
Gama green plus
Gama green
Gama low green

AQS

Porque o futuro éA Vaillant não assume qualquer responsabilidade por eventuais erros contidos neste catálogo, reservando-se o direito de proceder, em qualquer momento e sem aviso prévio, a
modificações que considere oportunas tanto por razões técnicas como comerciais. A disponibilidade dos equipamentos será sempre confirmada pela Vaillant. O facto de fazerem parte
deste catálogo não significa a disponibilidade imediata dos aparelhos. Nas fotos publicadas, os produtos podem ter acessórios acoplados que são opcionais

da tecnologia mais avançada
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Esquentadores instantâneos
a gás

Novos modelos termostáticos
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A gama de esquentadores Vaillant foi especialmente desenhada para fornecer AQS com

uma grande economia de energia, cobrindo qualquer pedido de água quente e mantendo

a temperatura constante inclusivamente em pedidos simultâneos.

O painel de controlo prateado com o conhecido sorriso Vaillant, os comandos ergonómicos

e o display digital com um manto ligeiramente curvado, trás à memória as linhas das

caldeiras, transmitindo familiaridade e fiabilidade.

As suas dimensões compactas permitem aumentar o conforto em água quente, no mesmo

espaço de instalação. Os esquentadores a gás atmoMAG e turboMAG são fabricados usando

componentes exclusivos Vaillant, testados em laboratório e em ambiente real, com a

máxima qualidade, robustez e fiabilidade do mercado.

Água quente sanitária
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Conforto total

Conforto básico
Solução mínima a utilizar

Conforto recomendado
Solução totalmente satisfatória

Necessidades
AQS

Cozinha

1 casa de banho e cozinha

1 casa de banho, duche e
cozinha

2 casas de banho, 1 duche
e cozinha

Até

Desde

Até

Desde

Desde

Até

IMPORTANTE

Para calcular as necessidades de AQS de uma casa teve-se em

conta os pontos de água quente existentes assim como o número

de pessoas que a habitam. Para elaborar este guia consideraram-

se as condições climatéricas normais com entrada de água fria a

15 ºC. Não se tiveram em conta casos excepcionais de baixa pressão

de água, águas muito calcárias, etc.

dos esquentadores a gás

Obtenha  um óptimo conforto em água quente, selec-

cionando, através do guia abaixo, o esquentador

adequado para a sua casa, em função das suas ne-

cessidades de água quente.

Guía de selecção

estanque termostático

turboMAG

termostático de tiragem forçada

atmoMAG exclusive TF

atmosférico termostático

atmoMAG exclusiv

atmosférico a pilhas

MAG Trem de chispas

atmosférico de tiragem forçada

atmoMAG plus

atmosféricos com hidrogerador

atmoMAG Direct Power

atmosférico a pilhas

MAG Direct Start

green
gama

green plus
gama

low green
gama

green green pluslow green
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Água quente sanitária

Queimador

Características técnicas

Válvula de gás motorizada

Automático de água metálico

Hidrogerador

Flexibilidade de instalação

As suas dimensões compactas permitem aumentar o conforto

de água quente no mesmo espaço de instalação, já que em

instalações dotadas de esquentadores convencionais de 6 litros

de caudal, pode instalar-se um aparelho de 11 litros. Se substituir

um esquentador de 11 litros por outro de igual capacidade da

nova geração, consegue melhorar-se, consideravelmente, a

conduta de exaustão devido a um aumento de cerca de 10 cm

na altura disponível, evitando-se assim os indesejáveis bloqueios:

é só instalar e está pronto, aumentando a produtividade do

profissional. Dispõem de uma conduta rígida para água fria e

uma conduta flexível para água quente facilitando a reposição

de qualquer esquentador da Vaillant ou de outra marca.

Válvula de gás motorizada

A nova servo-válvula motorizada de alumínio injectado, dispõe de um

motor com mecanismo de came no seu interior que ao receber tensão

(1,5 V) entra em funcionamento, automaticamente, abrindo progressi-

vamente a passagem do gás ao queimador e produzindo um acendimento

lento e suave. Desta forma, evitam-se ruídos incómodos no arranque.

Esta válvula motorizada substitui a clássica servo-válvula com membrana

exposta a desgaste e pressões de gás no seu interior com o passar do

tempo. Por último, uma nova válvula de gás inovadora e única no

mercado, que garante alta fiabilidade, segurança e robustez ao esquen-

tador.

Automático de água metálico

O novo bloco de água de latão fundido, dispõe de um sistema interior

Anti Fugas composto por:

· Dupla junta para evitar a possibilidade de qualquer fuga de água.

· Duplo empanque mecânico que garante um movimento totalmente 

horizontal sem cavitações do eixo do disco.

· Depósito do lubrificante o qual mantém o eixo do disco constantemente

lubrificado e facilita um deslizamento uniforme.

· Suporte de membrana onde o regulador da água exerce uma força 

uniforme em toda a base da mesma e não somente num ponto de 

trabalho, aumentando a sua vida útil.

O novo automático de água, por ser totalmente metálico, garante uma

longa vida útil do aparelho protegendo-o contra possíveis agressões

externas como: altas pressões da água, zonas calcárias, ambientes

erosivos etc. Graças à sua nova posição vertical facilita uma rápida e

simples desmontagem para manutenção. Oferece, assim, a máxima

robustez e durabilidade.

Serpentina anticalcário

No interior da serpentina por onde circula a água, existem umas lâminas

anti-calcário compostas por umas alhetas cuja missão é diminuir a

criação de depósitos calcários mediante a criação de turbulências. Graças

ao revestimento de SUPRAL® da câmara de combustão e do permutador

de calor, todos os esquentadores estão protegidos contra a corrosão,

o que garante uma longa vida aos aparelhos.

exclusivas da Vaillant
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Água quente sanitária

O esquentador para o utilizador mais exigente

Selecção exacta da temperatura

O utilizador fixa a temperatura de con-

forto e o esquentador fornece água a

essa temperatura graças à regulação

precisa da potência. Desta forma o

utilizador disfruta não só de água

quente à temperatura desejada mas

também da máxima estabilidade

Poupança de gás

A tecnologia termostática impede que

a água aqueça acima da temperatura

desejada e, por isso, um consumo des-

necessário de gás. Esta poupança varia

segundo a utilização do aparelho e da

zona onde está instalado.

Poupança de água

A produção de AQS à temperatura

exacta permite utilizar a água directa-

mente sem necessidade de misturar

com água fria. Nos esquentadores tra-

dicionais este ajuste é feito pelo utili-

zador misturando água fria. Conseguir,

através desta mistura, água à tempe-

ratura desejada, implica um grande

gasto de água (e gás) que se pode

evitar adoptando a solução termostá-

tica.

A solução mais eficiente

Os aparelhos termostáticos permitem que a água quente seja fornecida precisamente à temperatura

seleccionada pelo utilizador. Assim, reduz-se significativamente os consumos de energia e de água e não se gera desperdício

até que a temperatura de conforto se atinja. Por outro lado e quando utilizados em conjunto com instalações solares, estes

aparelhos têm a vantagem de apenas disponibilizarem a potência necessária para aquecer a água até ao valor remanescente

seleccionado pelo que acreditamos que esta seja a tecnologia correcta a usar neste tipo de instalações.

para instalações solares

A gama de topo dos esquentadores Vaillant é a solução perfeita para os utilizadores

que procuram, num esquentador a gás, não apenas um aparelho que produz AQS mas

um aparelho que cubra todas as necessidades com o máximo conforto e o mínimo

consumo. A tecnologia termostática, até há pouco reservada às caldeiras murais,

oferece ao utilizador vantagens importantes relativamente às soluções tradicionais.

estanque termostático a pilhas

turboMAG

atmosférico  termostático

atmoMAG exclusiv

Como funciona um esquentador da gama plus numa ins-

talação solar?

Se a temperatura de entrada da água procedente da insta-

lação solar, é superior à temperatura pretendida pelo

utilizador, o esquentador não arranca. Se essa temperatura

for superior a 60ºC, o instalador deverá colocar uma válvula

misturadora à saída do esquentador.

Se a temperatura de entrada é inferior à temperatura

desejada, o esquentador funcionará até atingir a tempera-

tura pretendida.

Se a temperatura de entrada é superior a 15ºC, o esquen-

tador dispõe de um selector de caudal que nos permite

obter caudais superiores aos nominais. Esta característica,

exclusiva dos modelos atmoMAG exclusiv da Vaillant,

converte o modelo de 11 litros num aparelho capaz de

chegar aos 14,3 litros/minuto ou a 18,2 litros no caso de

um esquentador de 14 litros.

Gama green plus



Tipo de aparelho Unidades   turboMAG
11-2/0 14-2/0 17-2/0

Tipo de gás natural/GPL natural/GPL natural/GPL

Características
Câmara de combustão Estanque Estanque Estanque
Caudal de água (∆T=25 K) l/min 11 14 17
Acendimento Electrónico Electrónico Electrónico
Modulação Automática Automática Automática
Selecção do salto térmico (∆T) K Ajustável Ajustável Ajustável

Funcionamento
Consumo calorífico nominal kW 22,6 26,9 32,9
Potência nominal kW 19,2 23,7 29
Potência nominal kcal 16.770 20.382 24.940
Modulação de potência kW 8,6 - 19,5 8,6 - 23,7 8,6 - 29
Rendimento nominal % 87 88 89
Caudal mínimo de água l/min 2,2 2,2 2,2
Alimentação eléctrica V/Hz 220/50 220/50 220/50
Pressão mínima de arranque (dinâmica) bar 0,2 0,2 0,2
Pressão máxima permitida (estática) bar 13 13 13

Ligações
Entrada/saída de água " R 1/2 R 1/2 R 1/2
Entrada de gás " R 1/2, 12 x 1 R 1/2, 12 x 1 R 1/2, 12 x 1
Diâmetro saída P.D.C. mm 60/100-80/80-80/125 60/100-80/80-80/125 60/100-80/80-80/125
Peso kg 21,4 21,4 23,6

Dimensões
Altura mm 682 682 741
Largura mm 352 352 410
Profundidade mm 266 266 323

Dados de combustão
Temperatura dos P.D.C. °C 186 198 204
Caudal dos P.D.C. g/s 11,5 11,5 12,9

Certificado CE 1312BP4018 1312BP4018 1312BP3978

Máxima segurança, máxima poupança máximo conforto

Aquilo que um utilizador mais exigente procura num esquentador,

encontra na gama de esquentadores turboMAG da Vaillant.

Máxima segurança A estanquidade na câmara de combustão

garante que os fumos provenientes do esquentador serão sempre

expelidos para o exterior da habitação. O risco de intoxicação

por inalação de fumos é inexistente.

Máximo conforto O utilizador selecciona a temperatura de AQS

independente da temperatura de entrada da água da rede.

Máxima poupança A água aquece à temperatura desejada pelo

utilizador, por isso não é necessário misturar com água fria.
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Estanque termostático
Máxima segurança, máxima poupança, máximo conforto

Água quente sanitária

Sinalizador LED

Indica se o esquentador está a produzir água quente

Interruptor ligado/desligado

Display digital

Indica o estado do esquentador. Em caso de avaria o display mostrará

o código de avaria para facilitar ao utilizador a identificação junto 

dos serviços técnicos.

Selector de temperatura

O utilizador selecciona a temperatura exacta que pretende obter

gama green plus

11-2/0-14-2/0 17-2/0

A 100 100
B 250 320
C 682 742
D 697 757
E 200 200

11-2/0-14-2/0 17-2/0

K 15 15
L 55 56
M 35 156
N 50 172
O 276 322

11-2/0-14-2/0 17-2/0

F 30 30
G 352 410
H 266 311
I 167 159
J 627 686

Kit de evacuação

concêntrico

vertical (C32)

Ø 60/100

L max. = 5 m

Ø 80/125

L max. = 10 m

Kit de evacuação

duplo individual (C32)

Ø 60/80

L1 + L2 máx. = 30 m

Kit de evacuação

concêntrico

horizontal (C12)

Ø 60/100

L max. = 5 m

turboMAG



Os esquentadores de tiragem forçada atmoMAG exclusive incluem uma ligação para a saída

dos fumos de 80 mm e estão homologados com os acessórios da Vaillant desse diâmetro.

A ligação para a saída dos fumos vem preparada para a saída horizontal com a referência

0020048395. Se a instalação for vertical para a saída dos fumos deve-se substituir a gola

de ligação situada na saída dos fumos do esquentador pelo acessório de referência

0020048396.
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Tipo de aparelho Unidades   atmoMAG exclusive TF
11-2/0 14-2/0

Tipo de gás natural/GPL natural/GPL

Características
Câmara de combustão Tiragem forçada Tiragem forçada
Caudal de água (∆T=25 K) l/min 11,2 13,6
Acendimento Electrónico Electrónico
Modulação Automática Automática
Seleccção do salto térmico (∆T) K Ajustável Ajustável

Funcionamento
Consumo calorífico nominal kW 22,6 26,9
Potência nominal kW 19,2 23,7
Potência nominal kcal 16.770 20.382
Modulação de potência kW 8,6 - 19,5 8,6 - 23,7
Rendimento nominal % 87 88
Caudal mínimo de água l/min 2,2 2,2
Alimentação eléctrica V/Hz 220/50 220/50
Pressão mínima de arranque (dinâmica) bar 0,2 0,2
Pressão máxima permitida (estática) bar 13 13

Ligações
Entrada/saída de água " R 1/2 R 1/2
Entrada de gás " R 1/2, 12 x 1 R 1/2, 12 x 1
Diâmetro saída P.D.C. mm 80 80
Peso kg 21,4 21,4

Dimensões
Altura mm 682 682
Largura mm 352 352
Profundidade mm 266 266

Dados de combustão
Temperatura dos P.D.C. °C 186 198
Caudal dos P.D.C. g/s 11,5 11,5

Certificado CE 1312BP4018 1312BP4018

A solução perfeita para a substituição de um aparelho antigo

Algumas instalações  não reunem condições para a substituição

de um esquentador atmosférico por outro por não estarem

reunidas as condições para uma boa exaustão do aparelho. Os

esquentadores de tiragem forçada são a solução quando estes

constrangimentos sucedem. Nestes modelos os produtos da

combustão (fumos) são libertados para o exterior na sua totali-

dade por meio de um extractor mecânico incluido no próprio

esquentador.

Máximo conforto O utilizador selecciona a temperatura de AQS

independente da temperatura de entrada da água da rede.

Máxima poupança A água aquece à temperatura desejada pelo

utilizador, por isso não é necessário misturar com água fria.

Tiragem forçada termostático
Máxima segurança, máxima poupança, máximo conforto

Agua caliente sanitaria

Sinalizador LED

Indica se o esquentador está a produzir água quente

Interruptor ligado/desligado

Display digital

Indica o estado do esquentador. Em caso de avaria o display mostrará

o código de avaria para facilitar ao utilizador a identificação junto 

dos serviços técnicos.

Selector de temperatura

O utilizador selecciona a temperatura exacta que pretende obter

gama green plus

11-2/0-14-2/0

A 80
B 250
C 682
D 697
E 200

11-2/0-14-2/0

K 15
L 55
M 35
N 50
O 276

11-2/0-14-2/0

F 30
G 352
H 266
I 167
J 627

atmoMAG exclusive TF



11 14

A 235 224
B 110 130
C 139 64
D 453 633
E 391 569

11 14

K 310 350
L 249 264
M 243 259
N 115 124
O 580 680

11 14

F 72 63
G 143 87
H 120 120
I 113 141
J 77 77

11 14

P 605 695
Q 15 15
R 27 28
S 61 61

Tipo de aparelho Unidades   atmoMAG exclusiv
11-XI 14 XI

Tipo de gás natural/GPL natural/GPL

Características
Câmara de combustão Atmosférica Atmosférica
Caudal de água (∆T=25 ºC) l/min 11 11
Caudal de água máximo (∆T=25 ºC) l/min 14,3 18,2
Acendimento Electrónico Electrónico
Modulação Termostático Termostático

Funcionamento
Consumo calorífico nominal kW 21,5 27,2
Potência nominal kW 19,2 24,4
Modulação de potência kW 6,7 - 19,2 8,1 - 24,4
Rendimento nominal % 89 90
Caudal mínimo de água l/min 2,5 2,5
Pressão mínima de arranque (dinâmica) bar 0,1 0,1
Pressão máxima permitida (estática) bar 13 13

Peso kg 10 12,5

Dados de combustão
Temperatura dos P.D.C. °C 160 155
Caudal dos P.D.C. g/s 14 19,1

Certificado CE - -

Com os esquentadores da gama atmoMAG exclusiv o utilizador

tem acesso a desempenhos só possíveis com aparelhos muito

mais dispendiosos.

Máximo conforto O utilizador selecciona a temperatura de AQS

ideal, independentemente da temperatura de entrada da água

da rede

Máximo caudal Até 18,2 l num esquentador de caudal nominal

de 14 l

Máxima poupança A água apenas aquece à temperatura desejada

pelo utilizador e, portanto, não é necessário misturar com água

fria.
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Máximo conforto, máximo caudal, máxima poupança

Água quente sanitária

Sinalizador LED

Indica se o esquentador está a produzir água quente

Selector de temperatura

O utilizador escolhe a temperatura que pretende

Display digital

Indica o estado do esquentador. Em caso de avaria o display mostrará

o código de avaria para facilitar ao utilizador a identificação junto 

dos serviços técnicos.

Interruptor ligado/desligado

gama green plus

1 R1/2 ligação de água quente
2 ligação de gás
3 R1/2 ligação de água fria

Graças ao selector de caudal e sempre que as tempe-

raturas de entrada de água o permitam, o seu esquen-

tador atmoMAG exclusiv de 11 litros poderá fornecer

até 14,3 litros e o modelo de 14 litros até 18,2 litros

O esquentador mais generoso do mercado

atmoMAG exclusiv

Atmosférico termostático



atmosférico tiragem forçada

atmoMAG plus

14 / 15

Água quente sanitária

O sistema Digital System, incorpora um display digital, com-

posto por um controlo electrónico inteligente de última

geração e uma sonda de temperatura (NTC) instalada no

circuito hidráulico do esquentador, oferecendo, a cada instante

e com total fiabilidade, a temperatura da água no ponto de

saída do esquentador. Sempre que o hidrogerador não pro-

duza a energia suficiente para o seu funcionamento, por

disfunção do mesmo ou por uma pressão insuficiente da

água, o display digital mostrará o símbolo de uma pequena

pilha. A indicação de que o esquentador está a funcionar, é

simbolizada no display através de uma chama.

O display digital também informa de possíveis anomalias que

possam surgir no funcionamento, facilitando o manuseamento

do utilizador e uma possível reparação por técnico em caso

de anomalia (falta de gás, má saída de gases..., etc).

Alto conforto com baixo consumo de energia

O sistema Opti Mod é um sistema de modulação contínua,

sem saltos nem escalões, que proporciona água quente ao

utilizador no ponto de consumo a uma temperatura estável

sem os incómodos altos e baixos. Garante elevado conforto

em água quente com baixo consumo de energia.

O selector de potência permite seleccionar a potência calo-

rífica nominal do aparelho entre os 40 e os 100% em 10

patamares, assim como a temperatura ideal, dependendo da

época do ano. O caudal de gás adapta-se automaticamente,

ao caudal da água circulante e de forma contínua, mantendo

constante a temperatura de saída da água e conseguindo

uma importante poupança de energia. O sistema Opti Mod

compensa assim as variações da temperatura de entrada da

água nas diferentes épocas do ano. Toda a gama mini de 11

e 14 litros dispõe do Sistema Opti Mod.

Display digital

Digital System
A modulação continua

Opti Mod

Uma grande selecção para acertar sempre

A gama green de esquentadores Vaillant é com-

posta por esquentadores sem chama piloto e

apresentam-se como uma alternativa económica

às soluções termostáticas. Alimentados por co-

rrente eléctrica (modelos de tiragem forçada),

hidrogerador (modelos DiectPower) ou pilhas

(modelos DirectStart) oferecem muitas prestações

a ter em conta na escolha de um esquentador.

Acendimento directo ao queimador sem piloto

Direct Start

Água quente em menos tempo

O sistema Direct Start, de arranque directo ao queimador sem piloto, reduz notavelmente o tempo de espera da água quente

nos pontos de consumo e aumenta o conforto do utilizador. Consiste em 3 eléctrodos situados no queimador, dois de acendimento

e um de ionização. É similar ao acendimento de uma caldeira já que produz um arco eléctrico para acender a chama no queimador.

O eléctrodo de ionização tem como função detectar se há chama no queimador, mantendo fechada a passagem do gás, sempre

que não exista uma solicitação de água quente, garantindo toda a segurança no seu lar.

Dispõem do sistema Direct Start:

· atmoMAG mini PT 11-0/0 GX, XI

· atmoMAG PT 14-0/0 GX, XI

· atmoMAG plus PT 11-4/0 E

· atmoMAG plus PT 14-4/0 E

Ao eliminar os passos intermédios até que o esquentador

comece a funcionar, consegue-se uma poupança de gás, já

que o acendimento faz-se em menos de 4 segundos. A válvula

motorizada consegue acendimentos mais suaves e eficazes

e também, mais silenciosos.

Porquê um esquentador sem chama piloto?

Ter um esquentador com chama piloto supõe ter uma chama 8760

horas por ano. Essa pequena chama representa, na maior parte

dos casos, um consumo entre 10 a 12 gramas de gás butano por

hora. Significa que o consumo desse esquentador mantendo a

chama acesa, é muito maior que um sem chama piloto.

Mude para um esquentador sem chama piloto da Vaillant!

atmosférico com hidrogerador

atmoMAG Direct Power
atmosféricos a pilhas

MAG Direct Start

Gama green
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Água quente sanitária

11-4/0 E 14-4/0 E
A 235 224
B Ø80 Ø80
C 209 144
D 660 775
E 392 500
F 45 45

11-4/0 E 14-4/0 E
M 580 680
N 675 775
O 15 15
P 125 125
Q 253 269
R 95 95

11-4/0 E 14-4/0 E
G 10 10
H 148 148
I Min. 20 Min. 20
J 310 350
K 243 259
L 115 128

Ligação do gás

Ventilador

Limitador de temperatura

Pressostato

Sensor de temperatura

Tensão da alimentação
eléctrica

A solução perfeita para a substituição em instalações antigas

Algumas normas podem dificultar a substituição de um esquen-

tador atmosférico por outro, devido a uma maior exigente no

que respeita a saída dos gases queimados. Os esquentadores de

tiragem forçada oferecem soluções quando estas dificuldades

aparecem. Nestes modelos os produtos da combustão (fumos)

são expelidos na sua totalidade por meio de um exaustor incluído

no próprio aparelho.

Tiragem forçada
Pequenos e confortáveis

(*) Profundidade com manípulos

Tipo de aparelho Unidades   atmoMAG plus
11-4/0 E 14-4/0 E

Tipo de gás natural/GPL natural/GPL

Características
Câmara de combustão Atmosférica Atmosférica
Caudal de água (∆T=25 K) l/min 11 14
Acendimento Electrónico Electrónico
Ventilador Integrado Integrado
Modulação Automática e ajustável Automática e ajustável
Selecção salto térmico (∆T) 17 - 50 17 - 50

Funcionamento
Consumo calorífico nominal kW 22,1 27,4
Potência nominal kW 19,2 24,4
Modulação de potência kW 7,7 - 19,2 9,8 - 24,4
Rendimento nominal % 87 87
Caudal mínimo de água l/min 2,2 2,8
Pressão mínima de arranque (dinâmica) bar 0,15 0,17
Pressão máxima permitida (estática) bar 13 13

Ligações
Entrada/saída de água " R 1/2 R 1/2
Entrada de gás " R 1/2, 13 x 1 R 1/2, 13 x 1
Diâmetro saída P.D.C. mm 80 80
Peso kg 12,5  15

Dimensões
Altura mm 580 680
Largura mm 310 350
Profundidade mm 243 (253)* 259 (269)*

Datos de combustão
Temperatura dos P.D.C. °C 150 140
Caudal dos P.D.C. g/s 12,9 16,2

Certificado CE CE-99BS871 CE-99BS871

Os esquentadores de tiragem forçada atmoMAG plus dispõem de uma ligação para a saída

dos gases com um diâmetro de 80 mm e foram homologados com os acessórios da Vaillant.

A ligação para a saída dos gases vem preparada para a conduta horizontal referência

0020048395. Se instalar com uma conduta vertical, deve substituir-se o colarinho de ligação

situado na saída de gases do esquentador pelo acessório referência 0020048396.

Selector de potência

A potência do aparelho pode regular-se entre os 40% e os 100% 

da sua potencia nominal

Selector de temperatura

Se a temperatura de entrada de água se mantiver constante, o 

aparelho fornece a água quente a uma temperatura constante. 

Com o selector de temperatura poderá variar a temperatura da 

água

Display digital

Indica-nos o estado do aparelho. Em caso de avaria, o display mostra

um código do erro detectado facilitando a detecção da avaria pelo

serviço técnico.

Interruptor ligado/desligado

gama green

atmoMAG plus
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A utilização de um hidrogerador como fonte de energia para

acender um esquentador, revelou-se uma solução fiável para

quem procura um esquentador modulante atmosférico de altas

prestações.

A presença do hidrogerador não só representa poupança ener-

gética e económica pela ausência de pilhas, mas também conforto

para o utilizador que não precisa de se preocupar com a sua

substituição.

Atmosférico com hidrogerador
Acendimento directo ao queimador, sem pilhas nem tomadas

Água quente sanitária

O conceito inovador com hidrogeração de alta tecnologia, usa a circulação

da água através da turbina situada na entrada de água, gerando a energia

necessária para cobrir as necessidades energéticas do esquentador durante

o seu funcionamento.

Selector de potência

A potência do aparelho pode regular-se entre os 40% e os 100% 

da sua potência nominal

Selector de temperatura

Se a temperatura de entrada de água se mantiver constante, o 

aparelho fornece a água quente a uma temperatura constante. 

Com o selector de temperatura poderá variar a temperatura da 

água

Display digital

Indica-nos o estado do aparelho. Em caso de avaria, o display mostra

um código do erro detectado facilitando a detecção da avaria pelo

serviço técnico.

Interruptor ligado/desligado

gama green

atmoMAG Direct Power

(*) Profundidade com manípulos

Tipo de aparelho Unidades   atmoMAG
mini 11/0/0 GX 14-0/0 GX

Tipo de gas natural/GPL natural/GPL

Características
Câmara de combustão Atmosférica Atmosférica
Caudal de água (∆T=25 K) l/min 11 14
Acendimento Electrónico Electrónico
Campânula anti-retorno Integrada Integrada
Modulação Automática e ajustável Automática e ajustável
Selecção salto térmico (∆T) 17 - 50 17 - 50

Funcionamento
Consumo calorífico nominal kW 22,1 28,1
Potência nominal kW 19,2 24,4
Modulação de potência kW 7,7 - 19,2 12,2 - 24,4
Rendimento nominal % 87 87
Caudal mínimo de água l/min 2,2 2,8
Pressão mínima de arranque bar 0,4 0,4
Pressão máxima permitida bar 13 13

Ligações
Entrada/saida de água " R 1/2 R 1/2
Entrada de gás " R 1/2, 13 x 1 R 1/2, 13 x 1
Diámetro saída dos P.D.C. mm 110 130
Peso kg 12  14

Dimensões
Altura mm 580 680
Largura mm 310 350
Profundidade mm 243 (253)* 259 (269)*

Dados de combustão
Temperatura dos P.D.C. °C 160 165
Caudal dos P.D.C. g/s 14,4 18,0

Certificado CE CE99BP821 CE99BP821

11 GX 14 GX
A 235 224
B 110 130
C 139 64
D 310 350
E Min. 20 Min. 20

11 GX 14 GX
K 0 0
L 15 15
M 15 15
N 125 125
O 253 269

11 GX 14 GX
F 243 259
G 115 124
H 451 631
I 580 680
J 605 695

Sistema de hidrogenerador Direct Power
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Os esquentadores a gás atmoMAG mini com acendimento elec-

trónico a pilhas são a solução mais económica da Vaillant, de 11

e 14 litros, conhecidos como “sem piloto”.

O aparelho arranca, automaticamente, quando se abre uma

torneira de água quente em qualquer dos pontos de consumo

da instalação (lavatório, lavalouça, duche...), desligando-se,

automaticamente, quando se fechar a torneira. O utilizador

recebe informações através de pequenos sinalizadores LED que

indicam a cada momento o estado do aparelho.

Água quente sanitáriagama green

Atmosférico a pilhas
Sem piloto: maior poupança no consumo

atmoMAG Direct Start

Selector de potência

A potência do aparelho pode regular-se entre os 40% e os 100% 

da sua potência nominal

Selector de temperatura

Se a temperatura de entrada de água se mantiver constante, o 

aparelho fornece a água quente a uma temperatura constante. Com

o selector de temperatura poderá variar a temperatura da água

Interruptor ligado/desligado

3 Sinalizadores LED

Indica-nos o estado do aparelho.

(*) Profundidade com manípulos

Tipo de aparelho Unidades   atmoMAG
11-0/0 XI 14-0/0 XI

Tipo de gás natural/GPL natural/GPL

Características
Câmara de combustão Atmosférica Atmosférica
Caudal de água (∆T=25 K) l/min 11 14
Acendimento Electrónico Electrónico
Campânula anti-retorno Integrada Integrada
Modulação Automática e ajustável Automática e ajustável
Selecção salto térmico (∆T) 17 - 50 17 - 50

Funcionamento
Consumo calorífico nominal kW 22,1 28,1
Potência nominal kW 19,2 24,4
Modulação de potência kW 7,7 - 19,2 12,2 - 24,4
Rendimento nominal % 87 87
Caudal mínimo de água l/min 2,2 2,8
Pressão mínima de arranque bar 0,15 0,17
Pressão máxima permitida (estática) bar 13 13

Ligações
Entrada/saída de água " R 1/2 R 1/2
Entrada de gás " R 1/2, 13 x 1 R 1/2, 13 x 1
Diâmetro saída dosP.D.C. mm 110 130
Peso kg 12 14

Dimensões
Altura mm 580 680
Largura mm 310 350
Profundidade mm 243 (253)* 259 (269)*

Dados de combustão
Temperatura dos P.D.C. °C 160 165
Caudal dos P.D.C. g/s 14,4 18,0

Certificado CE CE99BP821 CE99BP821

11 XI 14 XI
A 235 224
B 110 130
C 139 64
D 310 350
E Min. 20 Min. 20

11 XI 14 XI
K  0 0
L 15 15
M 15 15
N 125 125
O 253 269

11 XI 14 XI
F 243 259
G 115 124
H 451 631
I 580 680
J 605 695

Informação dos LEDS

LED amarelo indica falta de água

LED vermelho indica possíveis anomalias no aparelho

LED verde indica que o aparelho está em funcionamento

sinalizadores LED



6 L
A 123
B 93
C 191
D 320
E 92

6 L
F 70
G 35
H 267
I 16
J 49

6 L
K 127
L 205
M 96
N 194
O 573

6 L
P 587
Q 275
R 382
S 109
T 61

Os novos esquentadores a gás atmoMAG de 6 L com acendimento

electrónico foram desenvolvidos para que as instalações com

pequenos consumos possam desfrutar das mesmas vantagens,

de poupança e conforto, que as instalações tradicionais.
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Atmosférico a pilhas 6 L
Sem piloto: maior poupança no consumo

Água quente sanitáriagama green

atmoMAG Direct Start

Selector de potência

A potência do aparelho pode regular-se entre os 50% e os 100% 

da sua potência nominal

Selector de temperatura

Se a temperatura de entrada de água se mantiver constante, o 

aparelho fornece a água quente a uma temperatura constante. Com

o selector de temperatura poderá variar a temperatura da água

Sinalizadores LED

Indica-nos o estado do aparelho.

Interruptor ligado/desligado

LED verde: indica que o esquentador está em funcionamento.

Tipo de aparelho Unidades   atmoMAG
6 0/0 XI

Tipo de gás GPL

Características
Câmara de combustão Atmosférica
Caudal de água máximo (∆T=25 K) l/min 6
Acendimento Electrónico
Campânula anti-retorno Integrada
Modulação Automática e ajustável

Funcionamento
Consumo calorífico nominal kW 11,8
Potência nominal kW 10,4
Modulação de potência kW 5,2 - 10,4
Rendimento nominal % 88
Caudal mínimo de água l/min 1,9
Pressão mínima de arranque bar 0,15
Pressão máxima de trabajo bar 13

Peso kg 7

Ligações
Entrada/saída de água " 3/8
Entrada de gás " 10 x 1

Dados de combustão
Temperatura dos P.D.C. °C 150
Caudal dos P.D.C. g/s 7,8

Certificado CE -
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Água quente sanitária

A utilização de esquentadores com chama piloto permanente só

é recomendável quando se tem uma utilização pontual da insta-

lação. De contrário, existe um consumo excessivo com o conse-

quente custo. Sem dúvida que os esquentadores com chama

piloto permanente são uma boa opção para as instalações que

só funcionam alguns dias ou semanas por ano.

11 XF
A 235
B 110
C 139
D 310
E Min. 20

11 XF
K 0
L 15
M 15
N 125
O 253

11 XF
F 243
G 115
H 451
I 580
J 605

(*) Profundidade com manípulos

Tipo de aparelho Unidades   atmoMAG mini
11 0/0 XF

Tipo de gás natural/GLP

Características
Câmara de combustão Atmosférica
Caudal de água (∆T=25 K) l/min 11
Acendimento Electrónico
Campânula anti-retorno Integrada
Modulação Automática e ajustável
Selecção salto térmico (∆T) 17 - 50

Funcionamento
Consumo calorífico nominal kW 22,1
Potência nominal kW 19,2
Modulação de potência kW 7,7 - 19,2
Rendimento nominal % 87
Caudal mínimo de água l/min 2,2
Pressão mínima de arranque bar 0,12
Pressão máxima permitida (estática) bar 13

Ligações
Entrada/saída de água " R 1/2
Entrada de gás " R 1/2, 13 x 1
Diâmetro saída dos P.D.C. mm 80
Peso kg 12,5

Dimensões
Altura mm 580
Largura mm 310
Profundidade mm 243 (253)*

Dados de combustão
Temperatura dos P.D.C. °C 160
Caudal dos P.D.C. g/s 14,4

Certificado CE CE99BP821

Selector de potência

A potência do aparelho pode pré regular-se entre 40% a 100% da

potência nominal

Selector de temperatura

Se a temperatura de entrada de água se mantiver constante, o 

aparelho fornece a água quente a uma temperatura constante. 

Com o selector de temperatura poderá variar a temperatura da 

água

atmosférico

MAG Trem de chispas

Atmosférico trem de chispas
atmoMAG mini

O esquentador mais económico para utilizações pontuais

Gama low green
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Kit solar universal

Solução universal válida para qualquer tipo de aparelho (caldeiras murais, esquentadores, termoacumuladores eléctricos…). A

presença do kit permite cumprir a norma vigente seja qual for a solução adoptada.

4 Entrada de água do siste-

ma solar no kit solar

5 Saída de água do kit solar

do sistema solar e entrada

no esquentador

Funcionamento

Uma vez instalado o sistema solar, o esquentador a gás conserva

todas as funções base. O sistema solar não influencia nem a segurança

nem no funcionamento do aparelho. Quando há um pedido de AQS,

a água do acumulador solar chega à primeira válvula regulada para

45ºC, que funciona como by-pass.

Se a temperatura for superior a 45ºC a água passa à válvula seguinte,

também regulada para 45ºC. A água proveniente do sistema solar

mistura-se com a água fria da rede para que chegue ao utilizador à

temperatura desejada.

Se a temperatura da água do sistema solar for inferior a 45º C a

água passa para o esquentador provocando o acendimento do mesmo.

A água que sai do esquentador mistura-se coma água fria da rede

para que chegue ao utilizador à temperatura pretendida. Recomenda-

se que a pressão da rede seja superior a 1 bar. Os abastecimentos

com o máximo de caudal conseguem-se com uma pressão de entrada

de água entre 3 e 10 bar.

Ajuste da temp. da água misturada

A temperatura de saída das válvulas

misturadoras e bypass vê ajustadas de

fábrica para 45ºC. Rodando o parafuso

de ajuste das válvulas pode ajustar-se

a temperatura entre os 40º C e os 60

ºC. As válvulas deverão estar reguladas

para a mesma temperatura

Relativamente às instalações com energia solar, onde a temperatura da água quente

sanitária poderá exceder os 60º C, é obrigatório a instalação de um sistema automático

de mistura de água ou de outro sistema que limite a temperatura no ponto de consumo

até esse valor. Assim, é responsabilidade do instalador a instalação de um sistema

automático de mistura (válvula misturadora) e os kits da Vaillant disponibilizam uma

solução fácil para o profissional que já incorporam as referidas válvulas e adaptam-se

aos esquentadores Vaillant da forma mais eficaz.

Kits solares

1 Entrada de água fria no kit

solar

2 Saída de AQS do kit solar

3 Entrada de água do es-

quentador no kit solar

Agua caliente sanitaria

Áqua quente
Áqua quente
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Em algumas instalações poderá ser necessário converter um

aparelho atmosférico para tiragem forçada. Nessas ocasiões

poderá ser mais económico a instalação de um kit de tiragem

forçada que a substituição do esquentador existente por

outro que incorpore o ventilador correspondente.

Kit tiragem forçada

5 l 11 l

14 l

110 mm

125 mm

5 m mais 1 x 90º de curva

Com cada curva adicional de 90º o comprimento

da tubagem reduz-se em 0,5 m. Com cada curva

adicional de 45º reduz-se o comprimento da

tubagem 0,25m.

7,5 m mais 1 x 90º de curva

Com cada curva adicional de 90º o comprimento

da tubagem reduz-se em 0,5 m. Com cada curva

adicional de 45º reduz-se o comprimento da

tubagem 0,25m.

Comprimento máximo permitido das tubagensModelo Ø

1

2

3

4

5

6

7

1

2

1

1

1

2

1

DescriçãoPosição Quantidade

Ventilador Ø 106

Junta de silicone Ø 106

Parafuso (para a fixação do sensor

de temperatura)

Sensor de temperatura

Anel adaptador Ø 112-90

Anel adaptador Ø 112-90

Autocolante para o aparelho

gama green plus

O kit solar disponível para a fama turboMAg incorpora uma

válvula misturadora instalada à entrada do esquentador,

garantindo o cumprimento da norma.

Funcionamento

Os esquentadores a gás mantêm as suas funções básicas uma vez

instalado o kit solar. O kit solar não afecta nem a segurança nem a

funcionalidade do aparelho. O esquentador a gás só arranca se a

temperatura de saída do sistema solar for igual à temperatura

regulada no esquentador. Se a temperatura do sistema solar ultra-

passar os 50ºC,o esquentador apaga-se para poupar gás. Com

temperaturas inferiores a 90ºC na válvula de 3 vias, o esquentador

também se apaga

Compatível com:

atmoMAG mini 11-0/0 XI, atmoMAG 14-0/0 XI,

atmoMAG plus 11-4/0 E, atmoMAG plus 14-4/0 E

Este kit apresenta-se como uma solução económica para

instalações existentes com esquentadores Vaillant não ter-

mostáticos. A instalação de uma válvula misturadora à saída

da água e uma sonda à entrada garantirá que o esquentador

não sobreaquecerá a água e que a mesma não ultrapassará

os 60ºC.

Legenda

Ligação da válvula termostática

1 Tubo de cobre para água fria

2 Água quente do sistema solar

3 Água fria

4 Válvula termostática

Funcionamento

Uma vez instalado o sistema solar, o esquentador a gás continua a

dispor de todas as suas funções. O sistema solar não interfere na

segurança ou no funcionamento do aparelho. O esquentador só entra

em funcionamento quando a temperatura de entrada de água do

sistema solar é < 50ºC. A temperaturas > 50ºC não é necessário

aquecer mais. Se a temperatura do sistema solar ultrapassar os 50ºC

o esquentador apaga-.se a fim de poupar gás. E também se apaga

a temperaturas > 90ºC, após a válvula misturadora.

Compatível com:

atmoMAG mini 11-0/0 XI, atmoMAG 14-0/0 XI,

atmoMAG plus 11-4/0 E, atmoMAG plus 14-4/0 E

gama green

Ajuste da temp. da água misturada

A temperatura de saída das válvulas

misturadora e de bypass vêm ajustada

de fábrica a 45ºC. Rodando o parafuso,

pode ajustar-se entre 40ºC  - 60ºC. As

duas válvulas devem estar reguladas

para a mesma temperatura

Ponto vermelho

NTC
Só aparelhos
com LCD

Água fria Ponto azul

Água fria
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Água quente sanitária




