
ecoTEC intro: 
Η αποδεδειγμένα υψηλή ποιότητα ecoTEC, 
γίνεται τώρα και οικονομικά προσιτή. 

Το νέο μας βασικό μοντέλο παρέχει αξιόπιστη θέρμανση 
και άνεση στην παροχή ζεστού νερού. Προσφέρει επίσης 
μία ελκυστική σχέση τιμής - απόδοσης, σε συνδυασμό με τα 
υψηλής ποιότητας εξαρτήματα της σειράς ecoTEC: 
εναλλάκτης από ανοξείδωτο χάλυβα, κυκλοφορητής  υψηλής 
απόδοσης και σύνδεση eBUS. 
Σε ό,τι αφορά την εγκατάσταση, ο ecoTEC intro κερδίζει στα 
σημεία με τις μικρότερες διαστάσεις στην κατηγορία του. 
Επιπροσθέτως μπορεί να τεθεί σε λειτουργία μέσω του νέου 
σχεδιασμένου interface, επιτρέποντας την εκκίνηση του 
λέβητα σε χρόνο μηδέν.

Μάθετε περισσότερα στο www.thermogas.gr

ecoTEC intro: 
Ακαταμάχητη σχέση: 
    ποιότητας - τιμής



Τεχνικά χαρακτηριστικά ecoTEC intro 24 ecoTEC intro 28

Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης χώρου 92% 93%

Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης χώρου / κλάση

Προφίλ φορτίου ζεστού νερού χρήσης XL XL

Ενεργειακή απόδοση για θέρμανση ζνχ / κλάση

Ονομαστική απόδοση θέρμανσης στους 75/55 οC kW 6,0 - 18,3 6,9 - 23,9

Ονομαστική απόδοση θέρμανσης στους 50/30 οC kW 6,6 - 20,0 7,7 - 25,9

Απόδοση ζεστού νερού χρήσης kW 24 28

Θέρμανση
Περιοχή θερμοκρασίας νερού θέρμανσης οC 30 - 75

Μέγιστη πίεση κυκλώματος θέρμανσης bar 3 

Παροχή νερού θέρμανσης (ΔΤ = 20Κ ) με 2,5 mm στήλη ύδατος l/h 788 1029

Ζεστό νερό
Ελάχιστη παροχή νερού χρήσης l/min 1,7

Παροχή ζεστού νερού (ΔΤ = 30Κ) l/min 11,5 13,4

Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση κυκλώματος νερού χρήσης bar 10

Απαιτούμενη ελάχιστη πίεση bar 3

Περιοχή θερμοκρασίας νερού χρήσης οC 35 -55

Γενικά στοιχεία
Σύνδεση αερίου inch 1/2

Συνδέσεις θέρμανσης inch 3/4

Συνδέσεις νερού χρήσης στη συσκευή inch G 3/4

Σύνδεση καπναγωγού / αεραγωγού mm 60/100 ή κατ‘ επιλογή 80/125 (ομοκεντρική)

Ονομαστικός βαθμός απόδοσης στο 30% % 107,8 108,2

NOx κατηγορία 6

Διαστάσεις Υ/Π/Β mm 625/400/270

Βάρος kg 25,6 26,5

Ηλεκτρική σύνδεση V~/Hz 230/50

Προστασία από νερό/σκόνη IPX5

www.thermogas.gr

145 χρόνια τεχνολογικής πρωτοπορίας από τη Vaillant
Η Vaillant είναι ένας από τους πιο γνωστούς προμηθευτές  υψηλής 
ποιότητας συστημάτων θέρμανσης στον κόσμο. Από το 1874 η 
Vaillant καθορίζει τα πρότυπα στην αγορά θέρμανσης - και τώρα 
παρουσιάζει το νέο επίτοιχο λέβητα αερίου συμπύκνωσης για 
θέρμανση και άμεση παραγωγή ζεστού νερού χρήσεως: 
τον ecoTEC intro, ο οποίος χαρακτηρίζεται από τη βέλτιστη σχέση 
ποιότητας - τιμής.
ecoTEC intro: Εξαιρετικό τρίπτυχο ποιότητας - τιμής - απόδοσης 
Το νέο μας βασικό μοντέλο παρέχει αξιόπιστη θέρμανση και άνεση 
στην παροχή  ζεστού νερού. Tα υψηλής ποιότητας εξαρτήματα 
της σειράς ecoTEC, όπως ο εναλλάκτης από ανοξείδωτο χάλυβα, 
ο κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης και η σύνδεση eBUS σε 
συνδυασμό με την ελκυστική του τιμή, το καθιστούν ακαταμάχητο!
Μικρές διαστάσεις, υψηλή απόδοση, μεγάλη εξοικονόμηση
Όλα τα ποιοτικά εξαρτήματα του λέβητα έχουν ενσωματωθεί σε ένα 
ιδιαιτέρως σύμπακτο  σχεδιασμό. Για αυτό ο ecoTEC intro ανήκει 
στους μικρότερους επίτοιχους λέβητες αερίου συμπύκνωσης της 
αγοράς.
Ευέλικτη εγκατάσταση ακόμη και σε περιορισμένους χώρους
Αυτός ο μικρός λέβητας με το ξεκάθαρο, κομψό και επίπεδο 
σχεδιασμό χωράει σχεδόν παντού. 

Εκκίνηση του λέβητα σε χρόνο μηδέν
Το λειτουργικό του λέβητα είναι ένα από τα βασικότερα 
πλεονεκτήματα του. Το φιλικό προς τον χρήστη χειριστήριο καθιστά 
την εκκίνηση του λέβητα δυνατή σε ελάχιστο χρόνο. 

Νέα πρωτοποριακή οθόνη αφής 
Δυνατότητα εύκολης και γρήγορης ρύθμισης της επιθυμητής 
θερμοκρασίας και άνεσης, χάρη στα κουμπιά αφής στην οθόνη LCD.
Συμβατός με έξυπνους θερμοστάτες χώρου
Ο ecoTEC intro συνεργάζεται με όλους τους θερμοστάτες χώρου 
και τις αντισταθμίσεις - ελεγκτές της Vaillant. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 
μπορείτε να απολαμβάνετε τη βέλτιστη ενεργειακή λειτουργία.
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