
Dlaczego VU ecoTEC plus?
Aby z klasą oszczędzać energię.

Ponieważ  wybiega w przyszłość.

VU ecoTEC plus

Gazowe wiszące kotły kondensacyjne



Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 
ecoTEC VU 466/4-5 i VU 656/4-5

Cechy szczególne: 
•  Możliwość ogrzewania oraz przygotowywania ciepłej wody

•  Szeroki zakres modulacji 30 – 100%

•  Kompaktowa budowa – oszczędność miejsca, możliwość 

lepszego wykorzystania przestrzeni kotłowni i instalacji kotła na 

poddaszu

•  Możliwość łączenia w kaskady do 6 kotłów – wysoki poziom 

bezpieczeństwa i możliwość zasilania budynków o dużej 

powierzchni

•  Automatyczny system diagnostyczny DIA umożliwia analizę 

warunków pracy kotła oraz ułatwia diagnostykę usterek

•  Zintegrowany, kondensacyjny wymiennik ciepła, wykonany 

ze stali szlachetnej z kompozytową obudową i przegrodą 

termiczną o maksymalnej wydajności

•  Wentylatorowy palnik o niskiej emisji NOx

•  Sprawność do 108 % dla parametrów 40/30 C

Bogate wyposażenie kotła: 
 Kompletny system z pompą obiegową, automatycznym 

odpowietrznikiem, zaworem bezpieczeństwa i odpływem 

kondensatu

 Czujnik temperatury zasilania, powrotu oraz dwa czujniki 

przegrzewu chronią kocioł przed uszkodzeniem

 Możliwość bezpośredniego sterowania pompą obiegu 

grzewczego i pompą ładującą zasobnik c.w.u.

 Czytelny i łatwy w obsłudze panel sterowania z informacjami 

testowymi i graficznymi

 Odpowietrznik automatyczny z przewodem spustowym 

wyprowadzonym na zewnątrz – brak ryzyka uszkodzenia kotła 

podczas odpowietrzania

 Czujnik ciśnienia wody przekazujący w sposób ciągły do układu 

elektronicznego aktualną wartość ciśnienia w instalacji grzewczej

 Tłumik hałasu oraz szczelna obudowa kotła pokryta 

dodatkowym materiałem tłumiącym zapewnia cichą pracę 

urządzenia – ważne szczególnie w przypadku kotłowni w budynku 

mieszkalnym

 Proste podłączenie osprzętu dodatkowego dzięki systemowi 

ProE
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Wymiennik 
Specjalne procedury pracy palnika zapewniające najwyższą 

sprawność (automatyczna redukcja mocy maksymalnej oraz 

wydłużenie czasu pracy na mocy minimalnej. Unikalna budowa 

wymiennika zwiększa efektywność przekazywania ciepła 

wodzie grzewczej, ogranicza starty ciepła i emisję hałasu przy 

jednoczesnym zmniejszeniu oporów przepływu.

Palnik 
O efektywności pracy kotła decyduje również palnik ze stali 

szlachetnej z szerokim zakresem modulacji mocy w zakresie od 

20 do 100 %. Modulacja pracy palnika dokonuje się w sposób 

ciągły, poprzez zmianę objętościowego natężenia przepłwu 

powietrza przez wentylator. W początkowej fazie palnik zawsze 

pracuje z mocą minimalną, przez co unikamy krótkotrwałej 

pracy i znacznej ilości cykli włączenia i wyłączenia palnika. 

Najważniejsze elementy zespołu palnika to tłumik hałasu, przez 

który zasysane jest powietrze, a następnie zespół gazowy ze 

zwężką Venturiego i wentylatorem oraz kolektor palnika i palnik 

cylindryczny.

System sterowania kotła 
Układ sterujący kotła VU ecoTEC plus odpowiada za sterowanie 

mocą palnika oraz zapewnienie bezpiecznej pracy urządzenia. W 

tym celu kontrolowanych jest szereg parametrów. Przykładowo 

zanim dojdzie do uruchomienia palnika układ sterujący 

załącza pompę obiegową i sprawdza jej stan oraz kontroluje 

wskazania czujników temperatury oraz ciśnienia. Dopiero po 

VU 466 VU 656

sprawdzeniu wszystkich parametrów i pod warunkiem, że ich 

wartości nie będą odbiegały od normy dochodzi do załączenia 

wentylatora. Teraz następuje kontrola przepływu powietrza, 

otwarcie zaworów gazowych, regulacja przepływu powietrza 

i gazu oraz zapłon palnika po czasie bezpieczeństwa. Później 

układ sterowania w sposób ciągły dostosowuje moc kotła 

do aktualnych potrzeb i kontroluje parametry pracy w celu 

zapewnienia bezpiecznej eksploatacji urządzenia. Dodatkowo dla 

zredukowania ryzyka wyłączenia kotła z powodu drobnej odchyłki 

jednego z parametrów system sterowania ocenia możliwość 

dalszej bezpiecznej pracy urządzenia. Dzięki temu w przypadku 

niewielkiej odchyłki jednego z parametrów kocioł nie wyłącza się 

awaryjnie, a pracuje dalej, czasem z obniżoną mocą i sygnalizuje 

potrzebę kontaktu z serwisem. Komunikat serwisowy za pomocą 

systemu zdalnego nadzoru może być automatycznie przesłany 

do serwisu zajmującego się konserwacją danej instalacji. Dzięki 

temu unikamy ryzyka wychłodzenia pomieszczeń, a serwis może 

zdalnie przeanalizować pracę instalacji i zaplanować odpowiednie 

działania dla przywrócenia normalnej pracy systemu.

Dla zrealizowania wszystkich funkcji układ sterowania kotła VU 

ecoTEC plus jest wyposażony w szereg elementów pomiarowych 

i zabezpieczających takich jak: czujniki temperatury zasilania 

i powrotu, czujnik przegrzewu po stronie wodnej i spalinowej, 

czujnik ciśnienia wody, czujnik ciśnienia spalin. Dodatkowo dla 

ułatwienia napełniania kotła został on wyposażony w manometr 

analogowy.

Budowa i zasada działania
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Dane techniczne 

Jendostka VU 466/4-5 VU 656/4-5

Zakres znamionowej mocy cieplnej

80/60 kW 12,3 -44,1 13,8 -63,7

60/40 kW 12,5 – 45,0 14,1 – 65,7

50/30 kW 12,9 – 46,4 14,6 – 67,6

40/30 kW 13,3 - 47,7 14,9 - 69,2

Kategoria dopuszczenia I
2ELW3P

I
2E

Zużycie gazu

E (GZ 50) m3/h 4,8 6,9

Lw (GZ 41,5) m3/h 5,5 –

Propan kg/h 3,5 –

Przepływ masowy spalin
Q

min
g/s 5,7

Q
min

g/s 20,5

Temperatura spalin
min. °C 38

max. °C 73

Zawartość CO2 Q
min

% 8,9

Klasa NOx – – 5

Emisja NOx – mg/kWh 42 35,9

Instalacja grzewcza

Sprawność znamionowa

80/60 %

60/40 %

50/30 %

40/30 %

Współczynnik sprawności – 30% 40/30 %

Przedział ustawiania maks. temperatury wody grzewczej
(ustawienie fabryczne: 75 °C)

– °C 40 - 85 35 - 85

Maksymalna temperatura zasilania – °C 85

Ciśnienia maksymalne – bar 3

Ilość wody w obiegu ∆ T= 20K l/h 1896 2750

Ilość kondensatu 40/30 l/h 4,5 6,5

Ładowanie zasobnika

Maks. obciążenie cieplne w trybie ładowania zasaobnika c.w.u. Q kW 45 65

Moc ładowania zasobnika P
W

kW jak dla instalacji c.o.

Wyposażenie elektryczne

Napięcie znamionowe – V / Hz 230 / 50

Maks. pobór mocy elektrycznej – W 180 260

Pobór mocy elektrycznej 30% – W 131 170

Stopień ochrony – IP X4 D

Wymiary/Ciężar

Wysokość – mm 800 800

Szerokość – mm 480 480

Głębokość – mm 450 472

Ciężar montażowy – kg 45 75

Przyłącze ogrzewania po stronie urządzenia – cal G 1"

Przyłącze gazowe po stronie urządzenia – cal R 1" R 1"

Króćce systemu powietrzno-spalinowego – mm 80/125

Dopuszczalne rodzaje systemów powietrzno-spalinowych – – C13, C33, C43, C53, C93, B23, B33, B33p
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Wymiary montażowe
VU 466/4-5 

VU 656/4-5

Legenda:

1 Króciec powietrzno - spalinowy 80/125 mm A Wymiar A z kolan-

kiem 87°: 253 mm

2 Uchwyt montażowy

3 Króciec gazowy R1”

4 Króciec syfonu odpływu kondensatu

5 Przyłącze dla naczynia wzbiorczego

6 Króciec powrotny G 1 ½

7 Króciec zasilający G 1 ½

8 Przyłącze dla zaworu bezpieczeństwa

9 Zawór napełniania i opróżniania

Legenda:

A 350 mm – VU 466

500 mm - VU 656 (układ powietrzno-spalinowy 80/125 mm), w 

przypadku kaskady uwzględnić średnicę przewodu spalinowego i 

wymaganej przestrzeni montażowej.

B 250 mm (VU 466)

400 mm (VU 656)

Zalecane minimalne odstępy montażowe w mm
Zakres dostawy

Legenda:

1 Króciec powietrzno - spalinowy 80/125 mm A Wymiar A z kolan-

kiem 87°: 297 mm

2 Uchwyt montażowy

3 Króciec gazowy R1”

4 Przyłącze dla naczynia wzbiorczego

5 Króciec powrotny G 1 ½

6 Króciec zasilający G 1 ½

7 Przyłącze dla zaworu bezpieczeństwa

8 Króciec syfonu odpływu kondensatu

9 Zawór napełniania i opróżniania

10 Przyłącze dla zaworu bezpieczeństwa

11 Syfon kondensatu
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Przewody powietrzno-spalinowe 
Kotły serii VU ecoTEC plus zostały dopuszczone do stosowania z przewodami powietrzno-spalinowymi w następujących układach:

- C13 80/125 mm poziomy

- C33 80/125 mm pionowy koncentryczny

- C43 80/125 mm do systemu typu LAS

- C53 80/125 mm do umieszczenia na fasadzie budynku

- C93 80/125 mm pionowy z wykorzystaniem szachtu kominowego

- B33 80/125 mm pionowy z wykorzystaniem szachtu kominowego (praca zależna od powietrza w pomieszczeniu)
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Układy przewodów powietrzno-spalinowych dopuszczonych do stosowania z kotłem VU ecoTEC plus
System powietrzno – spalinowy z poziomym wyprowadzeniem przez dach skośny lub ścianę zewnętrzną 

System powietrzno – spalinowy z pionowym wyprowadzeniem przez dachy płaskie i skośne, koncentryczny (80/125)
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Informacje na temat pozostałych systemów powietrzno - spalinowych znajdują się w aktualnym Cenniku Vaillant.

Koncentryczne przyłączenie (80/125) do przewodu spalinowego DN 80 PP (sztywnego) ułożonego w szachcie 
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Osprzęt hydrauliczny
Charakterystyka hydrauliczna pompy kotłowej 
- VU 466/4-5

Wykres zależności przepływu [l/h] od wysokości podnoszenia pompy kotłowej [mbar]

- VU 656

Wykres zależności przepływu [l/h] od wysokości podnoszenia pompy kotłowej [mbar]

Dobór sprzęgła hydraulicznego

Moc systemu grzewczego
Różnica temperatur w systemie

10 K 15 K 20 K

1 x VU 466/4-5 WH 40 WH 40 WH 40

2 x VU 466/4-5 WH 95 WH 95 WH 40

3 x VU 466/4-5 WH 160 WH 95 WH 95

4 x VU 466/4-5 WH 160 WH 95 WH 95

1 x VU 656/4-5 WH 95 WH 40 WH 40

2 x VU 656/4-5 WH 160 WH 95 WH 95

3 x VU 656/4-5 WH 280 WH 160 WH 160

4 x VU 656/-5 WH 280 WH 280 WH 160

Wykres zależności przepływu [l/h] od wysokości podnoszenia pompy kotłowej [mbar] 

Ciśnienie dyspozycyjne [mbar]

Przepływ [l/h]

Ciśnienie dyspozycyjne [mbar]

Przepływ [l/h]
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Płyta elektroniczna
Schemat połączeń
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Vaillant
al. Krakowska 106  02-256 Warszawa  tel.: +48 22 323 01 00  fax: +48 22 323 01 13
vaillant@vaillant.pl  www.vaillant.pl  infolinia: 801 804 444


