MADE IN

GERMANY

“Ние не желаем всички клиенти да се отопляват с уреди на „Вайлант“,
но се стремим всички клиенти, които се отопляват с уреди на
„Вайлант“ - да са доволни клиенти.“

Стенни газови кондензни уреди
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Валидна от 01.05.2021 г.
Цените са в лева, с включен ДДС.
24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пуска, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

VCW 25CS/1-5(N-INT3)
Група държави, за които е предназначен
уреда
INT3 – Гърция, БЪЛГАРИЯ, Португалия,
Естония, Литва, Латвия и Молдова
С адаптивност за природен газ
2 - ПЮР
3 - ПРО
5 - ПЛЮС
1. Поколение йонизационен кондензен уред
Първичен топлообменник от неръждаема стомана
Кондензен уред
Номинална мощност (квт)
W – производство на топла вода на проточен принцип
I – интегриран 20 л слоест водосъдържател за топла вода
Отопление с циркулация
Уред производство на Вайлант

VUW INT III 246/5-5
2 - ПЮР
3 - ПРО
5 - ПЛЮС
Поколение

0 - АтмоТЕК/МАКС (конвенционален)
2 - ТурбоТЕК/МАКС (конвенционален)
6 – ЕкоТЕК (кондензен)

Максимална мощност (квт)
Група държави, за които е предназначен уреда
INT3 – Гърция, БЪЛГАРИЯ, Португалия, Естония, Литва, Латвия и Молдова
Производство на топла вода на проточен принцип
Отопление с циркулация
Уред производство на Вайлант

Валидна от 01.05.2021 г.
Цените са в лева, с включен ДДС.
24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пуска, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

Първото поколение стенни газови кондензни йонизационни уреди
модел EcoTEC PLUS
КОНДЕНЗНИ ЙОНИЗАЦИОННИ ДВУКОНТУРНИ ГАЗОВИ УРЕДИ
ECOTEC PLUS - VCW 26CS/1-5(N-INT3) ; VCW 32CS/1-5(N-INT3)
EcoTEC PLUS VCW 26CS/1-5

EcoTEC PLUS VCW 32CS/1-5

арт.N: 0010024658

арт.N: 0010024659

Модулиране на мощността в режим на
отопление природен газ
3.4 - 21 квт
Модулиране на мощността в режим на
отопление пропан
5.4 – 21 квт
Мощност при производство
топла водa –
25.7 квт
Дебит на топла вода при ∆t 30⁰ - 12.2 л/мин
Разход на газ при максимална мощност:
- природен газ - 2.8 м3/ч
- пропан – 1.08 м3/ч
Коефициент на ефективност – 109%
Дебит на кондензатна вода – 2.04 л/час
Размери: в/ш/д - 720/440/348 мм
Тегло – 36 кг
*Подходящ

за жилища от 40 до 200
кв.м. с една баня

Модулиране на мощността в режим на
отопление природен газ
3.8 - 27 квт
Модулиране на мощността в режим на
отопление пропан
5.4 – 27 квт
Мощност при производство
топла водa –
31.8 квт
Дебит на топла вода при ∆t 30⁰ - 15.1л/мин
Разход на газ при максимална мощност:
- природен газ – 3.2 м3/ч
- пропан – 1.25 м3/ч
Коефициент на ефективност – 109%
Дебит на кондензатна вода – 2.53 л/час
Размери: в/ш/д - 720/440/348 мм
Тегло – 41 кг
*Подходящ за жилища от 50 до 270

кв.м. с една баня
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3510.00

4080.00

В цената са включени:

Сифон за
кондензат

К-т коаксиален комин
0,8 м.

Комплект присъединителни фитинги

Първоначален пуск и настройка на уредите
Обучение на ползвателя

Валидна от 01.05.2021 г.
Цените са в лева, с включен ДДС.
24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пуска, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

Първото поколение стенни газови кондензни йонизационни уреди
модел EcoTEC PLUS
КОНДЕНЗНИ ЙОНИЗАЦИОННИ ДВУКОНТУРНИ ГАЗОВИ УРЕДИ
ECOTEC PLUS - VCW 366/1-5(N-INT3) ; VCW 406/1-5(N-INT3)
EcoTEC PLUS VCW 366CS/1-5

EcoTEC PLUS VCW 406CS/1-5

арт.N: 0010024660

арт.N: 0010024661

Модулиране на мощността в режим на
отопление природен газ
4.3 – 36.6 квт
Модулиране на мощността в режим на
8.4 – 36.6 квт
отопление пропан
Мощност при производство
топла водa –
36.6 квт
Дебит на топла вода при ∆t 30⁰ - 16.5 л/мин
Разход на газ при максимална мощност:
- природен газ – 3.7 м3/ч
- пропан – 1.42 м3/ч
Коефициент на ефективност – 109%
Дебит на кондензатна вода – 2.53 л/час
Размери: в/ш/д - 720/440/348 мм
Тегло – 43 кг

Модулиране на мощността в режим на
отопление природен газ
4.8 – 40.5 квт
Модулиране на мощността в режим на
9.4 – 40.5 квт
отопление пропан
Мощност при производство
топла водa –
40.5 квт
Дебит на топла вода при ∆t 30⁰ - 17 л/мин
Разход на газ при максимална мощност:
- природен газ – 3.9 м3/ч
- пропан – 1.6 м3/ч
Коефициент на ефективност – 109%
Дебит на кондензатна вода – 2.53 л/час
Размери: в/ш/д - 720/440/348 мм
Тегло – 45 кг

*Подходящ за жилища от 50 до 350
кв.м. с две бани

*Подходящ за жилища от 60 до 400
кв.м. с две бани

4450.00

4830.00

В цената са включени:

Сифон за
кондензат

К-т коаксиален комин
0,8 м.

Комплект присъединителни фитинги

Първоначален пуск и настройка на уредите
Обучение на ползвателя

Модел EcoTEC PLUS VCW 406CS/1-5 ще бъде доставян след 01.09.2021
Валидна от 01.05.2021 г.
Цените са в лева, с включен ДДС.
24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пуска, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

Първото поколение стенни газови кондензни йонизационни уреди
модел ЕcoTEC PLUS
КОНДЕНЗНИ ЙОНИЗАЦИОННИ ДВУКОНТУРНИ ГАЗОВИ УРЕДИ СВГРАДЕН 20 Л
ЛАМИНАРЕН БОЙЛЕР
AQUA PLUS - VCI 26CS/1-5 (N-INT3); VCI 32CS/1-5 (N-INT3)
AquaPLUS VCI 26CS/1-5

AquaPLUS VCI 32CS/1-5

арт.N: 0010025200

арт.N: 0010025201

Модулиране на мощността в режим на
отопление природен газ
2.4 – 20.4 квт
Модулиране на мощността в режим на
отопление пропан
5.2 – 20.4 квт
Модулация на мощността при производство
топла водa –
2.7 – 26.5 квт
Дебит на топла вода при ∆t 30⁰ - 15 л/мин
Разход на газ при максимална мощност:
- природен газ - 2.8 м3/ч
- пропан – 1.07 м3/ч
Коефициент на ефективност – 109%
Дебит на кондензатна вода – 2.7 л/час
Размери: в/ш/д - 720/440/546 мм
Тегло – 55 кг
*Подходящ за жилища от 40 до 200
кв.м. с две бани

5052.00

Модулиране на мощността в режим на
отопление природен газ
3.7 – 25.5 квт
Модулиране на мощността в режим на
отопление пропан
8.2 – 25.5 квт
Модулация на мощността при
производство топла вода –
3.7 – 32.6 квт
Дебит на топла вода при ∆t 30⁰ - 18.5 л/мин
Разход на газ при максимална мощност:
- природен газ 3.4 м3/ч
- пропан – 1.33 м3/ч
Коефициент на ефективност – 109%
Дебит на кондензатната вода – 3.3 л/час
Размери: в/ш/д -720/440/546 мм
Тегло – 57 кг
*Подходящ за жилища от 50 до 270

кв.м. с две бани

5262.00

В цената са включени:

Сифон за
кондензат

К-т коаксиален комин
0,8 м.

Комплект присъединителни фитинги

Първоначален пуск и настройка на уредите
Обучение на ползвателя

Модели AquaPLUS ще бъдат доставяни след 01.07.2021
Валидна от 01.05.2021 г.
Цените са в лева, с включен ДДС.
24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пуска, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

Първото поколение стенни газови кондензни йонизационни уреди
модел EcoTEC PLUS
Най-малкият (по мощност) едноконтурен кондензен уред в Европа!
КОНДЕНЗНИ ЙОНИЗАЦИОННИ ЕДНОКОНТУРНИ ГАЗОВИ УРЕДИ

ECOTEC PLUS - VC 10CS/1-5 (N-INT3) ; VC 15CS/1-5 (N-INT3)
EcoTEC PLUS VC 10CS/1-5

EcoTEC PLUS VC 15CS/1-5

арт.N: 0010024654

арт.N: 0010024655

Модулиране на мощността в режим на
отопление природен газ
3.4 – 10.9 квт
Модулиране на мощността в режим на
отопление пропан
5.4 – 10.9 квт
Мощност при загряване на серпентинен
бойлер –
20 квт
Разход на газ при максимална мощност:
- природен газ – 2.2 м3/ч
- пропан – 0.8 м3/ч
Коефициент на ефективност – 109%
Дебит на кондензатна вода – 1.02 л/час
Размери: в/ш/д - 720/440/348 мм
Тегло – 34 кг
*Подходящ за жилища от 35

кв.м.

до 100

Модулиране на мощността в режим на
отопление природен газ
3.4 – 16.4 квт
Модулиране на мощността в режим на
отопление пропан
5.4 – 16.4 квт
Мощност при загряване на серпентинен
бойлер –
20 квт
Разход на газ при максимална мощност:
3
- природен газ – 2.2 м /ч
- пропан – 0.8 м3/ч
Коефициент на ефективност – 109%
Дебит на кондензатна вода – 1.53 л/час
Размери: в/ш/д - 720/440/348 мм
Тегло – 34 кг
*Подходящ за жилища

кв.м.

2950.00

от 35 до 150

3150.00

В цената са включени:

Сифон за кондензат

Датчик за серпентинен бойлер

К-т коаксиален комин 0,8 м.

Комплект присъединителни фитинги

Първоначален пуск и настройка на уредите
Обучение на ползвателя

Валидна от 01.05.2021 г.
Цените са в лева, с включен ДДС.
24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пуска, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

Първото поколение стенни газови кондензни йонизационни уреди
модел EcoTEC PLUS
КОНДЕНЗНИ ЙОНИЗАЦИОННИ ЕДНОКОНТУРНИ ГАЗОВИ УРЕДИ ECOTEC PLUS - VC 25CS/1-5 ;
VC 30CS/1-5 ; VC 35CS/1-5(N-INT3)
ecoTEC Plus VC 25CS/1-5

ecoTEC Plus VC 30CS/1-5

ecoTEC Plus VC 35CS/1-5

арт.N: 0010024656

арт.N: 0010024653

арт.N: 0010024657

Модулиране на мощността в режим на
отопление природен газ
3.4 – 21 квт
Модулиране на мощността в режим на
отопление пропан
5.4 – 21 квт
Мощност при загряване на серпентинен
бойлер –
24 квт
Разход на газ при максимална мощност:
3
- природен газ – 2.6 м /ч
- пропан – 1.0 м3/ч
Коефициент на ефективност – 109%
Дебит на кондензатна вода – 2.04 л/час
Размери: в/ш/д - 720/440/348 мм
Тегло – 34 кг
*Подходящ за жилища от 40 до

200 кв.м.

Модулиране на мощността в режим на
отопление природен газ
3.4 – 26.4 квт
Модулиране на мощността в режим на
отопление пропан
5.4 – 26.4 квт
Мощност при загряване на серпентинен
бойлер –
27.5 квт
Разход на газ при максимална мощност:
3
- природен газ – 3.2 м /ч
- пропан – 1.3 м3/ч
Коефициент на ефективност – 109%
Дебит на кондензатна вода – 2.55 л/час
Размери: в/ш/д - 720/440/348 мм
Тегло – 34 кг
*Подходящ за жилища от 40 до

250 кв.м.

3390.00

3700.00

Модулиране на мощността в режим на
отопление природен газ
4.5 – 33.3 квт
Модулиране на мощността в режим на
отопление пропан
8.4 – 33.3 квт
Мощност при загряване на серпентинен
бойлер –
34.8 квт
Разход на газ при максимална мощност:
3
- природен газ – 3.8 м /ч
- пропан – 1.5 м3/ч
Коефициент на ефективност – 109%
Дебит на кондензатна вода – 3.06 л/час
Размери: в/ш/д - 720/440/348 мм
Тегло – 39 кг
*Подходящ за жилища от 50 до

300 кв.м.

4266.00

В цената са включени:

Сифон за кондензат

К-т коаксиален комин 0,8 м.

Датчик за серпентинен бойлер

Комплект присъединителни фитинги

Първоначален пуск и настройка на уредите
Обучение на ползвателя
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* Модел ecoTEC Plus VC 35CS/1-5 ще бъде доставян след 01.09.2021
Валидна от 01.05.2021 г.
Цените са в лева, с включен ДДС.
24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пуска, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

КОНДЕНЗНИ ЕДНОКОНТУРНИ ГАЗОВИ УРЕДИ ECOTEC PLUS - VU 466/5-5; VU 656/5-5
ecoTEC Plus VU 486/5-5

ecoTEC Plus VU 656/5-5

арт.N: 0010021534

арт.N: 0010021535

Регулиране на мощността в режим на отопление от 12.2 - 48kW
Мощност при производство на топла вода – 48 kW
Възможност за свързване към обемен серпетинен бойлер
Разход на газ при максимална мощност:
- природен газ - 4.8 м3/ч

Регулиране на мощността в режим на отопление от 14 - 65 kW
Мощност при производство на топла вода – 65 kW
Възможност за свързване към обемен серпетинен бойлер
Разход на газ при максимална мощност:
- природен газ - 6.9 м3/ч

- пропан - 3.5 кг/ч

- пропан - 5.0 кг/ч

Коефициент на ефективност – 109%
Размери: в/ш/д - 800/480/450 мм

*Подходящ

за жилища от 120 до 600 кв.м. с повече

от една баня

Коефициент на ефективност – 109%
Размери: в/ш/д -800/480/472 мм

*Подходящ за жилища от 140 до 800 кв.м. с повече
от една баня

6280.00

8690.00

Първоначален пуск и настройка на
уредите

В цената са включени:

Сифон за кондензат

К-т коаксиален комин 0,8 м.

Първоначален пуск и настройка на уредите
Обучение на ползвателя

Цените са в лева, с включен ДДС.
Валидна от 01.05.2021 г.
24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пуска, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

КОНДЕНЗНИ ДВУКОНТУРНИ ГАЗОВИ УРЕДИ ECOTEC PURE VUW 236/7-2 ; VUW 286/7-2
ecoTEC PURE VUW 236/7-2

ecoTEC PURE VUW 286/7-2

арт.N: 0010023029

арт.N: 0010023032

Регулиране на мощността в режим на отопление от
6,5 – 18,5 kW
Мощност при производство на топла вода – 24,0 kW
Дебит на топла вода при ∆t 30⁰ - 11,5л/мин
Разход на газ при максимална мощност:
природен газ – 2,6 м3/ч
пропан – 1,9 кг/ч
Коефициент на ефективност – 108%
Размери: в/ш/д - 720/440/335 мм

Регулиране на мощността в режим на отопление от
7,5 – 24,0 kW
Мощност при производство на топла вода – 28,0 kW
Дебит на топла вода при ∆t 30⁰ - 13,5 л/мин
Разход на газ при максимална мощност:
природен газ - 3,0 м3/ч
пропан – 2,2 кг/ч
Коефициент на ефективност – 108%
Размери: в/ш/д -720/440/335 мм

*Подходящ за жилища от 65 до 120 кв.м. с една

*Подходящ за жилища от 80 до 160 кв.м. с една

баня

2468.0

баня

2588.0

В цената са включени:

Сифон за кондензат

К-т коаксиален комин 0,8 м.

Първоначален пуск и настройка на уредите
Обучение на ползвателя

•
•

Вертикални изводи за присъединяване към инсталациите !
Присъединителните фитинги –
арт. Номер. 0020235519 са опция и
не са включени в цената на уредите.

Надеждност и качество със стандарта на

Цените са в лева, с включен ДДС.
Валидна от 01.05.2021 г.
24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пуска, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

КОНДЕНЗНИ ДВУКОНТУРНИ ГАЗОВИ УРЕДИ ECOTEC PRO VUW 236/5-3 ; VUW 286/5-3
ecoTEC PRO VUW 236/5-3 A

ecoTEC PRO VUW 286/5-3 A

арт.N: 0010021979

арт.N: 0010021980

Регулиране на мощността в режим на отопление от 5,7 – 19,7 kW
Мощност при производство на топла вода
– 23,0 kW

Регулиране на мощността в режим на отопление от 6,9 – 25,5 kW
Мощност при производство на топла вода
– 28,0 kW

Дебит на топла вода при ∆t 30⁰ - 11,0л/мин
Разход на газ при максимална мощност:
- природен газ – 2,5 м3/ч

Дебит на топла вода при ∆t 30⁰ - 13,4 л/мин
Разход на газ при максимална мощност:
- природен газ - 3,0 м3/ч

- пропан – 1,8 кг/ч

- пропан – 2,2 кг/ч

Коефициент на ефективност – 109%
Размери: в/ш/д - 720/440/338 мм

Коефициент на ефективност – 109%
Размери: в/ш/д -720/440/338 мм

*Подходящ за жилища от 55 до 160 кв.м. с една баня

2960.00

*Подходящ за жилища от 70 до 200 кв.м. с една баня

3050.00

В цената са включени:

Сифон за кондензат

К-т коаксиален комин
0,8 м.

Комплект присъединителни фитинги

Първоначален пуск и настройка на уредите

Обучение на ползвателя

Цените са в лева, с включен ДДС.
Валидна от 01.05.2021 г.
24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пуска, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

ЕЛЕМЕНТИ ЗА СИСТЕМАТА ЗА ВЪЗДУХА И ИЗХОДЯЩИТЕ ГАЗОВЕ НА
СТЕННИ КОНДЕНЗНИ УРЕДИ
АРТ. №

–

НАИМЕНОВАНИЕ

ЦЕНА

009056

Розетка за плосък покрив

52.00

300850

Обшивка за наклонен покрив, червена

60.00

303200

Вертикален стенно-покривен проход 80/125 мм,ПП, черен

330.00

303202

Удължение 80/125 мм - 0,5 м,ПП

100.00

303203

Удължение 80/125 мм - 1,0 м,ПП

150.00

303205

Удължение 80/125 мм - 2,0 м,ПП

280.00

303208

Комплект присъединителен 80/125 мм ПП за включване към
вертикална коаксиална шахта

424.00

303209

Хоризонтален стенно-покривен проход 80/125 мм - 0,8 м,ПП

432.00

303210

Коляно 87º - 80/125 мм,ПП

116.00

303211

Коляно 45º 80/125 мм,ПП (комплект - 2 бр.)

166.00

303215

Сепаратор 80/125 мм,ПП

86.00

303250

Комплект за включване към коминна шахта , 80/125 мм,ПП

380.00

Базов комплект за разделно включване на въздух и изходящи
газове, 80/125 мм ПП

480.00

Укрепващи скоби 100 мм/5 броя/

110.00

0020021006
303821

0020220656 Вертикален стенно - покривен проход 60/100 мм,ПП, черен

144.00

303902

Удължение 0,5 м 60/100 мм,ПП

50.00

303903

Удължение 1,0 м 60/100 мм,ПП

75.00

303905

Удължение 2,0 м 60/100 мм,ПП

160.00

303910

Коляно 87º 60/100 мм,ПП

48.00

303911

Коляно 45º,60/100 мм,ПП - 2 броя

105.00

303915

Сепаратор 60/100 мм,ПП

60.00

303926

Присъединителен фитинг за газовия уред 80/125 мм,ПП

60.00

Цените са в лева, с включен ДДС.
Валидна от 01.05.2021 г.
24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пуска, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

ЕЛЕМЕНТИ ЗА СИСТЕМАТА ЗА ВЪЗДУХА И ИЗХОДЯЩИТЕ ГАЗОВЕ НА
СТЕННИ КОНДЕНЗНИ УРЕДИ
НАИМЕНОВАНИЕ

АРТ. №

ЦЕНА

0020147469 Адаптер 80/125 за кондензни уреди ЕкоТЕК/5

36.00

0020144596 Адаптер 60/100 за кондензни уреди ЕкоТЕК.5

36.00

0020219517 Хоризонтален стенно-покривен проход 60/100 мм - 0,75 м,ПП
0020147470 Адаптор за отделни тръби 80/80 мм

114.00

303252

Удължение 0,5м 80 мм, ПП

30.00

303253

Удължение 1,0м 80 мм, ПП

32.40

303255

Удължение 2,0м 80 мм, ПП

50.00

303257

Коляно 15º,80 мм,ПП - 2 броя

175.00

303258

Коляно 30º,80 мм,ПП - 2 броя

168.00

303259

Коляно 45º,80 мм,ПП - 2 броя

52.00

303263

Коляно 87º ,80 мм,ПП

40.00

300940

Закрепващи скоби 80 мм – 5 броя

102.00

300941

Ветрозащитна шапка 80 мм

42.00

0020042761 Базов комплект за включване на 2 уреда към

48.00

960.00

димоотвеждаща тръба DN 130 PP
0020042769 Удължение 1 м DN 130 PP

140.00

0020042770 Удължение 2 м DN 130 PP

220.00

Цените са в лева, с включен ДДС.
Валидна от 01.05.2021 г.
24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пуска, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

АРТ.№

ЕЛЕМЕНТИ ЗА СИСТЕМАТА ЗА ВЪЗДУХА И ИЗХОДЯЩИТЕ ГАЗОВЕ
НА СТЕННИ КОНВЕНЦИОНАЛНИ КОТЛИ
НАИМЕНОВАНИЕ

ЦЕНА

009056

Обшивка за плосък покрив

52.00

300850

Обшивка за наклонен покрив, червена

60.00

303600

Комплект коакс.връзка 80/125 за вертикален покривен проход (черен)

408.00

303602

Удължител 0,5 м 80/125

110.00

303603

Удължител 1,0 м диам.80/125

205.00

303605

Удължител 2,0 м диам. 80/125

420.00

303609

Хоризонтален стенно-покривен проход 80/125 –комплект

670.00

303610

Коакс.коляно 87о 80/125

120.00

303611

Коакс.коляно 45о(2бр.) 80/125

380.00

303616

Закрепващи скоби(5бр.) 125мм

200.00

303617

Сепаратор 80/125

150.00

303800

Комплект коакс.връзка 60/100 за вертикален покривен проход (черен)

260.00

303801

Удължител 0,5 м 60/100

48.00

303802

Удължител 1 м 60/100

72.00

303803

Удължител 2,0 м 60/100

260.00

303805

Кондензоуловител /комплект/ 60/100

300.00

303808

Коляно 90о 60/100

48.00

303809

Коляно 45о(2бр.) 60/100

156.00

303815

Присъединителен елемент 60 - 80 с подаване на въздуха от помещението

75.00

303816

Сепаратор 60/100

78.00

303818

Присъединителен елемент 80/80

130.00

303821

Закрепващи скоби(5бр.)100

110.00

303823

Комплект скоби 60/100

24.00

303845

Хоризонтално стенно-покривен проход 60/100 – 1,0 м – комплект

114.00

Цените са в лева, с включен ДДС.
Валидна от 01.05.2021 г.
24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пуска, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

АКСЕСОАРИ ЗА ГАЗОВИ УРЕДИ
НАИМЕНОВАНИЕ

АРТ. №

ЦЕНА

306257

Температурен датчик за серпантинен бойлер

36.00

306269

Удължение на кабел за свързване на датчик за серпантинен бойлер

30.00

0020266791

Датчик за отчитане на външна температура

60.00

0020176180

Комплект за преоборудване на пропан на модели ЕкоТЕК ПРО (VUW) – 5то поколение
(с включен труд за преоборудване)

140.00

Комплект за преоборудване на пропан на модели ЕкоТЕК ПЛЮС (VU и VUW) – 5то
поколение.
0020135128

Използва се за уреди модел VU 166/5-5, VU 246/5-5, VU 386/5-5, VUW 246/5-5

178.00

(с включен труд за преоборудване)
Комплект за преоборудване на пропан на модели ЕкоТЕК ПЛЮС (VU и VUW) – 5то
поколение.
0020175906

Използва се за уреди модел VUW 306/5-5, VUW 346/5-5

528.00

(с включен труд за пеоборудване)
202084

Комплект дюзи за преоборудване на пропан-бутан на уреди тип Турбомакс (с включен
труд за пеоборудване)

328.00

0020053224

Комплект дюзи за преоборудване на пропан-бутан на уреди тип ТурбоТЕК (с включен
труд за пеоборудване)

528.00

202096

Комплект дюзи за преоборудване на природен газ на уреди тип Турбомакс (с включен
труд за пеоборудване)

210.00

306720

Хидравличен съединител 3 м³/h - WH 40

900.00

306721

Хидравличен съединител 7,5 м³/h - WH 95

1080.00

306726

Хидравличен съединител 12 м³/h - WH 160

2250.00

306727

Хидравличен съединител 2 м³/h - WH 27

520.00

0020042415

Комплект за преоборудване от VUW във VU за уреди модел ТУРБОТЕК

300.00

0010024924

Звукова изолация за уреди АкваПЛЮС (VCI)

20.00

0020036743

Трипътен вентил 1“ за включване на серпентинен бойлер към уреди тип VU 486/5-5 VU
и 656/5-5

400.00

0009462

Трипътен вентил с ел. задвижване за подово отопление

240.00

Цените са в лева, с включен ДДС.
Валидна от 01.05.2021 г.
24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пуска, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ ФИТИНГИ ЗА ГАЗОВИ УРЕДИ И СЕРПЕНТИННИ БОЙЛЕРИ
НАИМЕНОВАНИЕ

АРТ. №

ЦЕНА

300848

Газов кран с термозащита 3/4"

132.00

300849

Газов кран с термозащита 1"

280.00

000376

Сифон за отвеждане на кондензатната вода

16.00

0020235519 Присъединителни фитинги за двуконтурни уреди модел ecoTEC PURE 236; 286

108.00

306226

Присъединителни фитинги за едноконтурни уреди turboTEC PLUS VU 242; 282

160.00

306264

Присъединителен комплект за серпантинен бойлер(малък)

105.00

0020055870 Присъединителни фитинги за двуконтурни уреди тип turboTEC PRO М

160.00

0020060434 Осигурителна група 10 бара за серпантинни бойлери с обем до 200л

150.00

305827

220.00

0020201896

Осигурителна група 10 бара за серпантинни бойлери с обем по-голям от 200л
Присъединителни фитинги, вкл. и сифон за йонизационни кондензни котли тип
VC, VCW, VCI

200.00

Цените са в лева, с включен ДДС.
Валидна от 01.05.2021 г.
24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пуска, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

ТЕРМОПОМПИ AROTHERM PLUS тип МОНОБЛОК

Модели
VWL 45/6, VWL 55/6, VWL 85/6

Модели VWL 125/6, VWL 155/6

Цените са в лева, с включен ДДС.
Валидна от 01.05.2021 г.
24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пуска, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

400V
VWL 45/6 A 230V S3
Държави, за които е предназначен уреда

Трифазно ел. захранване
Еднофазно ел. захранване
Външна инсталация
Поколение
Отопление + активно охлаждане
Мощност на отопление в kw
Въздух/вода
Термопомпа
Уред производство на Вайлант

Цените са в лева, с включен ДДС.
Валидна от 01.05.2021 г.
24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пуска, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

PLUS
модел

VWL 45/6 A 230V S3

VWL 55/6 A 230V S3

VWL 85/6 A 230 V S3

0010031661

0010031662

0010031664

арт. номер
параметри
Хладилен агент
Количество хладилен агент
Glowal Warming Potential
Компресор

м.ед.
тип
кг
тип

R290
0,6
3

R290
0,6
3

R290
0,9
3

ротационен

ротационен

ротационен

Диапазон на загряване на водата в отоплителен
режим
Работно налягане отоплителен кръг, мин/макс
Дебит отоплителен кръг, мин/макс
Количество вода в моноблока
Остатъчен напор

°С
бар
л/ч
л
мбар

20 – 75
0,5 – 3,0
400 - 860
1,5
560

20 – 75
0,5 – 3,0
400 - 860
1,5
560

20 – 75
0,5 – 3,0
540 - 1205
2,0
440

Отоплителна мощност, A2W35
COP, по EN 14511, A2W35
Консумирана ел. енергия, A2W35

kW
kW

1,90
3,70
0,51

1,90
3,70
0,51

3,10
4,10
0,76

Отоплителна мощност, A7W35
COP, по EN 14511, A7W35
Консумирана ел. енергия, A7W35

kW
kW

4,10
4,60
0,89

4,20
4,40
0,95

7,80
4,40
1,77

Отоплителна мощност, A7W45
COP, по EN 14511, A7W45
Консумирана ел. енергия, A7W45
Охлаждаща мошност, A35/W18
EEP, EN14511, A35/W18
Консумирана ел. енергия, A35/W18

kW
kW
kW
kW

3,10
3,60
0,86
4,50
4,30
1,05

3,10
3,60
0,86
4,50
4,30
1,05

4,20
3,60
1,17
6,40
4,20
1,52

Охлаждаща мошност, A35/W7
EEP, EN14511, A35/W7
Консумирана ел. енергия, A35/W7
Клас защита
Присъединяване, отопление
Захранващо напрежение
Размери
• Широчина
• Височина

kW
kW
цол
V

3,40
3,40
1,00
IP 15 B
G1¼
230

5,20
2,60
2,00
IP 15 B
G1¼
230

7,20
2,70
2,67
IP 15 B
G1¼
230

мм
мм
мм

1100
765
490

1100
765
490

1100
965
490

кг
кг
кг

114
38
76

114
38
76

128
43
85

9 800,00

10 200,00

10 900,00

•

Дълбочина

Тегло (общо)
• Лява половина
•

Дясна половина

Цена
Забележка:
Axx – външна температура (°С)

Wxx – температура на водата в подаващата тръба към отоплителната инсталация (°С)
Валидна от 01.05.2021 г.
Цените са в лева, с включен ДДС.
24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пуска, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

PLUS
модел

VWL 155/6 A 230 V
S3
0010031667

VWL 155/6 A S3

R290
1,3
3

R290
1,3
3

R290
1,3
3

Спирален
(SCROLL)

Спирален
(SCROLL)

Спирален
(SCROLL)

Спирален
(SCROLL)

°С

20 – 75

20 – 75

20 – 75

20 – 75

бар
л/ч
л
мбар

0,5 – 3,0
995 – 2065
2,5
550

0,5 – 3,0
995 – 2065
2,5
550

0,5 – 3,0
995 – 2065
2,5
550

0,5 – 3,0
995 – 2065
2,5
550

Отоплителна мощност, A2W35
COP, по EN 14511, A2W35
Консумирана ел. енергия, A2W35

kW
kW

5,60
4,30
1,30

5,60
4,30
1,30

5,70
4,20
1,36

5,70
4,20
1,36

Отоплителна мощност, A7W35
COP, по EN 14511, A7W35
Консумирана ел. енергия, A7W35

kW
kW

11,60
4,70
2,47

11,60
4,70
2,47

14,30
4,30
3,33

14,30
4,30
3,33

Отоплителна мощност, A7W45
COP, по EN 14511, A7W45
Консумирана ел. енергия, A7W45
Охлаждаща мошност, A35/W18
EEP, EN14511, A35/W18
Консумирана ел. енергия, A35/W18

kW
kW
kW
kW

8,10
4,10
1,98
10,90
4,60
2,37

8,10
4,10
1,98
10,90
4,60
2,37

8,10
4,10
1,98
10,80
4,60
2,35

8,10
4,10
1,98
10,80
4,60
2,35

Охлаждаща мошност, A35/W7
EEP, EN14511, A35/W7
Консумирана ел. енергия, A35/W7
Клас защита
Присъединяване, отопление
Захранващо напрежение
Размери
• Широчина
• Височина

kW
kW
цол
V

7,90
3,50
2,26
IP 15 B
G1¼
230

7,90
3,50
2,26
IP 15 B
G1¼
400

12,00
2,80
4,29
IP 15 B
G1¼
230

12,00
2,80
4,29
IP 15 B
G1¼
400

мм
мм
мм

1100
1565
490

1100
1565
490

1100
1565
490

1100
1565
490

кг
кг
кг

194
65
129

210
70
140

194
65
129

210
70

13 900,00

15 800,00

14 800,00

арт. номер
параметри
Хладилен агент
Количество хладилен агент
Glowal Warming Potential
Компресор
Диапазон на загряване на водата в
отоплителен режим
Работно налягане отоплителен кръг,
мин/макс
Дебит отоплителен кръг, мин/макс
Количество вода в моноблока
Остатъчен напор

•

Дълбочина

Тегло (общо)
• Лява половина
• Дясна половина

Цена

м.ед.
тип
кг
тип

VWL 125/6 A 230 V
S3
0010031665

VWL 125/6 A S3

R290
1,3
3

0010031666

0010031668

140
16 200,00

Забележка:
Axx – външна температура (°С)
Wxx – температура на водата в подаващата тръба към отоплителната инсталация (°С)
Валидна от 01.05.2021 г.
Цените са в лева, с включен ДДС.
24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пуска, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

PLUS

АКСЕСОАРИ
арт. номер
0010030458

наименование
ИНТЕГРИРАН СЕРПАНТИНЕН БОЙЛЕР с
вграден 9 kW електронагревател

означение

цена

VIH QW 190/6 E MB6

за термопомпи, съдържа:

0010030465

•

Модул за упарвление на
термопомпи VWZ AI MB6

•

Серпентинен бойлер 190 л

•

Трипътен вентил за загряване на
бойлера

•

Електрически нагревател 9 квт за
подпомагане на термопомпата
при разкрежаване

ИНТЕГРИРАН СЕРПАНТИНЕН БОЙЛЕР

6 000.00

VIH QW 190/6 MB6

за термопомпи, съдържа:

0010030467

0010031648

•

Модул за упарвление на
термопомпи VWZ AI MB6

•

Серпентинен бойлер 190 л

•

Трипътен вентил за загряване на
бойлера

ХИДРАВЛИЧЕН БЛОК за термопомпи,
съдържа:
•

Модул за упарвление на
термопомпи VWZ AI MB6

•

Трипътен вентил за загряване на
серпантинен бойлер

•

Електрически нагревател 9 квт за
подпомагане на термопомпата
при разкрежаване

МОДУЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ТЕРМОПОМПИ

5 800.00

VWZ MEH 97/6 MB6

2 900.00

VWZ AI MB6

520.00

Валидна от 01.05.2021 г.
Цените са в лева, с включен ДДС.
24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пуска, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

PLUS
арт. номер

наименование

0020269273

Стенен буферен съд 18 л за
интегриран серпентинен бойлер

0010034126

Буферен съд 45 л

VP RW 45/2 B

1 540.00

0010021456

Буферен съд 100 л

VPS R 100/1 M

1 320.00

0010021457

Буферен съд 200 л

VPS R 200/1 B

1 560.00

0010027971

Комплект фитинги за подов монтаж
на термопомпи

0010027972 Комплект удължения за подов монтаж
на термопомпи
0010027974

Комплект фитинги за стенен монтаж
на термопомпи

означение

цена
980.00

996.00

160.00

600.00

0010027976 Комплект прави удължения за монтаж
на термопомпи

240.00

0010027989

Комплект холендърни гайки

280.00

0010027979

Комплект фитинги за свързване на
серпентинен бойлер към термопомпа
при стенен монтаж

200.00

0020250220

Комплект фитинги за свързване на
серпентинен бойлер към ВиК 10bar

800.00

Валидна от 01.05.2021 г.
Цените са в лева, с включен ДДС.
24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пуска, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

PLUS
арт. номер

наименование

означение

цена

0020250219

Комплект фитинги и гъвкави връзки
за свързване на серпентинен бойлер
към ВиК 10bar

980.00

0020170502

Комплект тръби с изолация за
свързване на рециркулацията на
серпентинен бойлер

140.00

0020170503

Комплект помпа и тръби с изолация
за свързване на рециркулацията на
серпентинен бойлер

600.00

0010027973

Топлообменник за свързване на
серпентинен бойлер

0010030975

Разширителен съд за интегриран
серпентинен бойлер при разделянето
му от термопомпата чрез
топлообменник

1 600.00

200.00

0020180979

Разширителен съд (комплект) 8 л за
свързване на интегриран
серпентинен бойлер към ВиК

380.00

0020059561

Предпазен клапан

220.00

0020250226

Комплект гумени пети (60 см) за
монтаж на интегриран серпентинен
бойлер

260.00

0020252091

Комплект гумени пети (малки) за
монтаж на интегриран серпентинен
бойлер

120.00

0020250224

Комплект държачи за стенен монтаж
на термопомпи при стени с
термоизолация

900.00

0020250225

Комплект държачи за стенен монтаж
на термопомпи при стени без
термоизолация

580.00

0010027984

Монтажна стойка

980.00

Валидна от 01.05.2021 г.
Цените са в лева, с включен ДДС.
24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пуска, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ

Цените са в лева, с включен ДДС.
Валидна от 01.05.2021 г.
24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пуска, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОТЛИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ - ELOBLOCK
VE 6 BG14

VE 9 BG14

арт.N: 0010023682

арт.N: 0010023683

Вградена електронна помпа и разширителен съд
Модулационно регулиране на мощността
Възможност за управление на стайната температура
Възможност за управление на котела по външна температура
Съвместим с всички терморегулатори за газовите уреди
Опция за включване на серпентинен бойлер
Регулиране на мощността 1 - 6 kW
Размери в/ш/д 740/410/310мм

*Подходящ за жилища до 60 кв.м.

1740.00

Вградена електронна помпа и разширителен съд
Модулационно регулиране на мощността
Възможност за управление на стайната температура
Възможност за управление на котела по външна температура
Съвместим с всички терморегулатори за газовите уреди
Опция зa включване на серпентинен бойлер
Регулиране на мощността 1- 9kW
Размери в/ш/д 740/410/310мм

*Подходящ за жилища до 90 кв.м.

1790.00

Валидна от 01.05.2021 г.
Цените са в лева, с включен ДДС.
24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пуска, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОТЛИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ - ELOBLOCK
VE 12 BG14

VE 14 BG14

арт.N: 0010023684

арт.N: 0010023685

Модулационно регулиране на мощността
Възможност за управление на стайната температура
Възможност за управление на котела по външна температура
Съвместим с всички терморегулатори за газовите уреди
Опция за включване на серпентинен бойлер
Регулиране на мощността 2 - 12 kW
Размери в/ш/д 740/410/310мм

*Подходящ за жилища до 120 кв.м.

1968.00

Модулационно регулиране на мощността
Възможност за управление на стайната температура
Възможност за управление на котела по външна температура
Съвместим с всички терморегулатори за газовите уреди
Опция за включване на серпентинен бойлер
Регулиране на мощността 2 - 15 kW
Размери в/ш/д 740/410/310мм

*Подходящ за жилища до 150 кв.м.

2040.00

Валидна от 01.05.2021 г.
Цените са в лева, с включен ДДС.
24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пуска, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОТЛИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ - ELOBLOCK
VE 18 BG14

VE 21 BG14

арт.N: 0010023686

арт.N: 0010023687

Модулационно регулиране на мощността
Възможност за управление на стайната температура
Възможност за управление на котела по външна температура
Съвместим с всички терморегулатори за газовите уреди
Опция за включване на серпентинен бойлер
Регулиране на мощността 3 - 18 kW
Размери в/ш/д 740/410/310мм

*Подходящ за жилища до 180 кв.м.

2240.00

Цените са в лева, с включен ДДС.

В Модулационно регулиране на мощността
Възможност за управление на стайната температура
Възможност за управление на котела по външна температура
Съвместим с всички терморегулатори за газовите уреди
Опция за включване на серпентинен бойлер
Регулиране на мощността 3 - 21 kW
Размери в/ш/д 740/410/310мм

*Подходящ за жилища до 200 кв.м.

2280.00

Валидна от 01.05.2021 г.

24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пуска, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОТЛИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ - ELOBLOCK
VE 24 BG14

VE 28 BG14

арт.N: 0010023688

арт.N: 0010023689

Модулационно регулиране на мощността
Възможност за управление на стайната температура
Възможност за управление на котела по външна температура
Съвместим с всички терморегулатори за газовите уреди
Опция за включване на серпентинен бойлер
Регулиране на мощността 3 - 24 kW
Възможност за каскадно включване
Размери в/ш/д 740/410/310мм

*Подходящ за жилища до 240 кв.м.

2400.00

Модулационно регулиране на мощността
Възможност за управление на стайната температура
Възможност за управление на котела по външна температура
Съвместим с всички терморегулатори за газовите уреди
Опция за включване на серпентинен бойлер
Регулиране на мощността 3 - 28 kW
Възможност за каскадно включване
Размери в/ш/д 740/410/310мм

*Подходящ за жилища до 300 кв.м.

2500.00

Цените са в лева, с включен ДДС.
Валидна от 01.05.2021 г.
24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пуска, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

АКСЕСОАРИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОТЛИ
АРТ. №

0010266791

НАИМЕНОВАНИЕ

Датчик за отчитане на външна температура

ЦЕНА

ИЗОБРАЖЕНИЕ

60.00

* Свързване към електрическия уред – Кабел 2 х 0.75 кв. мм. – до 50 м.

0010027587

Трипътен вентил за включване на серпентинен бойлер,
включително датчик за бойлера – за електрически котли с eBUS

240.00

Цените са в лева, с включен ДДС.
Валидна от 01.05.2021 г.
24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пуска, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

ТЕРМОРЕГУЛАТОРИ

Цените са в лева, с включен ДДС.
Валидна от 01.05.2021 г.
24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пуска, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

СТАЙНИ ТЕРМОРЕГУЛАТОРИ
АРТ. №

НАИМЕНОВАНИЕ

ЦЕНА

ИЗОБРАЖЕНИЕ

VRT 15 - Стаен термостат ON/OFF – механичен
306777

* Управление по температура

48.00

* Свързване към отоплителен уред – Кабел 2 х 0.75 кв. мм.
VRT 50 - Стаен терморегулатор с модулационно управление, eBUS комуникация
* Управление по температура
0020018265

* Свързване към отоплителен уред – Кабел 2 х 0.75 кв. мм

120.00

(до изчерпване на количествата)

VRT 250 - Стаен терморегулатор със седмично програмиране
ON/OFF
0020170569

* Управление по време и температура на отопление
* 2 режима на управление - Автоматичен(по зададена програма)
и Режим против замръзване

130.00

* Свързване към отоплителен уред – Кабел 2 х 0.75 кв. мм.
VRT 250f - Стаен терморегулатор със седмично програмиране
ON/OFF
* Управление по време и температура на отопление
0020170574 * 2 режима на управление - Автоматичен(по зададена програма)
и Режим против замръзване

265.00

* Свързване: Терморегулатор - Дистанционно (Безжично);
Приемник – стенно с кабел 2 х 0.75 кв. мм

calorMATIC 370 - Стаен терморегулатор със седмично
програмиране и модулационно управление, e-BUS комуникация
* Управление по време и температура на отопление, топла вода
и допълнителна рециркулационна помпа за топла вода
* 5 режима на управление – Автоматичен(по зададена програма);
0020108147 Летен; Комфортен; Икономичен и Изключен уред(вкл. Защита
против замръзване)

250.00*

* 2 температурни нива – комфорт и икономичен, Функция бързо
производство на гореща вода за бойлер
* Свързване към отоплителен уред – Кабел 2 х 0.75 кв. мм.

Цените са в лева, с включен ДДС.
Валидна от 01.05.2021 г.
24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пуска, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

СТАЙНИ ТЕРМОРЕГУЛАТОРИ
АРТ. №

НАИМЕНОВАНИЕ

ЦЕНА

ИЗОБРАЖЕНИЕ

calorMATIC 370f - Стаен терморегулатор със седмично
програмиране и модулационно управление, e-BUS комуникация
* Управление по време и температура на отопление, топла вода и
допълнителна рециркулационна помпа за топла вода
* 5 режима на управление – Автоматичен(по зададена програма);
Летен; Комфортен; Икономичен и Изключен уред(вкл. Защита
0020108154
против замръзване)

378.00*

* 2 температурни нива – комфорт и икономичен, Функция бързо
производство на гореща вода за бойлер
* Свързване към отоплителен уред : Терморегулатор Дистанционно (Безжично); Приемник – в отоплителния уред или
стенно с кабел 2 х 0.75 кв. мм
sensoHOME 380 – стаен терморегулатор със седмично
програмиране, модулационно управление
•
0020260950

Управление по време и температура на отоплението,
производството на топла вода и рециркулацията на топла
вода

•

Съвременен дизайн

•

Сензорен екран (touch screen)

•

Свързване към отоплителен уред – кабел 2 х 0.75 кв. мм

Снимка 033

330.00

sensoHOME 380f - дистанционен стаен терморегулатор със
седмично програмиране, модулационно управление

0020260960

•

Управление по време и температура на отоплението,
производството на топла вода и рециркулацията на топла
вода

•

Съвременен дизайн

•

Сензорен екран (touch screen)

•

Свързване към отоплителен уред : Терморегулатор Дистанционно (Безжично); Приемник – в отоплителния
уред или стенно с кабел 2 х 0.75 кв. мм

Снимка 034

560.00

703305

Монтаж на стаен терморегулатор

96.00

703331

Монтаж на безжичен стаен терморегулатор или програмиране на
монтиран стаен терморегулатор

72.00

*- Терморегулаторите carorMATIC 370 и calorMATIC 370f ще се доставят до изчерпване на количествата
(ориентировачно до 30.06.2021 год.)
Цените са в лева, с включен ДДС.
Валидна от 01.05.2021 г.
24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пуска, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

ТЕРМОРЕГУЛАТОРИ С ОТЧИТАНЕ НА МЕТЕОРОЛОГИЧНИТЕ УСЛОВИЯ
АРТ. №

НАИМЕНОВАНИЕ

ЦЕНА

0020184838

multiMATIC 700 - терморегулатор по външна температура със
седмично програмиране и модулационно управление на 1 или
2 отоплителни кръга и соларна инсталация, e-BUS комуникация
* Управление по време и температура на отопление, топла вода
и допълнителна рециркулационна помпа за топла вода
* 5 режима на управление – Автоматичен(по зададена
програма); Летен; Комфортен; Икономичен и Изключен
уред(вкл. Защита против замръзване)
* 2 температурни нива – комфорт и икономичен, Функция бързо
производство на гореща вода за бойлер
* Възможност за управление на 3-ри отоплителни кръга чрез
допълнителен модул VR71
* Възможност за управление на соларна инсталация за БГВ чрез
допълнителен модул VR70
* Свързване към отоплителен уред – Кабел 2 х 0.75 кв. мм.

380.00*

0020231564

multiMATIC 700f – терморегулатор по външна температура със
седмично програмиране и модулационно управление на 1 или
2 отоплителни кръга и соларна инсталация, e-BUS комуникация
* Управление по време и температура на отопление, топла вода
и допълнителна рециркулационна помпа за топла вода
* 5 режима на управление – Автоматичен (по зададена
програма); Летен; Комфортен; Икономичен и Изключен
уред(вкл. Защита против замръзване)
* 2 температурни нива – комфорт и икономичен, Функция бързо 750.00*
производство на гореща вода за бойлер
* Възможност за управление на 3-ри отоплителни кръга чрез
допълнителен модул VR71
* Възможност за управление на соларна инсталация за БГВ чрез
допълнителен модул VR70
* Свързване: Терморегулатор - Дистанционно
(Безжично);Приемник – в отоплителният уред или стенно с
кабел 2 х 0.75 кв. мм

0020260920

sensoCOMFORT 720 - терморегулатор по външна температура
със седмично програмиране и модулационно управление
*- съвремен дизайн, сензорен екран
*- възможност за управление на хибридни системи
(термопомпа – солар – газов или електрически отоплителен
уред)
*- управление до 7 отоплителни уреда (чрез модули VR32)
*- управление до 14 отоплителни кръга (чрес модули VR92 или
VR92f)
*- Свързване към отоплителен уред – кабел 2 х 0.75 кв. мм

420.00

ИЗОБРАЖЕНИЕ

Снимка 035

Цените са в лева, с включен ДДС.
Валидна от 01.05.2021 г.
24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пуска, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

ТЕРМОРЕГУЛАТОРИ С ОТЧИТАНЕ НА МЕТЕОРОЛОГИЧНИТЕ УСЛОВИЯ
АРТ. №

НАИМЕНОВАНИЕ

sensoCOMFORT 720 f- дистанционен терморегулатор по външна
температура със седмично програмиране и модулационно
управление
*- съвремен дизайн, сензорен екран
*- възможност за управление на хибридни системи
(термопомпа – солар – газов или електрически отоплителен
0020260936 уред)
*- управление до 7 отоплителни уреда (чрез модули VR32)
*- управление до 14 отоплителни кръга (чрез модули VR92 или
VR92f)
*- Свързване: Терморегулатор - Дистанционно
(Безжично);Приемник – в отоплителният уред или стенно с
кабел 2 х 0.75 кв. мм
Vsmart – Терморегулатор за управление на отоплителен уред
VAILLANT чрез интернет апликация на смарт мобилен телефон
0020276390 и безжична връзка към домашен рутер, с отчитане. управление
и програмиране на стайната температура, отчитайки външните
климатични условия, за които получава автоматична
информация от интернет провайдери.
Монтаж на терморегулатор с отчитане на метеорологичните
703306
условия

ЦЕНА

ИЗОБРАЖЕНИЕ

798.00

Снимка 036

560.00

144.00

703322

Монтаж на каскаден терморегулатор

360.00

703332

Монтаж на безжичен терморегулатор с отчитане на
метеорологичните условия, на интернет регулатори или
програмиране на монтирани терморегулатори с отчитане на
метеорологичните условия

120.00

*- Терморегулаторите carorMATIC 700 и calorMATIC 700f ще се доставят до изчерпване на количествата
(ориентировачно до 30.06.2021 год.)

Цените са в лева, с включен ДДС.
Валидна от 01.05.2021 г.
24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пуска, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МОДУЛИ за ТЕРМОРЕГУЛАТОРИ
АРТ. №

НАИМЕНОВАНИЕ

ЦЕНА

0020139895

VR 32 /3– Допълнителен модул към multiMATIC 700 и 720
за включване в каскада на газови уреди с e-BUS

220.00

0020235465

VR 32 B – Допълнителен модул към multiMATIC 700 и 720
за включване в каскада на електрически котли и
термопомпи

270.00

0020139898 VR 39 – преобразуващ модул – Терморегулатор с e-BUS
комуникация към клeма 7-8-9 на уреди без e-BUS

0020017744

VR 40 - Модул 2 от 7 – за управление от котела на –
Рециркулационна помпа за БГВ; Външна циркулационна
помпа за отопление; Помпа за зареждане на бойлер;
Клапа за отработени газове; Външен магнитен клапан;
Външно съобщение за неизправност

220.00

120.00

VR 10 – температурен датчик

48.00

0020184845

VR 70 – Мuлтифункционален модул към multiMATIC 700/2
и sensoCOMFORT 720,720f за управление на:
* За един допълнителен отоплителен кръг
* Соларна система за производство на БГВ
* Термопомпа
*Рекоператор

530.00

0020184848

VR 71 – Допълнителен модул към multiMATIC 700/2 и
sensoCOMFORT 720,720f за управление на 3 допълнителни
отоплителни кръга

760.00

0020266791

Датчик за външна температура

60.00

306787

ИЗОБРАЖЕНИЕ

Цените са в лева, с включен ДДС.
Валидна от 01.05.2021 г.
24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пуска, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МОДУЛИ ЗА ТЕРМОРЕГУЛАТОРИ

АРТ. №

НАИМЕНОВАНИЕ

ЦЕНА

VR 92 – Допълнение към sensoCOMFORT 720,720f за
0020260924 отчитане и задаване на температурата във втора
отоплителна зона

320.00

VR 92f – Допълнение към sensoCOMFORT 720,720f за
0020260939 отчитане и задаване на температурата във втора
отоплителна зона, безжичен

370.00

ИЗОБРАЖЕНИЕ

Цените са в лева, с включен ДДС.
Валидна от 01.05.2021 г.
24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пуска, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

СЕРПЕНТИННИ БОЙЛЕРИ

Цените са в лева, с включен ДДС.
Валидна от 01.05.2021 г.
24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пуска, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

СЕРПЕНТИННИИ БОЙЛЕРИ VIH, ЗА ВКЛЮЧВАНЕ КЪМ УРЕДИ ТИП VU ДО 200 Л С ЕДНА СЕРПЕНТИНА
uniSTOR VIH R 120/6 M – стоящ
цилиндричен бойлер с подобрена
топлоизолация

uniSTOR VIH R 150/6 M – стоящ
цилиндричен бойлер с подобрена
топлоизолация

Арт N: 0010015937

Арт N: 0010015938

Обем на бойлера 120 л.

Обем на бойлера 150 л.

Максимален дебит на топла вода при
продължителна консумация – 615 л/час
Мощност на серпентината – 25 kW
Размери: в/ш 870/560 мм,
62 кг

Максимален дебит на топла вода при
продължителна консумация – 640 л/час
Мощност на серпентината – 30 kW
Размери: в/ш 1055/600 мм, 73 кг

1620.00

1740.00

uniSTOR VIH R 200/6 M – стоящ цилиндричен
бойлер с подобрена топлоизолация

Арт N: 0010015939
Обем на бойлера 200 л.
Максимален дебит на топла вода при
продължителна консумация – 835 л/час
Мощност на серпентината – 34 kW
Размери: в/ш/д 1325/600
89 кг

2220.00

Тези модели серпентинни бойлери са енергиен клас А.

Цените са в лева, с включен ДДС.
Валидна от 01.05.2021 г.
24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пуска, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

СЕРПЕНТИННИИ БОЙЛЕРИ VIH, ЗА ВКЛЮЧВАНЕ КЪМ УРЕДИ ТИП VU ДО 200 Л С ЕДНА СЕРПЕНТИНА
uniSTOR VIH Q 75 B – стенен
серпентинен бойлер

uniSTOR VIH R 120/6 BA –
стоящ цилиндричен бойлер

uniSTOR VIH R 150/6 BA –
стоящ цилиндричен бойлер

цилиндричен бойлер

Арт.N: 0010015978

Арт N: 0010015949

Арт N: 0010015950

Арт N: 0010015951

Обем на бойлера 150 л.
Максимален дебит на топла
вода при продължителна
консумация – 640 л/час
Мощност на серпентината –
30kW
Размери: в/д 1055/600 мм,
73 кг

Обем на бойлера 200 л.
Максимален дебит на топла вода
при продължителна консумация –
835 л/час
Мощност на серпентината – 34kW
Размери: в/д 1173/600 мм, 97 кг

Обем на бойлера 68л
Максимален дебит на
топла вода при продължителна
консумация – 615 л/час
Мощност на серпентината – 25kW
Размери: в/ш/д 720/440/338 мм,
50 кг

1080.00

Обем на бойлера 120 л.
Максимален дебит на топла
вода при продължителна
консумация – 615 л/час
Мощност на серпентината –
25 kW
Размери: в/ш 870/560 мм,
62 кг

1500.00

1620.00

uniSTOR VIH R 200/6 BA – стоящ

2040.00

Цените са в лева, с включен ДДС.
Валидна от 01.05.2021 г.
24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пуска, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

АКСЕСОАРИ ЗА СЕРПЕНТИННИ БОЙЛЕРИ
НАИМЕНОВАНИЕ

АРТ. №

ЦЕНА

302042

Магнезиев анод - универсален

560.00

305872

Комплект фитинги за свързване на бойлери тип VIH 75

280.00

305954

Комплект удължителни тръби 1,0 м с изолация

180.00

305967

Комплект фитинги за свързване на бойлери тип VIH 120-150

120.00

0020151256

Термометър за бойлери тип VIH 120-150

80.00

0020174081

Допълнитена топлоизолация за бойлери тип VIH 120-150

120.00

0020151261

Комплект фитинги за скрито свързване(под мазилка) на бойлери тип VIH 120, вкл.
осигурителна група

300.00

0020151262

Комплект фитинги за скрито свързване(под мазилка) на бойлери тип VIH 150, вкл.
осигурителна група

0020151263

Комплект фитинги за открито свързване(над мазилка) на бойлери тип VIH 150, вкл.
осигурителна група

320.00

0020152956

Комплект фитинги за свързване на бойлери тип VIH 75 към EcoTEC PLUS

160.00

0020152960

Комплект фитинги за открито свързване(над мазилка) на бойлери тип VIH 120, вкл.
осигурителна група

350.00

0020152965

Комплект фитинги за открито свързване на бойлери тип VIH 120-150 и VIH 300-500, с
електронна рециркулационна помпа

1100.00

0020152970

Комплект фитинги за открито свързване на бойлери тип VIH 120-150, с електронна
рециркулационна помпа и предпазен клапан

500.00

0020174067

Осигурителна група за 6-12 bar за скрит монтаж R1/2 с редуцирвентил и предпазен
клапан

360.00

0020174068

Осигурителна група до 6 bar за скрит монтаж R1/2 с редуцирвентил и предпазен
клапан

280.00

300.00

Цените са в лева, с включен ДДС.
Валидна от 01.05.2021 г.
24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пуска, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

ФАБРИЧНА ГАРАНЦИЯ И СЕРВИЗНО
ОБСЛУЖВАНЕ

Цените са в лева, с включен ДДС.
Валидна от 01.05.2021 г.
24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пуска, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

ФАБРИЧНА ГАРАНЦИЯ
VAILLANT предоставя на притежателя на уреда фабрична гаранция за период от две години (24 месеца) от датата на пускане на уреда в
експлоатация, но не повече от 30 месеца от датата на неговото закупуване.
Фабричната гаранция покрива разходите за труд и резервни части по време на гаранционния период, относно повреди по уреда, възникнали при
неговата експлоатация, при спазване на изискванията от инструкцията за експлоатация на отоплителните уреди VAILLANT и предписанията на
сервизния специалист на “Газкомфорт България” ЕООД, извършил първоначалния пуск на Вашия уред.
Фабрична гаранция се предоставя само:
- ако уредът е закупен от „Газкомфорт България“ ЕООД или от негов дистрибутор. Списъкът на оторизираните за продажба и монтаж на
отоплителните уреди Vaillant може да намерите на интернет страницата на „Газкомфорт България“ ЕООД – www.gaskomfort.com
- ако уредът е инсталиран от фирма, сертифицирана от “Газкомфорт България” ЕООД.
В случай, че ремонтните работи по уреда в гаранционния срок се извършват от специалисти, които не са служители на VAILLANT или на “Газкомфорт
България” ЕООД, независимо от това дали те са специализирани и признати в тази област, гаранцията прекратява своето действие.
VAILLANT не поема отговорност за отстраняването на дефекти, които не се дължат на материални или фабрични дефекти, а са възникнали
вследствие на неправилно инсталиране или експлоатиране на уреда и на неспазване на указанията за неговото ползване от страна на собственика
(ползвателя).
Фабричната гаранция не покрива щети, нанесени на уредите вследствие на природни бедствия (пожар, наводнения, мълнии), както и при
счупване, замръзване и корозия в отоплителните или водопроводни инсталации.
Фабричната гаранция не покрива щети, възникнали поради неотговаряща на изискванията отоплителна или газова инсталация, както и вследствие
на неизправности в електрическата мрежа.
Фабричната гаранция не покрива разходите за отстраняване на натрупан котлен камък или други отлагания в уредите, както и за почистването на
замърсявания причинени от лошото качество на водата във водопроводна инсталация.
Фабричната гаранция прекратява своето действие и в случаите на монтиране на такива резервни части в уреда, за които VAILLANT не е дал
съгласие.
Фабричната гаранция не обхваща претенции, които надхвърлят безплатното отстраняване на дефекти, например претенции за обезщетения.
Фабричната гаранция на влаганите оригиналните резервни части е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влагането им във Вашия уред.
Фабричната гаранция не покрива разходите за извършване на годишната инспекция и профилактика на Вашия уред.
За да ползвате предоставените гаранционни условия на продукта, Вие трябва да имате следните документи: оригинална фактура; касова
бележка (при плащане в брой); попълнен сервизен паспорт за уреда

За гарантирането на:
- Надеждна експлоатация
- Максимална икономичност
- Екологичност
- Максимална продължителност на живота на отоплителните уреди
Vaillant Ви препоръчва след изтичането на фабричната гаранция сключването на:
договор за “Абонаментно сервизно обслужване“ със сервизен отдел на фирма “Газкомфорт България” ЕООД, която единствено е упълномощена
за сервизното обслужване на уредите Vaillant на територията на Република България
Валидна от 01.05.2021 г.
Цените са в лева, с включен ДДС.
24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пуска, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

Цените са в лева, с включен ДДС.
Валидна от 01.05.2021 г.
24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пуска, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

Цените са в лева, с включен ДДС.
Валидна от 01.05.2021 г.
24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пуска, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

Цените са в лева, с включен ДДС.
Валидна от 01.05.2021 г.
24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пуска, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

