
         Новина от Газкомфорт! 

Vaillant представя нов стандарт на върхови 

постижения, иновации и ефективност 

От 1. Май 2021 година Газкомфорт България ЕООД – официален представител за България на 

немският технологичен гигант „Vaillant“ представя на Българския пазар 1-вото  поколение 

йонизационните кондензни газови котли и най-новото поколение (6-то)  термопомпи 

въздух/вода без фреон тип моноблок.   

Новите модели газови уреди тип ecoTEC PLUS са 1-вото поколение газови йонизационни 
кондензни уреди в Европа. Те ще бъдат предлагани в различни варианти на максималните 
мощности и 3 модификации.  

Първата модификация АкваПЛЮС се връща на българския пазар след повече от 10 години и ще се 
предлага в  два модела (26 и 32 квт) с вграден 20 литров слоест (ламинарен) бойлер (VUI) – този 
уред е перфектното решение за топла вода и 
отопление на жилища с по-голяма потребление на 
топла вода и липса на място за бойлер. Изключително 
решение за жилища с 2 бани. 

Тази пролет ще бъдат представени и останалите 2 
модификации на йонизационните газови кондензни 
уреди ecoTEC PLUS – едноконтурните VU и 
двуконтурните VUW. 

Едноконтурните уреди VU са отличното решение за 
отопление на дома. Може да се комбинират с широка 
гама серпентинни бойлери.  Те ще се предлагат в 5 
варианта с максимални мощности: 10,15,25,30 и 35 
киловата. Уредът с максимална мощност от 10 
киловата е най-малкият по мощност газов кондензен 
уред на пазарите в Европа. Той е изключително 
икономичен при жилища, по-малки от 60 кв. м. 

Третата модификация на йонизационни кондензни уреди от Vaillant са двуконтурните  VUW 
модели , които са идеални за производство на битова гореща вода и отопление. Те ще се 
предлагат в 4 модела с максимална мощност 26,32,36 и 40 киловата. 

Най-значимото развитие на продукта е системата за откриване на вида и калоричността  на 
използвания газ IoniDetect, която в комбинация с технологията ADA за балансиране на налягането 
в газовия уред осигурява най-правилната смес въздух /газ, необходима за постигане на възможно 
най-пълноценното изгаряне и по този начин – висока ефективност и нисък разход на газ! 

 И тук Vaillant изпреварва предстоящите промени в газовия пазар на Европа, в това число и в 
България. Предстоящото диверсифициране на доставките на природен газ от различни източници 
ще изправи потребителите пред ново предизвикателство - различните видове природен газ са с 
различна концентрация на метан и поради това и различна калоричност. Но именно заради това  
Vaillant  създава системата IoniDetect – за да бъдат бъдещите й клиенти доволни! 

 



Използваните и в 3-те модификации специален първичен топлообменник от неръждаема стомана, 
специално оразмерения за добър комфорт на топлата вода вторичен топлообменник и вградената 
електронно управляема циркулационна помпа позволяват достигането на ефективност от 109 %, 
на която и конкурентите завиждат, а клиентите остават доволни от оптималния разход на газ и 
комфортно отопление. 

Разбира се както и досега клиентите на Вайлант ще разчитат на 24-часовото гарантирано и 
висококачествено сервизно обслужване от фирма Газкомфорт България. 

 

При най-новото поколение (6-то) термопомпи въздух/вода тип „моноблок“ – модел aroTHERM 

PLUS за първи път се използва естествен хладилен агент - R290 или иначе казано – ПРОПАН. Друго 

предимство е високата ефективност, равняваща се на COP ≥ 5,4. СОР (Coefficient of Performance) 

представлява коефициентът на преобразуване на консумираната електрическа енергия в 

топлинна енергия. Важно предимство е и 

технологичното решение да се загрява водата 

до 75°С, като по този начин се осигурява и 

загряването на серпентинни бойлери за битова 

гореща вода.  

Основно предимство е, че моделът aroTHERM 

PLUS е с най-тихата експлоатация от всички 

модели термопомпи на пазарите в Европа. 

Силно преимущество на термопомпата е и бързият и лесен монтаж, като при налична отоплителна 

инсталация това може да отнеме само един ден. Висококачествените ротационни и скрол 

компресори гарантират дълъг живот на експлоатация. Благодарение на специалната конструкция 

на топлообменника се постига висока защита, като напълно се елиминира рискът от смесване на 

хладилния агент и течността от отоплителната инсталация. 

Термопомпите aroTHERM PLUS ще се предлагат  в 5 модификации от номинална мощност 4,5,8,12 

и 15 квт със захранващо напрежение 230 V и 2 модификации – 12 и 15 квт със захранващо 

напрежение 400 V. 

За повече информация сме на Ваше разположение: 

www.gaskomfort.com 

info@gaskomfort.com 

02-8565000 

0700 18 600 
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