
Dlaczego VC/VCW ecoTEC plus/pro
Bo to oszczędność energii i komfort użytkowania

Ponieważ  wybiega w przyszłość.

VC/VCW ecoTEC plus/pro

Gazowe wiszące kotły kondensacyjne



Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 
ecoTEC VC/VCW plus

Cechy szczególne: 
•  Szeroki zakres modulacji mocy (20 – 100%) pozwala 

nazastosowanie kotła zarówno w budownictwie 

energooszczędnym jak i podczas modernizacji starej instalacji

•  Automatyczne zwiększenie mocy nawet o 21 % w trakcie 

ładowania zasobnika pozwala uzyskać wysoki komfort c.w.u. 

nawet przy zastosowaniu kotła o małej mocy, dostosowanego do 

potrzeb niewielkiego budynku (funkcja Aqua Power Plus) 

•  Wykorzystanie efektu kondensacji podczas ładowania zasobnika 

dzięki funkcji Aqua Konsens dostosowującej temperaturę pracy 

kotła do oczekiwanej temperatury c.w.u.

•  System elektronicznej regulacji składu mieszanki gazowo – 

powietrznej ELGA w kotle ecoTEC plus zwiększa wydajność 

i niezawodność pracy, zmniejsza zużycie energii oraz emisję 

zanieczyszczeń

•  Funkcja ciepłego startu skraca czas oczekiwania na ciepłą wodą 

w przypadku modelu dwufunkcyjnego

•  Komfort cieplny zapewniony również w przypadku drobnej 

usterki systemu dzięki funkcji Comfort Backup. Kocioł 

sygnalizuje wówczas potrzebę kontaktu z serwisem, ale w 

dalszym ciągu ogrzewa dom i wodę do mycia

•  Intuicyjny panel sterowania z wyświetlacz tekstowym w języku 

polskim

•  Interfejs komunikacyjny eBUS umożliwia zastosowanie 

sterowników cyfrowych

•  Przyjazny w obsłudze system diagnostyczny DIA z układem 

kodów stanu pracy oraz sygnalizacją usterek

•  Bardzo niskie zużycie energii elektrycznej zarówno w trakcie 

pracy palnika jak i w stanie spoczynku

•  Automatyczny tryb korekty mocy umożliwia samoczynne 

dopasowanie kotła do potrzeb budynku

•  Poziome przyłącza hydrauliczne umożliwiają ukrycie pod 

obudową rur i armatury łączącej kocioł z instalacją

•  Możliwość współpracy z instalacją solarną lub pompą ciepła

•  Możliwość pracy z zamkniętą i otwartą komorą spalania z 

certyfikowanymi układami powietrzno – spalinowymi

•  Szeroki wybór modeli jedno- i dwufunkcyjnych

Wyposażenie kotła: 
•  Wbudowany kondensacyjny wymiennik ciepła o wysokiej 

sprawności i niskich oporach hydraulicznych

•  Pompa o wysokiej sprawności (EE<023) i wydajności 

dostosowywanej płynnie do aktualnej mocy kotła

•  Tłumik hałasu oraz szczelna obudowa kotła pokryta 

dodatkowym materiałem tłumiącym zapewnia cichą pracę 

urządzenia – ważne szczególnie w przypadku umieszczenia kotła 

w pomieszczeniu w mieszkaniu

•  Filtr do zatrzymywania zanieczyszczeń przed wlotem do 

wtórnego wymiennika ciepła

•  Czujnik ciśnienia wody przekazujący w sposób ciągły do 

układu elektronicznego aktualną wartość ciśnienia w instalacji 

grzewczej

•  Zawór przełączający ze zintegrowanym zaworem nadmiarowo-

upustowym

•  Zawór bezpieczeństwa 3 bar

•  Czujnik temperatury zasilania, powrotu oraz czujnik przegrzewu

•  Aquasensor oraz dodatkowy czujnik temperatury wymiennika 

ciepła i temperatury c.w.u. dla dokładnej regulacji wydajności 

kotła dwufunkcyjnego

•  Naczynie wzbiorcze o pojemności 10 litrów

•  Proste podłączenie osprzętu dodatkowego dzięki systemowi 

ProE. Możliwość sterowania pracą pompy cyrkulacyjnej lub 

dodatkową pompą w układzie c.o.

•  Czytelny i łatwy w obsłudze panel sterowania z informacjami 

tekstowymi i graficznymi

Grupa: Gazowe wiszące kotły kondensacyjne

Model: VC/VCW ecoTEC plus/pro



Cechy szczególne: 
•  Dostępna wersja jedno- i dwufunkcyjna

•  Szeroki zakres modulacji. Korzystne rozwiązanie dla mniejszych 

systemów grzewczych.

•  Sprawność normatywna do 109 % dla parametrów 40/30°C

•  Pneumatyczna automatyka gazowa

•  Płyta elektroniczne w systemie Pro E ułatwia montaż osprzętu 

dodatkowego

•  Intuicyjny panel sterowania z wyświetlaczem graficznym

•  Interfejs komunikacyjny eBUS zapewnia możliwość 

zastosowania sterowników cyfrowych

•  Wykorzystanie efektu kondensacji podczas ładowania zasobnika 

dzięki funkcji Aqua Konsens dostosowującej temperaturę pracy 

kotła do oczekiwanej temperatury c.w.u.

•  Poziome przyłącza hydrauliczne umożliwiają ukrycie pod 

obudową rur i armatury łączącej kocioł z instalacją

•  Możliwość pracy z zamkniętą i otwartą komorą spalania z 

certyfikowanymi układami powietrzno – spalinowymi

•  Przyjazny w obsłudze system diagnostyczny DIA z układem 

kodów stanu pracy oraz sygnalizacją usterek

•  Funkcja ciepłego startu dla skrócenia czasu oczekiwania na 

ciepłą wodę w kotle dwufunkcyjnym

Wyposażenie kotła: 
•  Wbudowany kondensacyjny wymiennik ciepła o wysokiej 

sprawności i niskich oporach hydraulicznych

•  Pompa dwustopniowa sterowana w zależności od aktualnej 

mocy kotła i ustawionego trybu pracy pompy

•  Tłumik hałasu oraz szczelna obudowa kotła pokryta 

dodatkowym materiałem tłumiącym zapewnia cichą pracę 

urządzenia – ważne szczególnie w przypadku umieszczenia kotła 

w pomieszczeniu w mieszkaniu

•  Filtr do zatrzymywania zanieczyszczeń przed wlotem do 

wtórnego wymiennika ciepła

•  Czujnik ciśnienia wody przekazujący w sposób ciągły do 

Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny ecoTEC VC/VCW pro

układu elektronicznego aktualną wartość ciśnienia w instalacji 

grzewczej

•  Naczynie wzbiorcze o pojemności 10 litrów

•  Zawór przełączający ze zintegrowanym zaworem nadmiarowo-

upustowym

•  Zawór bezpieczeństwa 3 bar

•  Czujnik temperatury zasilania, powrotu oraz czujnik przegrzewu

•  Aquasensor oraz dodatkowy czujnik temperatury wymiennika 

ciepła dla dokładnej regulacji wydajności kotła dwufunkcyjnego

•  Czytelny i łatwy w obsłudze panel sterowania z informacjami 

graficznymi

Grupa: Gazowe wiszące kotły kondensacyjne

Model: VC/VCW ecoTEC plus/pro



Grupa: Gazowe wiszące kotły kondensacyjne

Model: VC/VCW ecoTEC plus/pro

Budowa 

Kondensacyjny wymiennik ciepła
Wymiennik ciepła składający się z kilku segmentów (wężownic) 

odbierających ciepło od spalin. Każdy z segmentów utworzony jest 

z 4-krotnego zwoju wężownicy wykonanej z gładkiej rury ze stali 

szlachetnej. Unikalna budowa wymiennika zwiększa efektywność 

przekazywania ciepła wodzie grzewczej i ogranicza opory przepły-

wu wody.

Palnik
O efektywności pracy kotła decyduje również palnik ze stali szla-

chetnej z szerokim zakresem modulacji mocy w zakresie od 20 do 

100 %. Układ sterowania w sposób ciągły kontroluje temperaturę 

wody i w zależności od aktualnych potrzeb instalacji dobiera odpo-

wiednią moc poprzez płynną zmianę przepływu powietrza i gazu. 

Przy czym dla zredukowania ilości załączeń palnika i wydłużenia 

cykli pracy w początkowej kocioł pracuje zawsze z mocą minimal-

ną. Następnie dostosowuje moc do aktualnych potrzeb budynku.

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.

Wentylator
Zadaniem wentylatora jest doprowadzenie do palnika tlenu 

niezbędnego do przebiegu procesu spalania oraz odprowadzenie 

do atmosfery powstających w tym procesie gazów spalinowych. 

Ciśnienie powstające podczas tłoczenia strumienia gazów służy do 

pokonania oporów jego przepływu w układzie powietrzno – spalino-

wym oraz w komorze spalania.

System sterowania kotła
Układ sterujący kotła ecoTEC odpowiada za regulację mocy palnika 

oraz zapewnienie bezpiecznej pracy urządzenia. W tym celu kon-

trolowanych jest szereg parametrów. Przykładowo zanim dojdzie 

do uruchomienia palnika układ sterujący załącza pompę obiegową 

i sprawdza jej stan oraz kontroluje wskazania czujników temperatu-

ry oraz ciśnienia. Dopiero po 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 prze-

pływu powietrza i gazu oraz zapłon palnika po czasie bezpieczeń-

stwa. 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 odpo-

wiednie działania dla przywrócenia normalnej pracy systemu.

Dla zrealizowania wszystkich funkcji układ sterowania kotła VC 

ecoTEC jest wyposażony w szereg elementów pomiarowych i 

zabezpieczających takich jak: czujniki temperatury zasilania i po-

wrotu, czujnik przegrzewu i czujnik ciśnienia wody. Dodatkowo dla 

ułatwienia napełniania kotła został on wyposażony w manometr 

analogowy.



Grupa: Gazowe wiszące kotły kondensacyjne

Model: VC/VCW ecoTEC plus/pro

ecoTEC plus ecoTEC pro

Dane techniczne moc/obciążenie cieplne dla GZ 50 jedn. VC PL 
146/5-5

VC PL 
206/5-5

VC PL 
246/5-5

VC PL 
306/5-5

VC PL 
376/5-5

VCW PL 
296/5-5

VCW PL 
346/5-5

VCW PL 
226/5-3

Zakres nominalnej mocy cieplnej przy 50/30ºC kW 3,3-14,9 4,2-21,2 5,7-26,5 6,4-31,8 7,1-37,1 5,7-26,5 6,4-31,8 5,7-19,7

Zakres nominalnej mocy cieplnej przy 80/60ºC kW 3,0-14,0 3,8-20,0 5,2-25,0 5,8-30,0 6,4-35,0 5,2-25,0 5,8-30,0 5,2-18,5

Maksymalne obciążenie cieplne przy pracy na c.o. kW 14,3 20,4 25,5 30,6 35,7 25,5 30,6 18,9

Minimalne obciążenie cieplne kW 3,2 4,0 5,5 6,2 6,8 5,5 6,2 5,5

Zakres nastawy c.o. kW 3-14 4-20 5-25 6-30 6-35 5-25 6-30 5-19

Dane techniczne – c.o.

Maksymalna temperatura zasilania °C 85 85 85 85 85 85 85 85

Zakres nastaw temperatury zasilania  
(Nastawa fabryczna 75ºC)

°C 30-85 30-85 30-85 30-85 30-85 30-85 30-85 30-85

Dopuszczalne ciśnienie  
w układzie grzewczym

MPa 
(bar)

0,3
(3)

0,3
(3)

0,3
(3)

0,3
(3)

0,3
(3)

0,3
(3)

0,3
(3)

0,3
(3)

Przepływ (odniesiony do ΔT= 20 K) l/h 602 860 1075 1290 1505 1075 1290 796

Ilość kondensatu ca. (pH 3,5-4,0) przy 50/30º C l/h 1,4 2,0 2,6 3,1 3,6 2,6 3,1 1,9

Cisnienie dyspozycyjne (przy przepływie nominalnym) MPa
(bar)

0,025 
(0,25)

0,025 
(0,25)

0,025 
(0,25)

0,025 
(0,25)

0,025 
(0,25)

0,025 
(0,25)

0,025 
(0,25)

0,025 
(0,25)

Dane techniczne – c.w.u.

Minimalny wydatek ciepłej wody l/min 1,5 1,5 1,5

Wydatek ciepłej wody (przy ΔT = 30 K) l/min 14,4 16,3 11

Dopuszczalne cisnienie c.w.u. MPa 
(bar)

1,0
(10)

1,0
(10)

1,0
(10)

Minimalne ciśnienie wody MPa 
(bar)

0,035
(0,35)

0,035
(0,35)

0,035
(0,35)

Zakres temperatur c.w.u. °C 35-65 35-65 35-65

Dane techniczne

Kategoria gazu II2ELwLs3P II2ELwLs3P II2ELwLs3P II2ELwLs3P II2ELwLs3P II2ELwLs3P II2ELwLs3P II2ELw3P

Przyłącze gazu mm 15 15 15 15 22 15 15 15

Przyłącza zasilania i powrotu mm 22 22 22 22 22 22 22 22

Przyłącza ciepłej i zimnej wody cal G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 3/4

Maksymalne zuzycie gazu GZ 50, Hi=34,2 MJ/m3 m3/h 1,7 2,6 3,2 3,7 4,1 3,2 3,7 2,5

Maksymalne zuzycie gazu GZ 41,5, Hi=29,1 MJ/m3 m3/h 2,1 2,6 3,9 4,5 5,0 3,9 4,5 2,5

Maksymalne zuzycie gazu GZ 35, Hi=25,2 MJ/m3 m3/h 2,4 3,2 4,1 4,6 5,1 4,1 4,6 -

Maksymalne zużycie gazu G 31 (gaz płynny propan) kg/h 1,3 1,9 2,4 2,7 3,0 2,4 2,7 1,8

Min strumień masy spalin (GZ 50) g/s 1,44 1,80 2,47 2,78 3,05 2,47 2,78 2,47

Min strumień masy spalin (GZ 41,5) g/s 1,46 1,83 2,51 2,83 3,11 2,51 2,83 2,51

Min. strumień masy spalin (GZ 35) g/s 1,48 1,85 2,64 2,98 3,27 2,64 2,98 -

Min. strumień masy spalin (propan) g/s 2,40 2,40 2,90 4,08 4,08 2,90 4,08 3,49

Maks. strumień masy spalin g/s 7,4 11,1 13,9 15,7 17,6 13,9 15,7 10,6

Min. temperatura spalin °C 40 40 40 40 40 40 40 40

Maks. temperatura spalin °C 70 70 74 79 80 74 79 70

Przyłącze systemu powietrzno-spalinowego mm 60/100 60/100 60/100 60/100 80/125 60/100 60/100 60/100

Sprawność przy 30% obciążeniu % 108 108 108 108 108 108 108 108

Klasa Nox 5 5 5 5 5 5 5 5

Szerokość mm 440 440 440 440 440 440 440 440

Wysokość mm 720 720 720 720 720 720 720 720

Głębokość mm 338 338 338 372 410 338 372 338

Masa ok. kg 33,5 33,5 33,5 39,5 41 36,5 39,5 33,5

Dane techniczne – część elektryczna

Napięcie znamionowe 230 V / 50 
Hz

230 V / 50 
Hz

230 V / 50 
Hz

230 V / 50 
Hz

230 V / 50 
Hz

230 V / 50 
Hz

230 V / 50 
Hz

230 V / 50 
Hz

Dopuszczalne napięcie zasilania 190-253 V 190-253 V 190-253 V 190-253 V 190-253 V 190-253 V 190-253 V 190-253 V

Wbudowane zabezpieczenie A 2 2 2 2 2 2 2 2

Pobór mocy elektrycznej min. W 35 35 35 45 50 35 45 55

Pobór mocy elektrycznej maks. W 70 70 80 95 115 80 95 95

Pobór mocy w stanie „czuwania" W <2 <2 <2 <2 <3,3 <2 <2 <2

Stopień ochrony elektrycznej IP X4 D IP X4 D IP X4 D IP X4 D IP X4 D IP X4 D IP X4 D IP X4 D
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VC/VCW plus VC/VCW pro

A 60/100 z kolankiem 87°, PP ≥ 175 mm; 80/125 z kolankiem 87°, PP ≥ 241 mm

B VC 146 – VC 306, VCW 226 i 296 = 338 mm; VCW 346 = 372 mm, VC 376 = 406 mm



Grupa: Gazowe wiszące kotły kondensacyjne

Model: VC/VCW ecoTEC plus/pro

Zalecane minimalne odstępy montażowe
VC/VCW plus/pro

Zakres dostawy
- VC plus/pro

Zakres dostawy
- VCW plus/pro

Ilość Nazwa

1 Urządzenie grzewcze

1 Uchwyt motażowy

1 Rura przyłączeniowa do zaworu bezpieczeństwa

2 Złącze zaciskowe gazu (15 mm)

2 Zawór odcinający c.o.

1 Zawór odcinający zimnej wody

2 Rura 22 mm (przyłącze zasilania i powrotu instalacji grzewczej)

2 Torebka z drobnym osprzętem

1 Szablon montażowy

1 Wąż odpływowy kondensatu

1 Torebka z przepustami kablowymi

1 Dodatkowe opakowanie z dokumentacją

1 Pokrywa (tylko kotły VC pro)

Ilość Nazwa

1 Urządzenie grzewcze

1 Uchwyt montażowy

1 Rura przyłączeniowa do zaworu bezpieczeństwa

2 Złącze zaciskowe gazu (15 mm)

2 Zawór odcinający c.o.

1 Zawór odcinający zimnej wody

3 Rura 15 mm (1 x przyłącze gazowe, 2 x przyłącze zimnej i ciepłej
wody – tylko kotły VCW)

2 Rura 22 mm (przyłącze zasilania
i powrotu instalacji grzewczej)

2 Torebka z drobnym osprzętem

1 Szablon montażowy

1 Wąż odpływowy kondensatu

1 Torebka z przepustami kablowymi

1 Dodatkowe opakowanie z dokumentacją

1 Pokrywa (tylko kotły VCW plus)
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Przewody powietrzno-spalinowe
Kotły serii VC/VCW ecoTEC plus/pro zostały dopuszczone do stosowania z przewodami powietrzno-spalinowymi w następujących ukła-

dach:

- C13 60/100 lub 80/125 mm, PP poziomy

- C33 60/100 lub 80/125 mm, PP pionowy koncentryczny

- C43 60/100 lub 80/125 mm, PP do systemu typu LAS

- C53 60/100 lub 80/125 mm, PP do umieszczenia na fasadzie budynku

- C93 60/100 lub 80/125 mm, PP pionowy z wykorzystaniem szachtu kominowego

- B33 60/100 lub 80/125 mm, PP pionowy z wykorzystaniem szachtu kominowego (praca zależna od powietrza w pomieszczeniu)

Kotły grzewcze o mocy nominalnej < 35,0 kW standardowo wyposażone są w króciec do przyłączenia układu powietrzno – spalinowego  

∅ 60/100 mm.

W przypadku przekroczenia dopuszczalnych długości przewodów powietrzno – spalinowych ∅ 60/100 mm można zastosować adapter 

koncentryczny ∅ 80/125 mm.

Uwaga!

Kocioł ecoTEC VC 376/5-5 jest fabrycznie wyposażony w króciec ∅ 80/125 mm.
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Układy przewodów powietrzno-spalinowych dopuszczonych do stosowania z kotłem VC/VCW ecoTEC plus/pro o 
mocy poniżej 35 kW
System powietrzno – spalinowy z poziomym wyprowadzeniem przez dach skośny lub ścianę zewnętrzną, koncentryczny (∅ 60/100 mm PP)

System powietrzno – spalinowy z pionowym wyprowadzeniem przez dachy płaskie i skośne, koncentryczny (∅ 60/100 mm PP)
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Koncentryczne przyłączenie (∅ 60/100 mm PP) do przewodu spalinowego DN 80 PP (sztywnego) ułożonego w szachcie

Koncentryczne przyłączenie (∅ 60/100 mm PP) do przewodu spalinowego DN 80 PP (sztywnego) ułożonego w szachcie

W przypadku przekroczenia dopuszczalnych długości przewodów powietrzno – spalinowych ∅ 60/100 mm można zastosować adapter kon-

centryczny ∅ 80/125 mm.
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Model: VC/VCW ecoTEC plus/pro

Układy przewodów powietrzno-spalinowych dopuszczonych do stosowania z kotłem VC/VCW ecoTEC plus/pro.
System 80/125 mm stosowany w przypadku przewodów o znacznej długości.

Uwaga: w przypadku kotłów o mocy do 35 kW wymagane jest zastosowanie adaptera 80/125 mm

System powietrzno – spalinowy z poziomym wyprowadzeniem przez dach skośny lub ścianę zewnętrzną (∅ 80/125 mm, PP)



Grupa: Gazowe wiszące kotły kondensacyjne

Model: VC/VCW ecoTEC plus/pro

System powietrzno – spalinowy z pionowym wyprowadzeniem przez dachy płaskie i skośne, koncentryczny (∅ 80/125 mm, PP)



Grupa: Gazowe wiszące kotły kondensacyjne

Model: VC/VCW ecoTEC plus/pro

Koncentryczne przyłączenie (∅ 80/125 mm, PP) do przewodu spalinowego DN 80 PP (sztywnego) ułożonego w szachcie

Informacje na temat pozostałych systemów powietrzno - spalinowych znajdują się w aktualnym Cenniku Vaillant.



Grupa: Gazowe wiszące kotły kondensacyjne

Model: VC/VCW ecoTEC plus/pro

Wskazówki projektowe/Jakość wody w instalacji
Przed uruchomieniem instalację należy przepłukać.

Jakość wody przeznaczonej do napełniania i uzupełniania instalacji powinna odpowiadać obowiązującym przepisom. Uzdatnianie wody 

jest wymagane w przypadku, gdy nie spełnione są poniższe wytyczne:

Wytyczne w odniesieniu do twardości wody grzewczej:

Wytyczne w odniesieniu do zawartości soli w wodzie grzewczej:

Dla zapewnienia wysokiej sprawności i długiej żywotności instalacji zaleca się stosowanie stacji do uzdatniania wody do napełniania i 

uzupełniania systemu.

W przypadku braku możliwości uzyskania odpowiedniej jakości wody w instalacji należy zastosować oddzielenie hydrauliczne obiegu 

kotłowego od obiegów grzewczych za pomocą wymiennika ciepła. Zastosowanie wymiennika ciepła jest również wymagane w przypadku 

dopływu tlenu do instalacji, np. w przypadku zastosowania rur bez bariery antydyfuzyjnej.

Do płukania instalacji oraz późniejszej ochrony systemu przed korozją i wtórnym zanieczyszczeniem należy stosować przeznaczone do 

tego celu profesjonalne preparaty chemiczne, które nie wywierają negatywnego wpływu na materiały stosowane w kotle. Takie wyma-

gania spełniają płyny Fernox F3 (do płukania instalacji), Fernox F1 (do późniejszej ochrony instalacji). Profesjonalne środki chemiczne do 

ochrony instalacji oraz bliższe informacje na temat zasad stosowania są dostępne u Regionalnych Koordynatorów Serwisu Vaillant.



Grupa: Gazowe wiszące kotły kondensacyjne

Model: VC/VCW ecoTEC plus/pro

Charakterystyka hydrauliczna pompy kotłowej VC/VCW plus/pro

Wykres zależności ciśnienie dyspozycyjnego od wymaganego przepływu i nastawy zaworu nadmiarowo - upustowego

- VC 146, VC 206

Wykres zależności ciśnienia dyspozycyjnego 

od wymaganego przepływu i prędkości pompy

- VC/VCW pro 226

- VC 246, VCW 296

Wykres zależności ciśnienia dyspozycyjnego 

od wymaganego przepływu i prędkości pompy

- VC 306, VCW 346

Wykres zależności ciśnienia dyspozycyjnego 

od wymaganego przepływu i prędkości pompy

- VC 376

Wykres zależności ciśnienia dyspozycyjnego 

od wymaganego przepływu i prędkości pompy



Grupa: Gazowe wiszące kotły kondensacyjne

Model: VC/VCW ecoTEC plus/pro

Płyta elektroniczna

ecoTEC VC plus

ecoTEC VC/CW pro

ecoTEC VCW plus



Grupa: Gazowe wiszące kotły kondensacyjne

Model: VC/VCW ecoTEC plus/pro
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