ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ecoTEC VUW ΚΑΙ ecoTEC VU ΕΩΣ 38 kW ΤΗΣ VAILLANT
Στην παρακάτω λίστα αναφέρονται τα πλέον δημοφιλή παρελκόμενα για τους λέβητες ecoTEC VUW και ecoTEC VU έως 38kW.
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Εικόνα

Περιγραφή

Σετ οριζοντίου ομοκεντρικού καπναγωγού/ αεραγωγού 60/100
PP, 0.75m αποτελούμενο από καμπύλη και ευθύγραμμο τμήμα με
απόληξη
Ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου VRT 50 με οθόνη, για συσκευές με
σύνδεση eBUS.
Απαραίτητος, αν δεν τοποθετηθεί αντιστάθμιση, για τη σωστή
αναλογική λειτουργία των συσκευών
Αντιστάθμιση calorMATIC 450 για εβδομαδιαίο προγραμματισμό
θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης με φωτιζόμενη οθόνη, για
συσκευές με σύνδεση eBUS

Κωδικός

303 933

2001 8265

2012 4491

*Μπορεί να τοποθετηθεί είτε στο χώρο ως θερμοστάτης χώρου, είτε επάνω
στo λέβητα
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Αντιστάθμιση calorMATIC 470 για εβδομαδιαίο προγραμματισμό
θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης με φωτιζόμενη οθόνη, για
συσκευές με σύνδεση eBUS.
Δυνατότητα ελέγχου έως και δύο κυκλώματα θέρμανσης
διαφορετικής θερμοκρασίας (απαιτείται επιπλέον ηλεκτρολογική
επέκταση VR 61/3 και θερμοστάτης VR 81)

2010 8133

*Μπορεί να τοποθετηθεί είτε στο χώρο ως θερμοστάτης χώρου, είτε επάνω
στο λέβητα
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Kit για τη συνδυασμένη λειτουργία επιτοίχιου λέβητα με ηλιακό
θερμοσίφωνα solar kit V20
- Μέγιστη θερμοκρασία 95oC
- Θερμοκρασία ζ.ν.χ 35 - 60oC
- Αυτόνομο σύστημα, έτοιμο για σύνδεση με επίτοιχο λέβητα, χωρίς
ηλεκτρικές συνδέσεις
- Συνδυασμός μίας αναμικτικής βάνας, ενός ταυ και μίας μεταγωγικής
βάνας

25 001
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Ταμιευτήρας 20 lt τύπου actoSTOR για παραγωγή ζεστού νερού σε
συνδυασμό με επιτοίχιους λέβητες συμπυκνώσεως ecoTEC VUW pro
236 και 238 και ecoTEC VUW plus 246, 306 και 346

2005 3199

Τοποθετείται στην πλάτη των επιτοίχιων λεβήτων
7

Σετ μετατροπής για λειτουργία με υγραέριο για
τους επιτοίχιους λέβητες ecoTEC:
ecoTEC VU plus 166/5-5, 246/5-5, 386/5-5
ecoTEC VUW plus 246/5-5
ecoTEC VUW plus 306/5-5, 346/5-5

2017 5905
2017 5905
2017 5906

8

Μεταλλικό λευκό ερμάριο διαστάσεων 107x60x44 cm

900 324

