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Grøn topmodel 
med klassens 
højeste 
energieffektivitet

Væghængt villagaskedel • ecoTEC exclusive
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Højeste iQ på gasmarkedet 
I dag forlanger vi en effektiv udnyttelse af energien inden for 
alle områder – ikke mindst når din bolig skal opvarmes. Som 
Europas førende producent indenfor varmeteknik er Vaillant 
med til at præge udviklingen af supereffektive og miljøvenlige 
varmeløsninger, som byder på højeste energieffektivitet og 
store besparelser på varmebudgettet. Vaillants topmodel 
– ecoTEC exclusive - er ingen undtagelse. 

Med ecoTEC exclusive får du et tysk kvalitetsprodukt med 
højeste nyttevirkning og et utroligt lavt elforbrug samt en 
minimal miljøbelastning. Den optimale og energibesparende 
opvarmningsløsning til din bolig, ved såvel nybyg som 
udskiftning. 

Den energivenlige gaskedel byder på højeste varmekomfort 
og enkel betjening med “smart” styring via App.

ecoTEC exclusive gaskedlen er også det perfekte valg i en 
hybridløsning i kombination med eksempelvis en varme-
pumpe, solvarme og eller solceller. 

ecoTEC exclusive er naturligvis forsynet med energimærke A, 
og energimærke A+ kan opnås i kombination med vejrkompen- 
seringen sensoCOMFORT.

ecoTEC exclusive

Interessant for kunden:
•  Automatisk tilpasning til gaskvalitet
•  Konstant optimering af forbrænding for økonomisk drift
•  Op til 10% besparelse ift. andre kondenserende gaskedel
•  Varmeveksler i rustfri stål – forlænger holdbarheden
•  Lavt strømforbrug < 1,9 watt i standby forbrug
•  Ansvarlig produktion - 85 % genanvendelighed
•  Green IQ drift ”mode” som standardindstilling for bedre 
 økonomi
•  Styr din gaskedel med din smartphone/tablet (standard)

Vigtigt for eksperten:
•  Modulerende gaskedler i 3 ydelsesstørrelser:
 1,7-25,6 / 3,0-26,7 / 3,4-32,9 kW
•  Brugsvandsydelser med Aqua-Power-Plus: 
 24,2 / 30,3 /34,0 kW
•  Modulationsområde 1:14
•  Op til 10 % lavere forbrug ved drift uden bypass
•  Integreret internetmodul for justering via mobil App

ErP Energimærke

ecoTEC exclusive (A+++ til D) Varme: A

ecoTEC exclusive i system med vejrkompenseringen 
sensoCOMFORT (A+++ til G) Varme: A+

GREEN
• 85% genanvendelighed
• Op til 10% lavere forbrug 
• Lavt strømforbrug < 1,9 W i standby 
• ErP energimærke: A / A+ med styring 
• Tysk kvalitet

IQ
• Online forbindelse
• Fjernbetjening via mobil / App
• Kan kombineres med hybridløsninger
• Intelligent energiovervågning
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Bæredygtighed
ecoTEC exclusive produceres i Tyskland og er et yderst miljøven-
ligt produkt, idet det består af materialer, hvoraf hele 85 % kan 
genanvendes.

Effektiv og fleksibel 
Med en høj energieffektivitet på 94 %, et bredt modulations- 
område op til 1:14 og intelligent automatisk dellast producerer 
gaskedlen kun den mængde varme som efterspørges, og leverer 
naturligvis konstant optimal drift - uanset gaskvalitet.

Høj varmtvandskomfort
Gaskedlen ecoTEC exclusive byder også på højeste varmtvands- 
komfort ikke mindst i kombination med en Vaillant varmtvands-
beholder. Vaillant et bredt udvalg af behovstilpassede 
varmtvandsbeholdere. Det perfekte match: ecoTEC exlusive 
med den designtilpassede og væghængte varmtvandsbeholder 
allSTOR på 75 liter. 

Brugervenlig og intelligent styring med sensoCOMFORT 
Den brugervenlige styring sensoCOMFORT sikrer maksimal
varmekomfort. Her opnår du den optimale temperatur til 
varmeanlægget afhængig af den aktuelle udetemperatur. 
Natsænkning og det varme vand er også under fuld kontrol.
sensoCOMFORT er Vaillants universal rum- og vejrkompensering-
sanlæg, som kan anvendes til stort set alle Vaillant varmeløs-
ninger. Betjening og styring er let og enkel. Vejrkompenseringen
fås også i en trådløs udgave med samme funktioner.

Intelligent udnyttelse 
af energien - smart 
online styring via App

ecoTEC exclusive

sensoNET - også “smart” via sensoAPP
Kombineres sensoNET internetkommunikationsmodulet til
sensoCOMFORT får du en ”smart” styring, hvor der online
kan foretages fjernbetjening og analysering af anlægget.
Og via den gratis sensoAPP kan du indstille, regulere og styre
dit varmeanlæg, som du ønsker det – når du ønsker det.
Ganske enkelt: smart, øget varmekomfort og store besparelser.

ambiSENSE - intelligent trådløs radiatortermostat
Er din bolig forsynet med radiatorer, kan du med fordel vælge at 
få monteret Vaillants smarte og intelligente trådløse ambiSENSE 
radiatortermostat, så vil du opnå den optimale varmekomfort i 
din bolig, og du kan sænke dine varmeudgifter yderligere. 
Temperaturen i hvert enkelt rum kan til enhver tid reguleres og 
indstilles til den ønskede temperatur - også med din smartphone 
eller tablet. ambiSENSE monteres på din boligs radiatorventiler 
og tilsluttes nemt dit Vaillant varmeanlæg via sensoCOMFORT 
styringen og internet kommunikationsmodulet sensoNET.

Let montering
Vaillant har et fleksibelt udvalg af aftræksløsninger, som er 
udført i kunststof og er nemme at tilpasse enhver installation.
Aftrækket føres let ud gennem en ydervæg, et tag eller gennem 
en eksisterende skorsten.



ecoTEC exclusive Enhed VC 246/5-7 VC 306/5-7 VC 326/5-7

Maks. belastn. Q v/centralvarmedrift / beholderopvarm. kW 24,2 / 24,2 25,3 / 30,3 31,2 / 34,0

Min. belastning kW 1,9 3,3 3,6

Årlig energieffektivitet ved opvarmning % 94 94 94

Godkendelse røggastilslutning - B23, B33, B33P, B53, B53P, C13x, C33x, C43x, C53x, C83x, C93x

Cirkulationsvandmængde l/h 1.029 1.064 1.314

Disponibelt pumpetryk mbar 200 200 200

Maks. fremløbstemperatur °C 85 85 85

Indstil. område maks. fremløbstemp. (fabriksind.: 75 °C) °C 30 - 80 30 - 80 30 - 80

Maks. driftstryk centralvarme bar 3,0 3,0 3,0

NOx-klasse - 6 6 6

Elektrisk tilslutning V/Hz 230/50 230/50 230/50

Strømforbrug standby W <1,8 <1,9 <1,9

Lydniveau dB(A) 50 46 46

Højde x Bredde x Dybde mm 720 x 440 x 338 720 x 440 x 338 720 x 440 x 372

Vægt (tom) kg 33 34,5 37

Beskyttelsesklasse - IP X4D IP X4D IP X4D

CE-nr. - CE0085CM0321 CE0085CM0321 CE0085CM0321

Artikelnr. - 0010022160 0010017079 0010014924

VVS-nr. 34.8655.224 34.8655.230 34.8655.232

Energimærkning (A+++ til D) / System Energimærke 
(A+++ til G) med sensoCOMFORT S
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 A / A+  A / A+  A / A+

Perfekt varmeløsning
tilpasset dit behov.
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Vaillant A/S
Drejergangen 3A, 2690 Karlslunde
Telefon +45 46 16 02 00
www.vaillant.dk 
salg@vaillant.dk


