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ecoTEC intro –
esența eficienței

NOU
Centrală murală
cu condensare

28 kW

Centrală murală cu condensare

ecoTEC intro a fost dezvoltată pe baza tehnologiei dovedită de
Vaillant. Echipată cu schimbător de căldură din oțel inoxidabil de
durată precum și cu pompă de înaltă eficiență, oferă
performanță ridicată cu un consum redus de energie.
ecoTEC intro are clasă energetică A, atât pentru producerea de
apa caldă menajeră cât și pentru încălzire.

Tehnologie ridicată într-un aparat cu dimensiuni reduse
Toate componentele de calitate sunt integrate într-un design
extrem de compact. Prin urmare, ecoTEC intro se încadrează în
categoria celor mai mici centrale cu condensare de pe piață.

Dimensiuni reduse

Apă caldă menajeră:
28 kW

Încălzire: 24 kW

Centrală ușor de curățat, elegantă și cu design plat este
potrivită pentru instalarea flexibilă în zona de locuit, precum și
în colțuri mici sau dulapuri.

Punere în funcțiune în cel mai scurt timp
Interfața centralei este una din principalele caracteristici.
Conceptul prietenos al afișajului asigură punerea în funcțiune
în cel mai scurt timp. Ecranul iluminat permite setări rapide
atât pentru experți cât și pentru utilizatorii finali.

Calitate dovedită
și de încredere
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Consultanță

Asistență și
consiliere

Date Tehnice
ecoTEC intro Um

VMW 24/28
AS/1-1

Categorie centrală termică

Racord de gaz

Racord tur/retur încălzire

Eficiență la sarcină parțială
(30%)

Greutate

Înălțime

Lățime

Adâncime

%

kg

mm

mm

mm

ll2H3P

1/2“

3/4“

626

400

270

27

107.7

Putere

Putere termică nominală la
50/30 °C

80/60 °C

kW

kW

7.7 - 25.9

7.0 - 24.0

Presiune maximă (bar)

Încălzire

Apă caldă menajeră

Debit specific
(ΔT = 30 K)
Presiune maximă admisă
(bar)

Temperatură maximă acm

Volum vas expansiune

Clasă eficiență energetică

bar

l

°C

l/min

1 MPa (10 bar)

30 to 55

8

13,4

0.3 MPa (3.0 bar)

Specialiștii noștri sunt bucuroși să vă ofere sfaturi și vă pot
ajuta cu ofertă pentru fiecare proiect.

Ușor de instalat
Ușor de instalat datorită dimesiunii reduse (62.6x40x27cm)
și greutății (≈27 kg):aceste caracteristici fac din ecoTEC
intro o centrală ideală pe piața proiectelor rezidențiale.

Contact
Telefon: +40 21 209 88 88
Email: office@vaillant.com.ro

Vaillant Group România
GCBP - Șos. București Nord 10, Clădirea O21, Voluntari, Ilfov 077190
https://www.vaillant.com.ro/

Service

270 mm
400 mm

626 mm

fiVaillant este unul dintre cei mai renumiți producători din lume
pentru sisteme de încălzire premium. Începând cu anul 1874,
Vaillant a stabilit standarde pe piața de încălzire - una dintre
cele mai recente dezvoltări este noua ecoTEC intro. Această
centrală oferă cele mai bune performanțe la un preț imbatabil!

Economie de spațiu – costuri reduse
Dimensiunile reduse și eficiența în ceea ce privește costurile fac
din ecoTEC intro centrala ideală pentru locuințe de 3-4 persoane
care trebuie să își satisfacă nevoia de încălzire și apă caldă.
• Raport excepțional performanță-preț
• Ușor de instalat în spații limitate
• Tehnologie, calitate și servicii ale unei mărci de încredere

Amprentă mică,
economii mari


