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Effektive 
gasskjeler i
smart design

Vegghengt gasskjele
ecoTEC exclusive 
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Ideer til intelligent boligkomfort 
Vaillant har i mer enn 140 år satt sitt preg på oppvarmings- 
teknologien. Som en av Europas ledende produsenter innen 
innovativ oppvarmings- og varmtvannsproduksjon tilbyr  
Vaillant intelligente og effektive varmesystemer til eneboliger 
og flermannsboliger samt individuelle løsninger til industri og 
forretningsbygg.

Vi blir alle mer miljøbevisste og har for alvor fokus på energi- 
forbruket i såvel nye som eksisterende bygninger, hvor der stilles 
krav til en effektiv utnyttelse av energien.

Siden 1995 har betegnelsen ecoTEC stått for høy varme- og 
varmtvannskomfort. Vaillant har jevnlig optimalisert de kondens-
erende gasskjelene: den perfekte kombinasjon av effektivitet, 
sikkerhet, holdbarhet og systemkapasitet. 

Med lanseringen av den nye ecoTEC exclusive følger også de ny 
smart teknologi samt designtilpassede, brukervennlige og smarte 
styringer.  

Det gode valget til boligen - i dag og i fremtiden
Uansett om du skifter ut din gamle gasskjele eller moderniserer 
ditt nåværende varmeystem, vil vår nye generasjon med 
vegghengte gasskjeler være en god investering. Den enestående 
forbrenningsteknologien sikrer, at energien alltid anvendes med 
maksimal effektivitet og med lavest mulig CO2-utslipp. 

Derfor oppfyller du ikke bare dine egne behov, men også 
behovet i fremtiden. 

Bli uavhengig av ulik gasskvalitet
Takket være den intelligente ioniDetect-teknologien vil din 
gasskjelen tilpasse seg forskjellig gasskvaliteter helt av seg selv. 
Dermed er du sikker på, at du vil oppnå høy energieffektivitet 
og lave oppvarmingsutgifter. En annen viktig fordel er at 
tilpasningsevnen sikrer en stabil og holdbar drift av kjelen uten 
behov for omfattende vedlikehold. Systemet kjører automatisk 
og leverer alltid høy grad av komfort til deg og din bolig. 

Stilrent design møter intuitiv betjening og smart styring
I tillegg til store energibesparelser, så forventer forbrukeren i 
langt høyere grad at varmesystemet er enkelt å styre. Det er 
derfor vi har utviklet vår nye gasskjele og betjening etter 
kundens spesifikke behov. 

Med ecoTEC exclusive gasskjelen er det nå integrert varmekurve, 
denne kan aktiveres ved å tilføye en uteføler til installasjonen 
som tilbehør. Ønskes det flere funksjoner er det mulig å tilføye 
den brukervennlige regulatoren sensoCOMFORT, som gir mulighet 
for smart styring med et utall av justeringsmuligheter. Høy 
kvalitet, elegant og brukervennlig touch-skjerm med sort grafisk 
display.

ecoTEC exclusive
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Energimerke

ecoTEC exclusive (A+++ til D)
ecoTEC exclusive i system med styringen
sensoCOMFORT  
(A+++ til G)

Varme: A

Varme: Opp til A+ 

ecoTEC exclusive

ecoTEC exclusive - grønn gasskjele 
Den nye ecoTEC exclusive bærer slik som sin forgjenger også 
Vaillants Green iQ-merke, som kjennetegner våre særlig 
bærekraftige og smarte produkter. Her kan man se frem til 
intuitiv og maksimal komfort - med veldig lave CO2-utslipp.  

Installasjon, oppstart, vedlikehold og service blir en lek, da det 
er lett tilgang til alle viktige komponenter. Gasskjelens nye 
ioniDetect-system sørger for konstant optimalisering og optimal 
forbrenning uansett gasskvalitet.

Banebrytende i yteevne og design 
Det attraktive og iøynefallende designet til den nye ecoTEC 
exclusive med rene og klare linjer, setter ny standard for design 
når det gjelder vegghengte gasskjeler. I tillegg har ecoTEC exclusive 
en helt ny elektronikk, forbrenningskontroll og ytterligere 
funksjoner, som den hydrauliske balanseringen via app, som 
optimaliserer driften. Takket være standardisert betjenings- 
konsept og ny styreenhet, kan du kontrollere og sette systemet 
i drift på en enkel måte. 

Utvid ditt smart home-system med sensoCOMFORT
Gjør ditt smart home-system enda smartere med vår nye  
sensoCOMFORT. Du kan enkelt integrere det i eksisterende 
systemer som Google Home, Amazon Echo og Apple Home Kit. 
Som alle andre smart home-komponenter understøtter senso-
COMFORT naturligvis kommunikasjonen via KNX. 

ecoTEC exclusive med internettmodulen sensoNET

ecoTEC exclusive:
•  Effektstørrelser: 20 og 25 kW
•  Green iQ label
•  Ny selvoptimaliserende forbrenningskontroll ioniDetect
•  Mobil og online styring med gratis sensoAPP
•  Hydraulisk balansering via app
•  Touch display med norsk tekst
•  5 års garanti
•  Kupong for gratis gateway

ecoTEC exclusive: 
Tilbyr høyt 
komfortnivå

Scan QR-koden og se på 
Vaillants hjemmeside for 
mer informasjon.



ecoTEC exclusive Enhet VC 20CS/1-7 I
(N-DK)

VC 25CS/1-7 I
(N-DK)

Energimerking (A+++ til D)
Systemenergimerking med sensoCOMFORT (A+++ til G)
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Årlig energieffektivitet ved oppvarming % 94 94

50/30°C kW 2,7 - 21,0 2,8 - 26,4

Min. / Maks. oppvarmingseffekt beholder kW 2,7 - 24,5 2,7 - 28,3

Lydnivå dB(A) 46 49

Høyde x Bredde x Dybde mm 720x440x338 720x440x338

Vekt (tom) kg 33,5 33,5

Elektrisk tilkobling V/Hz 230/50 230/50

Artikkelnr. - 0010022026 0010022027

NRF-nr. - 8701019 8701021
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Vaillant Group Norge AS
Støttumveien 7, N-1543 Vestby
Telefon +47 64 95 99 00
www.vaillant.no 
info@vaillant.no

Maksimal komfort – et spørsmål om “sunn” innstilling
Vaillants utekompenserte styringer er avanserte, smarte, og 
samtidig basert på  let og enkel betjening for deg som bruker. 
I tillegg kan den tilpasses og utvides etter ditt behov. Skap den 
perfekte interaksjonen mellom kjele og styring, ved å velge blant 
våre smarte styringer.

sensoCOMFORT - smart styring
Den brukervennlige styringen sensoCOMFORT gir maksimal
varmekomfort og sørger for å utnytte naturens ressurser.
Her oppnår du den optimale temperaturen til varmeanlegget 
avhengig av den aktuelle utetemperaturen. Nattsenking og 
varmtvann er også under full kontroll.

sensoCOMFORT kan anvendes til stort sett alle Vaillants 
varmeløsninger. Betjening og styring er enkel og intuitiv. 
Regulatoren fås også i en trådløs utgave med samme 
funksjoner.

sensoNET - Go smart med sensoAPP
Kombinerer du sensoCOMFORT med sensoNET internettmodul, 
får du i tillegg en smart styring hvor fjernbetjening og analysering 
kan gjøres online. 

Og via Vaillants gratis sensoAPP kan du med din smarttelefon 
eller nettbrett også enkelt stille inn, regulere og styre varme- 
anlegget ditt, som du ønsker. Her kan du dessuten alltid følge 
energiforbruket ditt og få tips til energibesparelser. Ved installasjon 
av en ecoTEC exclusive følger det med en kupong, som gir gratis 
adgang til internettmodulen sensoNET.

En perfekt interaksjon 
mellom kjele og styring

Styringer


