Amsterdam, xx januari 2016

Vaillant ecoTEC exclusive cv-ketel als beste getest door
Consumentenbond
De ecoTEC exclusive cv-ketel van Vaillant kwam onlangs bij de Consumentenbond als
beste uit de test. De nieuwste hr-combiketel van Vaillant scoorde na uitvoerig testen
gemiddeld een 7.7. Met name op stabiliteit en temperatuur van het warme water en
algemene tevredenheid, levensduur en betrouwbaarheid scoorde de Vaillant ketel goed.
De CW5-variant die in dit geval is getest, levert ruim 16 liter warm water per minuut. Dit
komt ook terug in de hoge score wat betreft het snel laten vullen van het bad. Deze ketel
is daarnaast ook beschikbaar in een CW5+ of CW6 capaciteit, goed voor voor het leveren
van ruim 20 en 22 liter warm water per minuut.

Testoordelen jaarlijkse test
Jaarlijks worden door de Consumentenbond diverse cv-ketels getest. Hierbij wordt
gekeken naar rendement, het comfort, aangevuld met informatie over levensduur,
betrouwbaarheid en tevredenheid middels een groot onderzoek onder ruim 6000
consumenten. De Vaillant ecoTEC exclusive CW5 kwam als beste uit de test op basis van
onderstaande beoordelingen:


Energiezuinigheid warm water is goed (8,2)



Warm water: temperatuur en stabiliteit is goed (8,5)



Snelheid bad vullen is goed (8,8)



Geluid is goed (8,0)



Energiezuinigheid verwarming is goed (7,9)



Verwarmen op laag pitje is ruim voldoende (7,2)



Stroomverbruik is ruim voldoende (7,5)

Ronald Mazurel, Product Marketeer bij Vaillant: “Wij zijn uiteraard verheugd met de
testresultaten van de Consumentenbond. Het feit dat de Vaillant ecoTEC exclusive CW5
als beste uit de test komt, laat zien dat onze investering in productinnovatie zorgt voor

betere prestaties. Ons doel is om klanten met onze producten comfort te bieden met een
zo laag mogelijk energieverbruik.”
BERICHT VOOR DE REDACTIE

Over Vaillant
De Vaillant Group is een internationaal bedrijf dat verwarmings-, ventilatie- en
klimaatbeheersingstechnologie ontwikkelt, en is gevestigd in het Duitse Remscheid. De
Vaillant Group is marktleider op het gebied van technologie en levert producten, systemen
en diensten op maat voor huiselijk comfort. Het productportfolio varieert van efficiënte
verwarmingstoepassingen gebaseerd op traditionele brandstoffen, tot en met oplossingen
die gebruik maken van hernieuwbare energie.
Meer informatie: www.vaillant.nl
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