnych z jednocześnie wysokim komfortem użytkowania. 

Kotły gazowe marki Vaillant charakteryzują się niskim zużyciem paliwa, 

niskim kosztem inwestycyjnym oraz cichą i bezpieczną pracą. Oferta 

obejmuje szeroką gamę modeli, z których każdy może pracować w dużym 

zakresie mocy, od kilku do kilkudziesięciu kilowatów. Są wśród nich modele 

wiszące jedno- i dwufunkcyjne, z których część ma już wbudowany zasobnik 

ciepłej wody.

Programowanie pracy kotłów przez domowników jest możliwe nie tylko 

za pomocą intuicyjnych w obsłudze programatorów, ale także za pomocą 

aplikacji internetowych. 

Urządzenia marki Vaillant objęte są stałą obsługą gwarancyjną 

i pogwarancyjną największej na rynku polskim sieci serwisowej.

Rozwiązania Vaillant

- proste sposoby oszczędzania energii
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Technika kondensacyjna od wielu lat dostarcza dodatkowych 

korzyści w postaci zaoszczędzonego ciepła, a przy tym 

pozostaje wciąż techniką przyszłości. Produkty marki Vaillant, 

do których należy gazowy kocioł kondensacyjny ecoTEC, 

to doskonały sposób na efektywne i długotrwałe korzystanie 

z cennej energii oraz gwarancja najwyższego komfortu 

użytkowania. 

Czym właściwie jest technika kondensacyjna?

Technika kondensacyjna pozwala wykorzystać w pełni 

energię, która powstaje podczas spalania gazu, w tym ciepło 

zawarte w parze wodnej znajdującej się w spalinach, które 

w tradycyjnych urządzeniach uchodzi przez komin. Para wodna 

jest schładzana z wykorzystaniem niskiej temperatury powrotu 

w dużych wymiennikach ciepła zainstalowanych w kotłach 

kondensacyjnych do tego stopnia, że ulega skropleniu, 

czyli kondensacji. W tym procesie oddaje ciepło, które jest 

wykorzystywane do podgrzania wody w obiegu grzewczym. 

Dzięki temu potrzeba znacznie mniej energii ze spalania gazu, 

aby osiągnąć oczekiwaną temperaturę w pomieszczeniu. 

ecoTEC plus: 

oszczędność energii i komfort użytkowania
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Jak technika kondensacyjna pomaga zaoszczędzić?

Kotły kondensacyjne wykorzystują energię tak skutecznie, 

że pozwalają ograniczyć nawet o 30% zużycie energii, 

koszty jej uzyskania i emisję spalin (w porównaniu z instalacją 

ogrzewania starego typu). Po zainstalowaniu wspomagającej 

instalacji solarnej oszczędności sięgają ponad 40%, a przy 

dodatkowej instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła jeszcze 

więcej. W ten sposób technika kondensacyjna poprawia stan 

domowego budżetu, a zarazem chroni środowisko.

Jakiego paliwa wymaga technika kondensacyjna?

Gazowe kotły kondensacyjne ecoTEC mogą być opalane gazem 

ziemnym lub gazem płynnym. Gaz ziemny to paliwo kopalne 

o niskim wskaźniku emisji: jest czysty w spalaniu i niedrogi 

w eksploatacji. Jeżeli dom nie jest przyłączony do sieci 

gazowniczej, można korzystać także z gazu płynnego. 

Jak zastosować technikę kondensacyjną?

Naścienne gazowe kotły kondensacyjne, takie jak ecoTEC, 

to urządzenia prawdziwie uniwersalne, czy to w wersji kotła (VC) 

z zewnętrznym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, czy też 

w połączeniu kotła dwufunkcyjnego z dodatkowym wiszącym 

zasobnikiem warstwowym (VCI). Zajmują bardzo niewiele 

miejsca, mogą być szybko i łatwo zainstalowane w starym 

i nowym budownictwie, elastycznie łączone i bez problemu 

wyposażone później w urządzenia dodatkowe.

Nawet jako samodzielne źródło energii cieplnej kocioł 

ecoTEC jest niezawodnym i przyszłościowym rozwiązaniem, 

a w połączeniu ze źródłami odnawialnymi stanowi idealny 

sposób na oszczędzanie energii. Możliwe jest połączenie 

kotła z instalacją solarną do zaopatrzenia w ciepłą wodę lub 

dodatkowo wspomagania centralnego ogrzewania. 

Instalacje te znacznie zmniejszają nie tylko koszty energii, 

ale także emisję zanieczyszczeń. 

Technika kondensacyjna



System ELGA  
umożliwia szerszą 
modulację zakresu 

mocy kotła oraz 
zapewnia optymalizację 

procesu spalania,  
a w efekcie zmniejsza 

zużycie gazu.

Mikroprocesowa technika 
pozwala na pełną opty-
malizację procesu spala-
nia oraz automatyczne 
dopasowanie krzywej 

grzewczej.

Duży, 20-płytowy 
wymiennik c.w.u. wyko-
nany ze stali szlachetnej, 
ze zintegrowanym czujni-
kiem temperatury, zapew-
nia maksymalny komfort 

ciepłej wody.

System Aqua Komfort 
Plus doskonale wyko-
rzystuje opatentowany 
przez Vaillant czujnik 

przepływu, zapewniając 
stałą temperaturę c.w.u. 

(kotły VCW).

System Aqua Power Plus  
system umożliwia 
zwiększenie mocy 

urządzenia nawet o 21% 
w procesie podgrzewania 
ciepłej wody dla kotłów  

ecoTEC plus.

Innowacyjny  
wymiennik ciepła  

pozwala do minimum 
ograniczyć straty ciepła 

i emisję hałasu, przy  
jednoczesnym 

obniżeniu oporów 
przepływu.

Aqua-Condens  
System  

wykorzystuje efekt 
kondensacji również do 

podgrzewania cieplej 
wody, podnosząc 

sprawność do 104%.

Pompa wysokiej  
sprawności 

ogranicza zużycie 
energii elektrycznej 

nawet do 76% 
w stosunku do pomp 
jednostopniowych.

Kocioł kondensacyjny ecoTEC plus

– klasa sama w sobie
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ecoTEC plus

Gazowe kotły kondensacyjne ecoTEC to urządzenia najwyższej 

klasy w segmencie gazowych kotłów naściennych: Mają 

korzystny wpływ zarówno na budżet gospodarstwa domowego, 

jak i środowisko naturalne, bo oszczędzają na wszystkim – 

z wyjątkiem komfortu. 

Komfort 

Gazowy kocioł kondensacyjny ecoTEC jest prostszy w obsłudze 

niż niejeden telefon. Parametry ogrzewania można ustawić 

za pomocą jednego przycisku, a ciepła woda płynie z kranu 

zawsze, gdy jest potrzebna. 

Oszczędności 

Dzięki nowoczesnej technice kondensacyjnej, która pozwala 

odzyskać ciepło z pary wodnej zawartej w spalinach, kocioł 

ecoTEC osiąga normatywny wskaźnik sprawności (Hi) 

wynoszący 109%, a w trybie przygotowania ciepłej wody 

wartość 104%. W ten sposób pozwala długoterminowo 

ograniczyć wydatki na energię, w porównaniu z konwencjonalną 

instalacją grzewczą nawet o 30%.

Za pomocą modulacji palnika, kocioł ecoTEC stale dostosowuje 

własną moc do aktualnego zapotrzebowania na energię 

cieplną. Szeroki zakres modulacji, zapewnia przy tym 

najwyższą efektywność wykorzystania mocy: kocioł ecoTEC 

przy obciążeniu częściowym zużywa tylko taką ilość energii, 

jaka jest absolutnie niezbędna. Ponadto spalanie jest cały czas 

optymalne, potrzeba mniejszej liczby zapłonów i kocioł jest 

mniej obciążony w całym cyklu eksploatacji. Dlatego kocioł 

ecoTEC jest niezwykle trwały.

Modulację w kotle ecoTEC plus wspomaga system elektronicznej 

regulacji składu mieszanki gazowo-powietrznej ELGA, a pompa 

o wysokiej sprawności jednocześnie dodatkowo ogranicza 

zużycie energii elektrycznej. Proszę więc przygotować się 

na znaczniej mniejsze rachunki za gaz i energię elektryczną!

Jakość 

Dzięki nowoczesnemu wzornictwu kotły ecoTEC są po prostu 

eleganckie. Solidna obudowa w kolorze świeżej, ponadczasowej 

bieli spełnia najwyższe wymagania i prezentuje się dobrze 

w każdym miejscu domu. Oznaczenie marki w kolorze platyny 

wskazuje przynależność kotła ecoTEC do rodziny ekskluzywnych 

urządzeń marki Vaillant. 

Ekologia 

Po zainstalowaniu nowego kotła ecoTEC ogrzewanie gazowe 

staje się bardziej ekologiczne. Już sama wydajna technika 

kondensacyjna i zoptymalizowana modulacja sprawiają, 

że kocioł znacznie ogranicza oddziaływanie ogrzewania 

na środowisko naturalne, aby ogrzewać jeszcze bardziej 

ekologicznie.



ecoTEC plus ecoTEC VCI - ecoTEC plus VCW 

z zasobnikiem warstwowym actoSTOR

ecoTEC plus

Uniwersalny kocioł ecoTEC plus to 

skoncentrowana moc na zaledwie 

0,32 m2 powierzchni ściany. Moc 

sięgająca 35 kW pozwala ogrzewać 

nawet duże domy, i to o wiele wydajniej 

i bardziej niezawodnie niż dotąd. 

Wbudowany kondensacyjny wymiennik 

ciepła i nowa pompa o wysokiej 

sprawności zapewniają dodatkowe 

oszczędności energii. Genialnie 

zaprojektowany system połączeń 

umożliwia szybki i bezbłędny montaż 

w każdym miejscu. 

ecoTEC VCI 

Kocioł ecoTEC w połączeniu 

z zasobnikiem warstwowym 

o pojemności 20 litrów actoSTOR to 

gwarancja niezawodnego zaopatrzenia 

w ciepłą wodę. Zasobnik montowany 

za kotłem osiąga taką wydajność jak 

dotychczasowe zasobniki o pojemności 

70 litrów. Oznacza to, że zapewnia 

wyjątkowy komfort zaopatrzenia 

w ciepłą wodę, a nie zajmuje 

niepotrzebnie miejsca.

5 lat gwarancji

Pakiet gwarancyjny Vaillant - do 5 lat 

pewności w użytkowaniu. 

Voucher „Pewność na dłużej. Gwarancja 

do 5 lat.” został stworzony jako 

odpowiedź na potrzebę zapewnienia 

wieloletniej i wydajnej pracy systemów.

Wprowadziliśmy możliwość przedłużenia 

standardowej (24-miesięcznej) gwarancji 

o dodatkowe 3 lata.

Odpowiedni dla każdego gospodarstwa domowego

Kocioł ecoTEC to gazowy kocioł kondensacyjny, który spełnia wszelkie wymagania i nadaje się do montażu praktycznie 

w każdych warunkach. Dzięki niewielkim wymiarom może być zamontowany nawet w niewielkiej wnęce, a duży zakres mocy 

gwarantuje niezawodne ogrzewanie i komfortowe zaopatrzenie w ciepłą wodę. Kocioł ecoTEC można instalować praktycznie 

wszędzie: na poddaszu, na piętrze, w piwnicy, w domu jednorodzinnym lub wielorodzinnym albo w budynkach użyteczności 

publicznej. Modele kotła ecoTEC zostały opracowane przez niemieckich inżynierów po to, aby klienci na całym świecie mogli 

ogrzewać mieszkania wygodnie, bez problemów i efektywnie.

Duża moc na małej powierzchni:

ecoTEC na każdą okazję
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Przewody powietrzno-spalinowe

Systemy powietrzno–spalinowe do kotłów ecoTEC

Certyfikowane systemy wraz z kotłem umożliwiają zbudowanie 

niemal każdego typu instalacji, także na długich odcinkach. 

Instalacja z kominem i bez komina 
Fachowo wykonana instalacja odprowadzania spalin oraz 

doprowadzania powietrza do spalania i właściwe materiały, 

z których została wykonana, to decydujące czynniki 

bezawaryjnej i bezpiecznej pracy gazowych kotłów grzewczych. 

Wraz z kotłem kondensacyjnym ecoTEC, firma Vaillant oferuje 

gotowe systemy koncentrycznych rur powietrzno-spalinowych 

do poziomego i pionowego odprowadzania spalin w każdym 

układzie architektonicznym budynku. Maksymalna długość 

prowadzenia przewodu w strefie zimnej (nieogrzanej) wynosi 5,0 m.

Doprowadzanie powietrza i odprowadzanie spalin w skrócie: 

–  Certyfikowane i atestowane elementy instalacji odprowadzania spalin dla każdego domu 

– Łatwe przycinanie, szybki montaż 

–  Koncentryczne układy doprowadzania powietrza i odprowadzania spalin o średnicach 60/100 mm oraz 80/125 mm (aż do 33 m długości)

Pionowe odprowadzanie spalin
przez dach skośny lub płaski
(przewód koncentryczny)

Poziome odprowadzanie spalin
przez dach lub ścianę
(przewód koncentryczny)

Przyłącze do przewodu
spalinowego Ø 80 mm  
(w szachcie)



Systemowe rozwiązanie:  kocioł kondensacyjny ecoTEC VC, 

rekuperacja recoVAIR VAR 260, regulator systemowy 

mutliMATIC VRC 700

Vaillant w swoim portfolio oferuje systemowe urządzenia 

grzewcze, wentylacyjne oraz regulatory dla budynków 

jednorodzinnych, jednocześnie posiada zaplecze 

autoryzowanych Instalatorów Systemowych, którzy zapewniają 

kompleksową realizację instalacji.

Systemowa oferta rozwiązań Vaillant pozwala zaoszczędzić 

pieniądze i czas oraz gwarantują jakość wykonania instalacji 

oraz kompetentny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Kompletna oferta Vaillant

Na polskim rynku rosną wymagania klientów dotyczące 

instalacji grzewczych. Dziś, oprócz zapewnienia odpowiedniego 

komfortu i oszczędności miejsca zajmowanego przez 

urządzenia, liczą się również rozwiązania energooszczędne, 

innowacyjne, proste w obsłudze. Oczywiście najlepiej, gdy 

to wszystko możemy zrealizować przy racjonalnych kosztach 

inwestycji, zapewniając jednocześnie najniższe koszty 

eksploatacji.

W tym kontekście popularne rozwiązania to przede wszystkim 

kompaktowe kotły kondensacyjne, kompaktowe pompy ciepła 

solanka-woda i powietrze-woda, układy hybrydowe, systemy 

wentylacji, systemy solarne, a także regulatory systemowe, 

które zarządzają wszystkimi urządzeniami w instalacji.

Systemowe

rozwiązania grzewcze
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Systemowe rozwiązanie: kocioł kondensacyjny ecoTEC VC, 

rekuperacja recoVAIR VAR 260, pompa ciepła powietrze–woda, 

fotowoltaika

Warunki Techniczne 2017 i 2021 (WT 2017/2021)

Wymogi Warunków Technicznych powodują istotne zmiany 

nie tylko w lepszej obudowie termicznej budynku, ale również 

w systemach centralnego ogrzewania, chłodzenia, ciepłej wody 

użytkowej, wentylacji.   

Warunki Techniczne 2017 (WT 2017) powodują istotne 

obniżenie granicznych wartości maksymalnych współczynników 

przenikania ciepła przegród budowlanych Uc (max) oraz 

wskaźnika rocznego obliczeniowego zapotrzebowania budynku 

na nieodnawialną energię pierwotną EP.

Warunki Techniczne 2017 i 2021 mocno wpierają stosowanie 

efektywnych, zielonych technologii takich jak pompy ciepła, 

kolektory słoneczne w nowych budynkach oraz powszechne 

zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. 

Rozwiązania systemowe



Vaillant oferuje urządzenia:

- naścienne o przepływie powietrza 260 [m3/h] i 360 [m3/h]

- podsufitowe o przepływie powietrza 150 [m3/h]

Vaillant jako dostawca kompletnej instalacji oferuje rozwiązanie 

dostosowane do potrzeb każdego klienta.

W jednym systemie może pracować kocioł grzewczy, pompa 

ciepła aroTHERM, instalacja solarna, zasobnik ciepłej wody oraz 

rekuperator. Wszystkimi urządzeniami steruje jeden systemowy 

regulator, intuicyjny w obsłudze multiMATIC VRC 700.

W rekuperatorach Vaillant zastosowano najnowsze wentylatory 

o niskim zużyciu energii elektrycznej. Jest ono mniejsze o 15% 

aniżeli wymagania niemieckiego Passive Hause Institut.

Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych recoVAIR

System wentylacji pomieszczeń recoVAIR jest najwyższym 

osiągnięciem techniki wentylacyjnej. recoVAIR zapobiega 

przedostawaniu się kurzu i pyłkow do domu, jednocześnie 

odprowadzając dwutlenek węgla i wilgoć na zewnątrz. 

Wywiewane powietrze przepływa przez wymiennik, w ktorym 

ciepło w nim zawarte jest przenoszone do napływającego, 

zewnętrznego powietrza, przy czym oba strumienie nie 

mieszają się ze sobą. Zewnętrzne powietrze podgrzane w ten 

sposob napływa do pokojow dziennych i sypialni.

Zastosowanie dla domów mieszkalnych: rozwiązanie 

polecane szczególnie w przypadku, gdy chcemy zastosować 

większą ilość kolektorów dla efektywnego wspomagania 

ogrzewania, a jendocześnie ochronić system przed 

przegrzaniem czynnika w okresie letnim.

System

wentylacji
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auroSTEP plus VIH S2 250/4B i VIH S2 350/4B

auroSTEP to bardzo proste, niedrogie rozwiązanie, przewidziane 

do komfortowego zaopatrzenia w ciepłą wodę, np. 4-osobowej 

rodziny. W tradycyjnym systemie składa się on z 2 lub 3 

kolektorów płaskich typ VFK 145V, zasobnika VIH S2 250 

lub 350 litrów, modułu pompowego wraz z automatyką VMS 

8, wzbiorczego naczynia przeponowego. Możliwa jest także 

konfiguracja z kolektorami VFK 155V/H lub kolektorami 

próżniowymi. W systemie bezciśnieniowym wykorzystywane są 

kolektory VFK 135VD. System składa się z 2 lub 3 kolektorów 

bezciśnieniowych, płaskich typ VFK 135VD, zasobnika VIH S2 

250 lub 350 litrów, modułu pompowego wraz z automatyką 

VMS 8D.

DrainBackSplit, system solarny, bezciśnieniowy

Bezpieczny, kompaktowy system solarny eliminujący 

nadmiar energii w instalacji solarnej podczas nieobecności 

użytkowników, przygotowanie ciepłej wody i wspomaganie 

ogrzewania również w większych obiektach. DrainBackSplit 

to doskonała propozycja do zastosowań w budownictwie 

jednorodzinnym, w celu efektywnego wspomagania ogrzewania, 

wielorodzinnym, deweloperskim oraz w budynkach użyteczności 

publicznej, takich jak szkoły i przedszkola.

Rozwiązania systemowe

Systemy solarne

z ochroną przed przegrzewaniem



Zasobnik c.w.u.  

uniSTOR VIH R/6 B  od 120 do 200 l

uniSTOR VIH R/6 M od 120 do 200 l

Kocioł ecoTEC plus VCW z zasobnikiem warstwowym VIH CL 20S

Ciepła woda na życzenie, po prostu 

Do domów jedno- i wielorodzinnych idealnie nadają się zasobniki 

uniSTOR VIH R i uniSTOR VIH RW o pojemności od 120 do 500 

litrów. Zasobniki cechują się wyjątkową łatwością instalacji 

i trwałością. Dzięki krótkim czasom podgrzewania i doskonałej 

izolacji dostarcza ciepłą wodę szybko i przez długi czas. 

Zasobniki o pojemności od 300 do 500 litrów dostępne są także 

w klasie izolacji A.

uniSTOR VIH S 120 do 500 l, uniSTOR VIH SW 400 do 500 l

Zasobniki dedykowane do pomp ciepła wspomaganych układem 

słonecznym. Mogą współpracować z kotłami gazowymi, 

olejowymi, na paliwo stałe, kominkami z płaszczem wodnym.

Zasobnik warstwowy actoSTOR VIH CL 20 S 

– Pojemność 20 litrów 

– Do mieszkań i domów jednorodzinnych 

–  Stała temperatura wody także przy zmianach wielkości 

poboru lub równoczesnym poborze z kilku ujęć dzięki 

systemowi Aqua Comfort plus

Zasobnik c.w.u. uniSTOR VIH S, SW, R, RW

– Doskonała izolacja cieplna, klasa ErP B lub A

– Kołnierz rewizyjny z możliwości instalacji grzałki

– Anoda magnezowa (klasa B) lub aktywna (klasa A)

– Termometr analogowy (klasa B) lub cyfrowy (klasa A)

– Izolacja stała (klasa B) lub demontowalna (klasa A)

– Wyświetlacz stopnia naładowania zasobnika (klasa A)

– Green IQ – klasa A

Zasobniki ciepłej wody użytkowej

komfort w wielu wymiarach
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Zasobniki ciepłej wody użytkowej

Zasobnik c.w.u.  

uniSTOR VIH R 300 do 500 l

uniSTOR VIH RW 300 do 500 l

Pełny komfort na małej powierzchni 

Wyjątkowy komfort zaopatrzenia w ciepłą wodę przy minimalnej 

zajętej powierzchni zapewnia 20-litrowy zasobnik warstwowy 

actoSTOR VIH CL 20 S. Kompletny, fabrycznie zmontowany 

moduł o głębokości zaledwie 198 mm można błyskawicznie 

zainstalować za kotłem ecoTEC plus VCW. Mimo objętości 

zaledwie dwudziestu litrów zasobnik przygotowuje ciepłą wodę 

szybciej niż tradycyjne urządzenia, a przy tym zużywa znacznie 

mniej energii.

Ciepła woda na życzenie, po prostu 

Do domów jedno- i wielorodzinnych idealnie nadają się zasobniki 

uniSTOR VIH R i uniSTOR VIH RW o pojemności od 300 do 

500 litrów. Zasobniki cechują się wyjątkową łatwością instalacji 

i trwałością. Dzięki krótkim czasom podgrzewania i doskonałej 

izolacji dostarcza ciepłą wodę szybko i przez długi czas. 

Zasobniki o pojemności od 300 do 500 litrów dostępne są także 

w klasie izolacji A.

Zasobnik solarny auroSTEP VIH S2 Zasobnik wielofunkcyjny allSTOR VPS/3 exclusiv

Zasobnik solarny auroSTOR VIH S: 

–  Pojemności 750, 1000, 1500 i 2000 litrów dla domów 

jedno- i wielorodzinnych 

–  Technologia biwalentnego zasobnika solarnego z dwoma 

wężownicami

– Możliwość wyposażenia w grzałkę elektryczną 

– Zdejmowana izolacja termiczna ułatwia montaż 

– Dostosowany do pracy z instalacją solarną

Zasobnik wielofunkcyjny allSTOR VPS/3: 

–  Pojemności 300, 500, 800, 1000, 1500 lub 2000  

litrów dla domów jednorodzinnych i wielorodzinnych 

–  Dostosowany do wszystkich instalacji grzewczych 

wykorzystujących dowolne źródła energii 

–  Montaż stacji odbioru energii z instalacji solarnej i poboru 

wody bezpośrednio na zasobniku, ewentualnie na ścianie 

obok zasobnika 

– Interfejs systemowy eBUS



komfort w zasięgu ręki

Regulacja internetowa

Aplikacja multiMATIC App

Za pomocą łatwej w obsłudze aplikacji multiMATIC App

można komfortowo i mobilnie sterować każdym systemem 

ogrzewania marki Vaillant wyposażonym w regulator 

multiMATIC VRC 700 oraz moduł VRC 920.

Wszystkie ważne funkcje urządzenia grzewczego, które mogą 

być ustawiane według osobistych profili i służą optymalizacji 

kosztów energii, są łatwe do przeglądania i przedstawione 

za pomocą ciekawych grafik.

multiMATIC App jest dostępna na urządzenia mobilne 

posiadające system operacyjny iOS lub Android.

Moduł komunikacji internetowej

Jeżeli instalacja grzewcza jest wyposażona w moduł 

komunikacji internetowej VRC 920, można nią wygodnie 

sterować z dowolnego miejsca – z wykorzystaniem bezpłatnej 

aplikacji multiMATIC na smarfony i tablety.

Moduł komunikacji internetowej przystosowany do pracy 

w systemie Wi-Fi stanowi interfejs pomiedzy regulatorem 

systemu multiMATIC VRC 700 oraz Internetem.

To rozwiązanie zapewnia Państwu dostęp do parametrów 

urządzenia grzewczego w każdej chwili, z każdego miejsca 

na ziemi. Wystarczy posiadać w domu sieć LAN lub Wi-Fi.

Pogodowy regulator systemowy multiMATIC VRC 700

Nowoczesny regulator umożliwia pełne sterowanie dowolną 

instalacją z urządzeniami marki Vaillant. Instalacja taka może 

obejmować na przykład pompę ciepła aroTHERM i system 

wentylacji pomieszczeń recoVAIR. Obsługa za pomocą pokrętła 

jest niezwykle łatwa. Intergacja z domem inteligentnym jest 

możliwa poprzez bramkę KNX. 

Kontrolę nad instalacją grzewczą zapewnia 

multiMATIC App – aplikacja na urządzenia mobilne dla 

regulatora multiMATIC VRC 700.

Użytkownik może na bieżąco śledzić stan instalacji, zdalnie 

zmieniać ustawienia, wybierać dogodną temperaturę, 

co gwarantuje większą kontrolę nad rachunkami za ogrzewanie. 

Natomiast szybka diagnostyka stanu systemu z poziomu 

profiDIALOG skraca czas reakcji serwisu w przypadku awarii 

oraz ułatwia trafne wykrycie problemu.

Jest to bardzo wygodne rozwiązanie zarówno dla użytkownika 

urządzenia, jak i instalatora/serwisanta, którzy w ten sposób 

mają szybki dostęp do stanu instalacji i mogą zdalnie zarządzać 

temperaturą w danym budynku.
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Komfort w prostym wydaniu, 

regulator eRELAX

Regulatory

W prostszych instalacjach sprawdzi się internetowy regulator 

pogodowy eRELAX sterujący jednym obiegiem grzewczym (bez 

zaworu mieszającego) i pracą zasobnika ciepłej wody.

Dane o warunkach pogodowych ściągane są z Internetu, 

co pozwala na rezygnację z instalowania czujnika temperatury 

zewnętrznej. Ustawioną automatycznie krzywą grzewczą można 

zmienić w razie potrzeby.

Na podstawie sposobu korzystania z ogrzewania oraz warunków 

otoczenia, system optymalizuje czasy ogrzewania, zapewniając 

komfortową temperaturę w domu (eRELAX „uczy się” profilu 

użytkownika).

Liczne funkcje dodatkowe, jak prognoza zużycia energii, 

wskazówki dotyczące komfortu cieplnego i zastosowanie 

predefiniowanych profili, podobnie jak inteligentne programy 

czasowe, zapewniają najwyższą efektywność.

eRELAX wyposażony jest w moduł komunikacyjny i dedykowaną 

aplikację dla urządzeń mobilnych.

Potrzebny jest tylko dostęp do internetu poprzez siec WLAN.



Polecane do apartamentów z jedną łazienką

Polecane do domów z 2-3 łazienkami

Polecane do domów z 2-3 łazienkami (sterowanie jednym obiegiem grzewczym + c.w.u. - sterowanie internetowe)

ecoTEC pro VCW 
ecoTEC plus VCW

ecoTEC plus VC zasobnik  
uniSTOR VIH R

multiMATIC VRC 700

multiMATIC 700

eRELAX

zasobnik  
uniSTOR VIH R

ecoTEC plus VC recoVAIR

VRC 920 

VRC 920 

Rozwiązania do ogrzewania

i przygotowania ciepłej wody

recoVAIR
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Gazowe kotły kondensacyjne
ecoTEC plus

Polecane do apartamentów z 2-3 łazienkami 

Polecane dla inteligentnych układów hybrydowych (połączenie kotła z powietrzną pompą ciepła do c.o.)

ecoTEC plus VC System solarny auroSTEP

multiMATIC VRC 700 zasobnik  
VIH R/6 M

system  
powietrzno-spalinowy

zasobnik  
uniSTOR VIH R

ecoTEC plus VC

ecoTEC plus VC aroTHERM

multiMATIC 700

VRC 920 

multiMATIC 700

VRC 920 

Rozwiązania do ogrzewania i solarnego wspomagania przygotowania ciepłej wody. Większa 
wydajność i więcej oszczędności z wykorzystania energii słonecznej. 

Rozwiązania wykorzystujące układy hybrydowe



ecoTEC plus

Dane techniczne moc/obciążenie cieplne dla GZ 50 Jedn. VC PL 146/5-5 VC PL 206/5-5 VC PL 256/5-5 VC PL 306/5-5 VC PL 356/5-5 VCW PL 306/5-5 VCW PL 346/5-5

Zakres nominalnej mocy cieplnej przy 50/30ºC kW 3,3-15,2 4,2-21,7 5,7-27,2 6,4-32,6 7,1-38,0 5,7-26,5 6,4-31,8

Zakres nominalnej mocy cieplnej przy 80/60ºC kW 3,0-14,0 3,8-20,0 5,2-25,0 6,1-30,0 6,6-35,0 5,2-25,0 5,8-30,0

Moc maksymalna przy podgrzewaniu c.w.u. kW 16,0 24,0 30,0 34,0 38,0 30,0 34,0

Maksymalne obciążenie cieplne przy podgrzewaniu c.w.u. kW 16,3 24,5 30,6 34,7 38,8 30,6 34,7

Maksymalne obciążenie cieplne przy pracy na c.o. kW 14,3 20,4 25,5 30,6 35,7 25,5 30,6

Minimalne obciążenie cieplne kW 3,2 4,0 5,5 6,2 6,8 5,5 6,2

Zakres nastawy c.o. kW 3-14 4-20 5-25 6-30 6-35 5-25 6-30

Profil obciążenia XL XL

Dane techniczne – c.o. Jedn. VC PL 146/5-5 VC PL 206/5-5 VC PL 256/5-5 VC PL 306/5-5 VC PL 356/5-5 VCW PL 306/5-5 VCW PL 346/5-5

Maksymalna temperatura zasilania °C 85 85 85 85 85 85 85

Zakres nastaw temperatury zasilania  
(Nastawa fabryczna 75ºC)

°C 30-80 30-80 30-80 30-80 30-80 30-80 30-80

Dopuszczalne ciśnienie w układzie grzewczym MPa 
(bar)

0,3
(3)

0,3
(3)

0,3
(3)

0,3
(3)

0,3
(3)

0,3
(3)

0,3
(3)

Przepływ (odniesiony do  ΔT= 20 K) l/h 602 860 1075 1290 1505 1075 1290

Ilość kondensatu ca. (pH 3,5-4,0) przy 50/30º C l/h 1,4 2,0 2,6 3,1 3,6 2,6 3,1

Ciśnienie dyspozycyjne ( przy przepływie nominalnym) MPa
(bar)

0,025 
(0,25)

0,025 
(0,25)

0,025 
(0,25)

0,025 
(0,25)

0,025 
(0,25)

0,025 
(0,25)

0,025 
(0,25)

Klasa ErP  A A A A A A A

Klasa ErP   z regulatorem klasy VI A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

Dane techniczne – c.w.u. Jedn.

Minimalny wydatek ciepłej wody l/min 1,5 1,5

Wydatek ciepłej wody (przy ΔT = 30 K) l/min 14,4 16,3

Dopuszczalne cisnienie c.w.u. MPa 
(bar)

1,0
(10)

1,0
(10)

Minimalne ciśnienie wody MPa 
(bar)

0,035
(0,35)

0,035
(0,35)

Zakres temperatur c.w.u. °C 35-65 35-65

Klasa ErP A A

Dane techniczne Jedn. VC PL 146/5-5 VC PL 206/5-5 VC PL 256/5-5 VC PL 306/5-5 VC PL 356/5-5 VCW PL 306/5-5 VCW PL 346/5-5

Kategoria gazu II2ELwLs3P II2ELwLs3P II2ELwLs3P II2ELwLs3P II2ELwLs3P II2ELwLs3P II2ELwLs3P

Przyłącze gazu mm 15 15 15 15 15 15 15

Przyłącza zasilania i powrotu mm 22 22 22 22 22 22 22

Przyłącza ciepłej i zimnej wody cal G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 3/4

Maksymalne zużycie gazu typu E, Hi=34,2 MJ/m3 m3/h 1,7 2,6 3,2 3,7 4,1 3,2 3,7

Maksymalne zużycie gazu typu Lw, Hi=29,1 MJ/m3 m3/h 2,1 2,6 3,9 4,5 5,0 3,9 4,5

Maksymalne zużycie gazu typu Ls, Hi=25,2 MJ/m3 m3/h 2,4 3,2 4,1 4,6 5,1 4,1 4,6

Maksymalne zużycie gazu płynnego (propan) kg/h 1,3 1,9 2,4 2,7 3,0 2,4 2,7

Min. temperatura spalin °C 40 40 40 40 40 40 40

Maks. temperatura spalin °C 70 70 74 79 80 74 79

Przyłącze systemu powietrzno-spalinowego mm 60/100 60/100 60/100 60/100 60/100 60/100 80/125

Sprawność przy 30% obciążeniu % 109,3 109,3 109,5 109,5 109,4 109,5 109,4 

Klasa Nox 5 5 5 5 5 5 5

Szerokość mm 440 440 440 440 440 440 440

Wysokość mm 720 720 720 720 720 720 720

Głębokość mm 338 338 338 372 410 338 372

Masa ok. kg 33,5 33,5 33,5 39,5 41 36,5 39,5

Dane techniczne – część elektryczna Jedn.

Napięcie znamionowe 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Dopuszczalne napięcie zasilania 190-253 V 190-253 V 190-253 V 190-253 V 190-253 V 190-253 V 190-253 V

Pobór mocy elektrycznej min. W 35 35 35 45 50 35 45

Pobór mocy elektrycznej maks. W 70 70 80 95 115 80 95

Pobór mocy w stanie „czuwania” W <2 <2 <2 <2 <3,3 <2 <2

Stopień ochrony elektrycznej IP X4 D IP X4 D IP X4 D IP X4 D IP X4 D IP X4 D IP X4 D

Dane techniczne
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Dane techniczne

Zasobniki c.w.u. do kotłów

Dane techniczne Jednostka VIH R 300 VIH R 400 VIH R 500

Objętość netto (użytkowa) l 294 398 490

Maks. ciśnienie robocze bar 10 10 10

Maks. temperatura c.w.u. °C 85 85 85
Współczynnik NL (temp.c.w.u. w zasobniku 65°C) wg 
DIN 4708 NL (65°C) 11* 15,6* 22,3*

Wydajność początkowa (temp.c.w.u. w zasobniku 
60°C) l/10 min 396* 517* 623*

Moc ciągła/wydajność ciągła c.w.u.  (temp.zas.
wężownicy 80°C, przepływ wody grzewczej nominalny, 
temp.c.w.u. 45°C)

kW (l/h) 42,1 (1035) 46 (1130) 64,5 (1586)

Czas podgrzewu od 10-50 °C min - - -
Przepływ jednostkowy dla ∆T=30 K (45 K) i temp.c.w.u. 
w zasobniku 60°C l/min 46,2 (30,8) 60,3 (40,2) 72,7 (48,5)

Obieg wężownicy wody grzewczej

Przepływ nominalny wody grzewczej przez wężownicę m3/h 1,8 1,9 2,8
Strata ciśnienie w wężownicy dla przepływu znamion-
owego mbar 58 66 162

Maks. ciśnienie robocze wody grzewczej bar 10 10 10

Maks temp. robocza wody grzewczej °C 110 110 110

Powierzchnia wymiany ciepła wężownicy m2 1,5 1,7 2,3

Pojemność wodna wężownicy l 9,9 10,9 15,2

Moc nominalna wężownicy wg PN EN 12897 kW 26 29,9 43

Wymiary

Szerokość / średnica / wysokość (klasa A / klasa B) mm 800x780x2093 / 
800x780x1935

1200x1000x1798 / 
1200x1000x1635

1200x1000x2093 / 
1200x1000x1935

Przyłącze woda zimna/c.w.u. R 1" 1" 1"

Przyłącze wężownica zas/pow. R 1" 1" 1"

Przyłącze wężownica solarna zas/pow R - - -

Przyłącze cyrkulacja c.w.u R 3/4" 3/4" 3/4"

Zużycie energii w stanie gotowości (temp 55°) wg EN 
255 (wersja MR)

kWh/24h 1,16 1,22 1,31

W 48,3 50,92 54,6

Wh/(24h*l*K) 0,088 0,068 0,059

Klasa ErP (wersja MR) ErP-LOT II A A A

Zużycie energii w stanie gotowości (temp 55°) wg EN 
255 (wersja BR)

kWh/24h 1,4 1,52 1,78

W 58,3 63,5 74,167

Wh/(24h*l*K) 0,106 0,085 0,081

Klasa ErP (wersja BR) ErP-LOT II B B B

*) dla przepływu nominalnego i temp.wody grzewczej w wężownicy 80°C

Zasobniki do pomp ciepła

Dane techniczne Jednostka VIH RW 300 VIH RW 400 VIH RW 500

Objętość netto (użytkowa) l 281 375 460

Maks. ciśnienie robocze bar 10 10 10

Maks. temperatura c.w.u. °C 85 85 85

Współczynnik NL (temp.c.w.u. w zasobniku 55°C) NL (55°C) 3,6** 5,9** 8,7**
Wydajność początkowa (temp.c.w.u. w zasobniku 
55°C) l/10 min 340** 453** 556**

Moc ciągła/wydajność ciągła c.w.u.  (temp.zas.
wężownicy 60°C, przepływ wody grzewczej nominalny, 
temp.c.w.u. 45°C)

kW (l/h) 43,2 (1063)
43,2 (1063)

62,2 (1531)
62,2 (1531)

83 (2041)
83 (2041)

Czas podgrzewu od 10-50 °C min 78,4** 69,7** 64**
Przepływ jednostkowy dla ∆T=30 K (45 K) i temp.c.w.u. 
w zasobniku 55°C l/min 29,6 (19,8) 37,5 (25,0) 45,4 (30,3)

Obieg wężownicy wody grzewczej

Przepływ nominalny wody grzewczej przez wężownicę m3/h 1,7 2,6 3,4
Strata ciśnienie w wężownicy dla przepływu znamion-
owego mbar 106 56 117,00

Maks. ciśnienie robocze wody grzewczej bar 10 10 10

Maks temp. robocza wody grzewczej °C 110 110 110

Powierzchnia wymiany ciepła wężownicy m2 3,1 4,4 5,9

Pojemność wodna wężownicy l 20,4 28,9 38,6

Moc nominalna wężownicy wg PN EN 12897 kW 14,3 19,7 25,9

Wymiary

Szerokość / średnica / wysokość (klasa A / klasa B) mm 800x780x2093 / 
800x780x1935

1200x1000x1798 / 
1200x1000x1635

1200x1000x2093 / 
1200x1000x1935

Przyłącze woda zimna/c.w.u. R 1" 1" 1"

Przyłącze wężownica zas/pow. R 1" 1" 1"

Przyłącze wężownica solarna zas/pow R - - -

Przyłącze cyrkulacja c.w.u R 3/4" 3/4" 3/4"

Zużycie energii w stanie gotowości (temp 55°) wg EN 
255 (wersj MR)

kWh/24h 1,05 1,16 1,05

W 43,8 48,41 58,3

Wh/(24h*l*K) 0,083 0,069 0,051

Klasa ErP (wersj MR) ErP-LOT II A A A

Zużycie energii w stanie gotowości (temp 55°) wg EN 
255 (wersj BR)

kWh/24h 1,4 1,54 1,84

W 58,3 64,32 76,67

Wh/(24h*l*K) 0,111 0,107 0,068

Klasa ErP (wersj BR) ErP-LOT II B B B

**) dla przepływu nominalnego i temp.wody grzewczej w wężownicy 63°C



Zasobniki do układów solarnych

Dane techniczne Jednostka VIH S 300 VIH S 400 VIH S 500

Objętość netto (użytkowa) l 287 392 481

Maks. ciśnienie robocze bar 10 10 10

Maks. temperatura c.w.u. °C 85 85 85
Współczynnik NL (temp.c.w.u. w zasobniku 65°C) wg 
DIN 4708 NL (65°C) 1,4* 3* 3,1*

Wydajność początkowa (temp.c.w.u. w zasobniku 
65°C) l/10 min 166* 234* 237*

Moc ciągła/wydajność ciągła c.w.u.  (temp.zas.
wężownicy 80°C, przepływ wody grzewczej nominalny, 
temp.c.w.u. 45°C)

kW (l/h)
22,8 (562)
22,8 (562)
22,8 (562)

27,9 (686)
27,9 (686)
27,9 (686)

27,9 (686)
27,9 (686)
27,9 (686)

Czas podgrzewu od 10-60 °C min 18* 24* 24*
Przepływ jednostkowy dla ∆T=30 K (45 K) i temp.c.w.u. 
w zasobniku 65°C l/min 19,4 (12,9) 27,3 (18,2) 27,7 (18,4)

Obieg wężownicy wody grzewczej

Przepływ nominalny wody grzewczej przez wężownicę m3/h 1,0 1,2 1,2
Strata ciśnienie w wężownicy dla przepływu znamion-
owego mbar 17 22,2 24

Maks. ciśnienie robocze wody grzewczej bar 10 10 10

Maks temp. robocza wody grzewczej °C 110 110 110

Powierzchnia wymiany ciepła wężownicy m2 0,8 1,0 1,0

Pojemność wodna wężownicy l 5,4 8,5 8,5

Moc nominalna wężownicy wg PN EN 12897 kW 18,2 21,7 17,3

Obieg wężownicy solarnej

Przepływ nominalny wody grzewczej przez wężownicę m3/h 1,8 1,9 2,8
Strata ciśnienie w wężownicy dla przepływu znamion-
owego mbar 58 66 183

Maks. ciśnienie robocze wody grzewczej bar 10 10 10

Maks temp. robocza wody grzewczej °C 85 85 85

Powierzchnia wymiany ciepła wężownicy m2 1,5 1,3 2,3

Pojemność wodna wężownicy l 9,9 8,7 15,2

Moc nominalna wężownicy wg PN EN 12897 kW 25,5 26,2 36,3

Wymiary

Szerokość / średnica / wysokość (klasa A / klasa B) mm 800x780x2093 / 
800x780x1935

1200x1000x1798 / 
1200x1000x1635

1200x1000x2093 / 
1200x1000x1935

Przyłącze woda zimna/c.w.u. R 1" 1" 1"

Przyłącze wężownica zas/pow. R 1" 1" 1"

Przyłącze wężownica solarna zas/pow R 1" 1" 1"

Przyłącze cyrkulacja c.w.u R 3/4" 3/4" 3/4"

Zużycie energii w stanie gotowości (temp 55°) wg EN 
255 (wersja MR)

kWh/24h 1,11 1,22 1,38

W 46,3 50,91 57,5

Wh/(24h*l*K) 0,086 0,069 0,064

Klasa ErP (wersja MR) ErP-LOT II A A A

Zużycie energii w stanie gotowości (temp 55°) wg EN 
255 (wersja BR)

kWh/24h 1,4 1,53 1,79

W 58,3 63,54 74,6

Wh/(24h*l*K) 0,108 0,087 0,083

Klasa ErP (wersja BR) ErP-LOT II B B B

*) dla przepływu nominalnego i temp.wody grzewczej w wężownicy 80°C

Dane techniczne Jednostka VIH R 120/6 B VIH R 150/6 B VIH R 200/6 B

Pojemność znamionowa zasobnika l 117 144 184

Zużycie energii w stanie gotowości kWh/24h 0,96 1,13 1,34

Wydatek trwały c.w.u dla danej mocy (temp poboru 45°C) kW 21,4 (527 l/h) 27,4 (674 l/h) 33,7 (829 l/h)

Maksymalny wydatek trwały  l/h 1498 1498 1498

Początkowa wydajność c.w.u (temp. zasobnika 50°C)  l/10 min 137 166 222

Czas nagrzewania os 10°C do 50°C kg 68 79 97

Wysokość mm 853 1090 1206

Klasa energetyczna na cele c.w.u. B B B

Dane techniczne Jednostka VIH R 120/6 M VIH R 150/6 M VIH R 200/6 M

Pojemność znamionowa zasobnika l 117 144 184

Zużycie energii w stanie gotowości kWh/24h 0,74 0,77 0,83

Wydatek trwały c.w.u dla danej mocy (temp poboru 45°C) kW 21,4 (527 l/h) 27,4 (674 l/h) 33,7 (829 l/h)

Maksymalny wydatek trwały  l/h 1498 1498 1498

Początkowa wydajność c.w.u. (temp. zasobnika 50°C)  l/10 min 137 166 222

Czas nagrzewania os 10°C do 50°C kg 68 79 97

Wysokość mm 853 1090 1206

Klasa energetyczna na cele c.w.u. A A A
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Dane techniczne

Zasobniki do PC+układ słoneczny

Dane techniczne Jednostka VIH SW 400 VIH SW 500

Objętość netto (użytkowa) l 372 456

Maks. ciśnienie robocze bar 10 10

Maks. temperatura c.w.u. °C 85 85

Współczynnik NL (temp.c.w.u. w zasobniku 55°C) NL (55°C) 1,4** 2,5*
Wydajność początkowa (temp.c.w.u. w zasobniku 
55°C) l/10 min 239** 297*

Moc ciągła/wydajność ciągła c.w.u.  (temp.zas.
wężownicy 60°C, przepływ wody grzewczej nominalny, 
temp.c.w.u. 45°C)

kW (l/h)
44,3 (1091)
44,3 (1091)
44,3 (1091)

62,2 (1530)
62,2 (1530)
62,2 (1530)

Czas podgrzewu od 10-50 °C min 70** 58**
Przepływ jednostkowy dla ∆T=30 K (45 K) i temp.c.w.u. 
w zasobniku 55°C l/min 19,5 (13) 25,1 (16,7)

Obieg wężownicy wody grzewczej

Przepływ nominalny wody grzewczej przez wężownicę m3/h 1,7 2,6
Strata ciśnienie w wężownicy dla przepływu znamion-
owego mbar 25,89 57,00

Maks. ciśnienie robocze wody grzewczej bar 10 10,00

Maks temp. robocza wody grzewczej °C 110 110

Powierzchnia wymiany ciepła wężownicy m2 3,2 4,4

Pojemność wodna wężownicy l 21,2 28,9

Moc nominalna wężownicy wg PN EN 12897 kW 33,6 39,8

Obieg wężownicy solarnej

Przepływ nominalny wody grzewczej przez wężownicę m3/h 2,0 2,0
Strata ciśnienie w wężownicy dla przepływu znamion-
owego mbar 21 76

Maks. ciśnienie robocze wody grzewczej bar 10 10

Maks temp. robocza wody grzewczej °C 85 85

Powierzchnia wymiany ciepła wężownicy m2 1,5 2,1

Pojemność wodna wężownicy l 9,6 13,5

Moc nominalna wężownicy wg PN EN 12897 kW 20,9 25,3

Wymiary

Szerokość / średnica / wysokość (klasa A / klasa B) mm 800x780x2093 / 
800x780x1935

1200x1000x1798 / 
1200x1000x1635

Przyłącze woda zimna/c.w.u. R 1" 1"

Przyłącze wężownica zas/pow. R 1" 1"

Przyłącze wężownica solarna zas/pow R 1" 1"

Przyłącze cyrkulacja c.w.u R 3/4" 3/4"

Zużycie energii w stanie gotowości (temp 55°) wg EN 
255 (wersja MR)

kWh/24h 1,11 1,22

W 46,3 50,91

Wh/(24h*l*K) 0,086 0,069

Klasa ErP (wersja MR) ErP-LOT II A A

Zużycie energii w stanie gotowości (temp 55°) wg EN 
255 (wersja BR)

kWh/24h 1,4 1,53

W 58,3 63,54

Wh/(24h*l*K) 0,108 0,087

ErP-Label / ErP-Label (wersja BR) ErP-LOT II B B

**) dla przepływu nominalnego i temp.wody grzewczej w wężownicy 63°C
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.Skorzystaj z możliwości przedłużenia standardowej (2-letniej) gwarancji o dodatkowe 3 lata. 

Skontaktuj się z najbliższym serwisem autoryzowanym Vaillant lub naszą infolinią 801 804 444.

Instalator Systemowy to status określający autoryzowanego partnera marki Vaillant, który profesjonalnie i kompleksowo 

zainstaluje zarówno pojedynczy układ, jak również złożony system zawierający wszystkie elementy systemu ogrzewania, 

chłodzenia, wentylacji, ciepłej wody użytkowej, instalacji solarnej i sterowania. Certyfikat Instalatora Autoryzowanego 

nadawany jest firmom, które posiadają uprawnienia na gamę urządzeń marki Vaillant i które jednocześnie zdobyły wysokie 

kwalifikacje w ich montażu i serwisowaniu.

Korzyści płynące z wybrania usług Instalatora Systemowego to między innymi: 

• wykonanie kompleksowej instalacji przez jedną firmę,

• jakość montażu poparta autoryzacją firmy Vaillant,

• serwis i przeglądy gwarancyjne wykonywane przez jedną firmę,

• możliwość negocjacji atrakcyjniejszej ceny ze względu na szeroki zakres prac, 

• fachowe doradztwo i pomoc w doborze instalacji. 

Instalatora Systemowego można znaleźć w wyszukiwarce instalatorów Vaillant na stronie www.vaillant.pl

Chcesz ten folder w formie elektronicznej?

Wejdź na stronę i pobierz na swoje urządzenie.

Wybierz swojego Instalatora Systemowego

Vaillant
al. Krakowska 106  02-256 Warszawa  tel.: +48 22 323 01 00  fax: +48 22 323 01 13
vaillant@vaillant.pl  www.vaillant.pl  infolinia: 801 804 444


