
Specjalnie na wiosnę:
wyjątkowe zestawy dla Twojego domu

Zestawy na wiosnę

Specjalnie dla Państwa stworzyliśmy 2 niepowtarzalne zestawy 
do ogrzewania domu i przygotowania ciepłej wody użytkowej.  
Wydajny kocioł kondensacyjny VC ecoTEC pro oferujemy  
w zestawach z zasobnikami c.w.u. lub wraz z kompletnym  
pakietem solarnym o dużej wydajności „PS 0”. Gratisowo  
gwarantowana wysoka wydajność, doskonała jakość  
i nowoczesna forma. Szczegóły oferty dostępne w lokalnym  
punkcie handlowym. Oferta ważna od 16.04 do 30.06.2012.

Aby dowiedzieć się więcej na temat technologii Made in Germany,  
zadzwoń na infolinię: 801 804 444 lub wejdź na www.vaillant.pl

Ponieważ  wybiega w przyszłość.

Ogrzewanie Chłodzenie Energia odnawialna



W skład  pakietu „PS O” wchodzą:
•  2 kolektory płaskie auroTHERM VFK 125  

o wymiarach 2033/1233/80 mm
•  VIH S 300 L stojący zasobnik solarny okrągły 

o pojemności 300 l, wyposażony w dwie 
wężownice

•  Grupa pompowa solarna 6 l/min do układu 
kolektorów, zawiera pompę obiegową, zawór 
zwrotny, termometry, regulator przepływu 
i zawór bezpieczeństwa, zawory odcinające

•  Regulator solarny auroMATIC 560/2 – 
temperaturowe i czasowe sterowanie 
ładowaniem zasobnika c.w.u. w układach z kotłem 
i zestawem kolektorów słonecznych

•  Naczynie kompensacyjne do układów 
solarnych, pojemność 18 l

•  Czynnik grzewczy niezamarzający, do obwodów 
kolektora słonecznego 20 l, gotowa mieszanka 
do -28°C

•  Zestaw elastycznych rur podłączeniowych  
do kolektora ze stali szlachetnej, w otulinie 
odpornej na działanie czynników zewnętrznych, 
DN 16 x 1 m

•  Komplet uchwytów krokwiowych typu P  
do dachu skośnego i dachówki falistej,  
do montażu dwóch kolektorów VFK 125

•  Zestaw podłączeń hydraulicznych  
dla pakietu „PS 0”, zawiera komplet łączników 
kolejnego kolektora i złączki do podłączenia 
jednego pola kolektorów

Wydajny kocioł kondensacyjny VC 226/3-3
ecoTEC pro
• Wysoka sprawność średnioroczna, do 109%
•  Oszczędność gazu w stosunku do innych kotłów 

– ok. 15% w porównaniu z nowymi kotłami 
niekondensacyjnymi i do 30 % w stosunku  
do starszych konstrukcji kotłów

•  Szeroki zakres modulacji palnika, od 30%  
do 100%

•  Maksymalna sprawność w całym zakresie 
modulacji palnika

•  Uproszczony system diagnostyczny DIA 
(Diagnoza Informacja Analiza)

•  Funkcja Aqua Kondens System (AKS) pozwala 
wykorzystać proces kondensacji również  
w przygotowaniu ciepłej wody, przy imponującym 
współczynniku sprawności, sięgającym 104%

•  Kocioł zawiera jednostopniową pompę 
obiegową, odpowietrznik, naczynie wzbiorcze, 
zawór bezpieczeństwa, odpływ kondensatu, 
trójdrogowy zawór przełączający

Kompletny pakiet solarny „PS 0” w zestawie z kotłem kondensacyjnym VC 226 /3-3 ecoTEC pro

Nr kat.
0010010390-PS0

Pakiet solarny
„PS 0” + Kocioł kondensacyjny ecoTEC pro

VC 226/3-3

Gazowy kocioł kondensacyjny VC ecoTEC pro z zasobnikiem uniSTOR VIH R 120 l lub 150 l z zestawem połączeniowym

Nr kat. Kocioł kondensacyjny Zasobnik c.w.u. Osprzęt

0010010390-7 VC 226/3-3 ecoTEC pro + uniSTOR VIH R 120 + zestaw połączeniowy

0010010390-6 VC 226/3-3 ecoTEC pro + uniSTOR VIH R 150 + zestaw połączeniowy

Szczegółowe informacje dostępne w punktach handlowych.

Zestaw wiosenny 1

Zestaw wiosenny 2
Gazowy kocioł kondensacyjny VC ecoTEC pro + zasobnik uniSTOR VIH R

Kompletny pakiet solarny „PS 0” + kocioł kondensacyjny VC ecoTEC pro
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