VAILLANT dujiniai katilai

 Patikrinta laiko, vokiška kokybė
 A katilo efektyvumo klasė – taupiai naudojama energija
 Elegantiškas katilo dizainas lengvai įsilies į jaukią būsto erdvę
 Kompaktiški matmenys leis sutaupyti vietos
 Paprasta, laiko nereikalaujanti katilo priežiūra
 Patyrusių meistrų komanda pasirūpins efektyviu

ir ilgaamžiu katilo veikimu

Vokiška kokybė!

Pakabinami kondensaciniai katilai
ecoTEC pro

Pakabinamas kondensacinis dujinis katilas
ecoTEC plus VU 166/5-5

Šildymui ir karštam vandeniui ruošti

Puikiai tiks nedidelio ploto (iki 140 m²) namams

 Plieninis kondensacinis katilas

 Katilas gali būti: kombinuotas –









šildymui ir karštam vendeniui arba
tik šildymui su galimybe prijungti
karšto vandens šildytuvą;
su dviejų pakopų cirkuliaciniu
siurbliu, kuris garantuoja ypatingai
aukštą katilo veikimo efektyvumą;
su moduliaciniu ventiliatoriumi,
nerūdijančio plieno šilumokaičiu,
prijungimo komplektu;
moduliuojantis degiklis, galios
ribos – nuo 16 iki 100 %;
energetinis efektyvumas
šildymui: A;
katilo efektyvumas siekia 108 %.

Šildymui ir karšto vandens ruošimui
Galios ribos šildymui, kW







Tik šildymui

VCW BL 236/5-3

VCW BL 286/5-3

VC BL 246/5-3

5,2–18,5

6,2–24

6,2–24

Dūmtraukio skersmuo, mm



šildymui, su galimybe prijungti
karšto vandens šildytuvą;
su dviejų pakopų cirkuliaciniu
siurbliu, kuris garantuoja ypatingai
aukštą katilo veikimo efektyvumą;
su moduliaciniu ventiliatoriumi,
nerūdijančio plieno šilumokaičiu,
prijungimo komplektu;
moduliuojantis degiklis, galios
ribos – nuo 16 iki 100 %;
energetinis efektyvumas
šildymui: A;
katilo efektyvumas siekia 108 %.

VU INT III 166/5-5
Galios ribos šildymui, kW
Dūmtraukio skersmuo, mm

60 / 100 mm arba 80 / 125 mm

3,0–14
60 / 100 arba 80 / 125

Katilo svoris, kg

35

38

37

Katilo svoris, kg

33

Katilo aukštis, mm

720

720

720

Katilo aukštis, mm

720

Katilo plotis, mm

440

440

440

Katilo plotis, mm

440

Katilo gylis, mm

338

338

338

Katilo gylis, mm

338

Pastatomas
kondensacinis
dujinis katilas
Vaillant dujinių
katilų komplektai
Vokiška kokybė!
ecoCompact
VSC
Viskas, ko Jums reikia

Vaillant multiMATIC VRC 700/2 valdiklis

Su integruotu vandens šildytuvu
Komplekte yra Vaillant kombinuotas dujinis kondensacinis katilas (18,5 arba 26 kW
galios) ir valdiklis multiMATIC VRC 700/2.
 Plieninis kondensacinis katilas su
integruotu vandens šildytuvu;
Su 18,5 kW

karštas vanduo ruošiamas
katilu
sluoksniniu šildymu, todėl karštą
€
vandenį galima naudoti iš karto po
2185 €
įjungimo;
 su dviejų pakopų cirkuliaciniu
siurbliu, kuris garantuoja ypatingai
Su 24 kW
aukštą katilo veikimo efektyvumą;
katilu
 su moduliaciniu ventiliatoriumi,
€
nerūdijančio plieno šilumokaičiu,
2333 €
prijungimo komplektu;
 moduliuojantis degiklis, galios
ribos – nuo 16 iki 100 %;
 energetinis efektyvumas
Komplekte yra Vaillant dujinis kondensacinis katilas, valdiklis multiMATIC VRC 700/2,
šildymui: A;
ir pastatomas greitaeigis Vaillant karšto vandens šildytuvas su 120 arba 150 litrų
 katilo efektyvumas siekia 108 %.
talpa, vandens temperatūros jutiklis.

1483

1584

 Valdiklis reguliuoja šildymo sistemą ir karšto vandens paruošimą

greitaeigiame vandens šildytuve;
 gali būti montuojamas ant sienos arba į katilo korpusą tam skirtoje vietoje;
 valdiklis skirtas vienam šildymo kontūrui;
 galima nustatyti norimą patalpos temperatūrą skirtingam paros laikui ir

skirtingoms savaitės dienoms.

Su 120 l
vandens šildytuvu

1857 €

Vandens šildytuvo
2792tūris,
€ l

Galios ribos šildymui, kW
Dūmtraukio skersmuo, mm
Su 150 kg
l
Katilo svoris,
vandens šildytuvu

Katilo aukštis, mm

1928 €
Katilo plotis, mm
€
Katilo2872
gylis, mm

VSC 206/4-5

VSC 266/4-5

VSC 306/4-5

150

200

150

4,1–20,8

5,7–26,3

6,4–31,7

126

135

129

1640

1880

1640

599

599

599

693

693

693

60 / 100 arba 80 / 125

VILNIUS
Kalvarijų g. 131
Tel.: (8 5) 276 03 25
(8 5) 276 03 23
vilnius@vilpra.lt

VILNIUS
Perkūnkiemio g. 4
Tel. (8 5) 219 08 12
vilnius@vilpra.lt

KAUNAS
Namo inžinerijos centras
Pramonės pr. 8E
Tel. (8 37) 33 21 03
kaunas@vilpra.lt

KLAIPĖDA
Namo inžinerijos centras
Minijos g. 42
Tel. (8 46) 34 06 14
klaipeda@vilpra.lt

ŠIAULIAI
Namo inžinerijos centras
Pramonės g. 17B
Tel. (8 41) 54 02 82
siauliai@vilpra.lt

PANEVĖŽYS
Elektronikos g. 1
Tel. (8 45) 58 12 03
panevezys@vilpra.lt

ALYTUS
Santaikos g. 26D
Tel. (8 315) 56 801
alytus@vilpra.lt

UTENA
Namo inžinerijos centras
Kupiškio g. 19
Tel. / faks. (8 389) 69 762
utena@vilpra.lt

www.vilpra.lt

