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Waarom een hr-ketel van Vaillant?
Omdat u zeer veel kunt besparen
op uw energieverbruik.

140 jaar efficiëntie en duurzaamheid
Al meer dan 140 jaar ontwikkelt de Duitse fabrikant Vaillant, als Europese marktleider in
verwarmingstechnologie, toekomstgerichte en efficiënte technologieën die beantwoorden aan
de verwachtingen van de gebruiker op het gebied van comfort, verbruik en efficiëntie. Vaillant
gebruikt hiervoor niet alleen gas en elektriciteit, maar tegenwoordig ook steeds vaker duurzame
producten zoals zonneboilers, lucht-water warmtepompen en grondgebonden warmtepompen.
Zo biedt Vaillant nu al antwoorden op de vragen van de toekomst.
Vaillant biedt volledige systemen aan voor een zuinige en milieuvriendelijke verwarming
en warmwaterproductie. Zo komt het merk tegemoet aan al wie vooruitdenkt en beter wil
leven, enerzijds door spaarzaam om te springen met energiebronnen en anderzijds door zijn
levenskwaliteit te verbeteren.
Dat geldt natuurlijk ook voor onze hr-ketels. Wist u bijvoorbeeld dat meer dan 40% van uw
energieverbruik naar verwarming en warmwaterproductie gaat? Dan begrijpt u ook vast waarom
het zo belangrijk is om uw huidig systeem kritisch te bekijken. Met een energiezuinig systeem
verlaagt u uw energierekening aanzienlijk. En bovendien geeft u de natuur en onze toekomst
een mooi cadeau.

ecoTEC pure
Essentieel comfort
in verwarming en warm water

Zoekt u een hr-ketel voor verwarming en warm water in zijn meest zuivere vorm? Puur essentieel
comfort zonder toeters en bellen? Kies dan voor de ecoTEC pure, het betrouwbare basistoestel
van Vaillant! Zodat u jarenlang zorgeloos kunt genieten.
Super betrouwbaar
De ecoTEC pure is een mooie telg uit onze populaire reeks ecoTEC-producten
waarvan er al meer dan zes miljoen zijn verkocht. ‘Super betrouwbaar’ is dan ook
hét sleutelwoord van de ecoTEC pure. De onderdelen van de hr-ketel zijn van zo’n
degelijke kwaliteit dat het toestel zeer onderhoudsvriendelijk en bijzonder duurzaam
is. Bovendien voldoet de ecoTEC pure altijd aan uw wensen. De hr-ketel is inzetbaar
als combiketel (verwarming en warm water).
Heel zuinig
De ecoTEC pure is een uitstekende vervanger van uw oude verwarmingsketel.
Zo is de hr-ketel compact, efficiënt én heel zuinig met energie. Doordat de
ecoTEC pure 25% efficiënter is dan een oud vr-toestel, kunt u met deze moderne
hr-ketel uw energierekening aanzienlijk verlagen. Dus winst op alle vlakken!
Maximaal comfort
Waterverspilling voorkomen en toch volop genieten van maximaal comfort? Dat kan
met de ecoTEC pure! Vaillant heeft de hr-ketel namelijk voorzien van een ‘warme start’
-functie (deze functie levert direct warm water met de gewenste temperatuur zonder
opwarmtijden te hoeven afwachten). Daarnaast beschikt het toestel over een duidelijk
display. Bovendien kunt u de ecoTEC pure gemakkelijk op afstand beheren met de
vSMART slimme thermostaat.
Pure kwaliteit
ecoTEC pure ademt pure kwaliteit! Zo zijn de warmtewisselaar en platenwisselaar
vervaardigd uit roestvrijstaal materiaal. Hierdoor corroderen ze niet en blijft
vervuiling achterwege. Tevens heeft de ontstekings- en ionisatiepen een extreem
lange levensduur.
Nog meer luxe?
De ecoTEC pure is uitgerust met alle basisfuncties. Wilt u nog meer luxe? Kies dan
voor de veelzijdige thermostaten van Vaillant! Zij bieden extra comfort – van de meest
eenvoudige tot intelligente thermostaten.
Vaillant is toekomstgericht
Zoekt u een betrouwbaar toestel waarvan u jarenlang kunt genieten? Dan is Vaillant
de juiste keuze. Vaillant investeert veel in onderzoek en innovatie. Wie kiest voor
Vaillant, kiest voor duurzaam.
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Technische specificaties ecoTEC pure
VHR 18-24/7-2

VHR 18-24/7-2 EXP

VHR 23-28/7-2

VHR 23-28/7-2 EXP

VHR 28-34/7-2

Belangrijkste technische gegevens
Comfortklasse
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ErP - Energieklasse verwarming

A
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ErP - Energieklasse tapwater
Geluidsniveau

A

A

A

A

A

dB

49

49

52

52

51

kW

6,5 - 18,5

6,5 - 18,5

7,5 - 24,1

7,5 - 24,1

8,4 - 28,0

Vermogen
Nominaal cv-vermogen

Sanitair warmwater					
Warmwatercapaciteit bij 40º

l/min

11,6

11,6

13,4

13,4

16,1

Warmwatercapaciteit bij 60º

l/min

6,9

6,9

8,1

8,1

9,7

XL

XL

XL

XL

XL

Tapprofiel
Afmetingen en gewicht
Hoogte x breedte x diepte

mm

720 x 440 x 337

720 x 440 x 337

720 x 440 x 337

720 x 440 x 337

720 x 440 x 337

Gewicht

kg

27,5

31

27,5

31

29,4

Waarom Vaillant?

Waarom de ecoTEC pure van Vaillant?
• 25% efficiënter dan een oude vr-ketel
• Zuinige hoogrendementspomp
• Zeer laag energieverlies in stand-by modus

Meer informatie?
Uw installateur helpt u graag verder.
U bent ook welkom op www.vaillant.nl en bij onze Consumentenservice: (020) 565 94 20.

Vaillant
Paasheuvelweg 42
Postbus 23250
1 100 DT Amsterdam
Telefoon: (020) 565 92 00
Fax: (020) 696 93 66
www.vaillant.nl

info@vaillant.nl
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