
Caldeiras murais de
condensação, mistas,
instantâneas com
microacumulação,
e por acumulação exterior
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A Vaillant, especialista em tecnologia de condensação, lança no mercado uma nova
geração de caldeiras, as caldeiras murais de condensação ecoTEC plus. Aparelhos com
prestações melhoradas que, simultaneamente, consomem menos e fazem melhor uso
da energia e do calor produzido. As caldeiras de gás ecoTEC plus, proporcionam o
máximo conforto em aquecimento e produção de água quente para o lar, com grande
respeito pelo meio ambiente.

Eficiência energética
Uma nova geração

Economia de espaço,
de energia e de tempo
Uma caldeira pequena com um grande interior...
A tecnologia de condensação compacta torna-se realidade com uma nova caldeira, a
ecoTEC plus: mais pequena, mais leve e mais fácil de manusear. Este é o motivo pelo
qual não só é a opção ideal nas habitações novas, mas também no caso de susbtituição
e modernização. Encaixa em qualquer espaço, de uma forma tão fácil e rápida que na
própria instalação irá poupa tempo e dinheiro. Apesar das suas dimensões reduzidas,
as caldeiras ecoTEC plus possuem um interior completamente equipado. Com todos os
componentes perfeitamente acediveis e identificáveis que garantem um trabalho fácil
e, em consequência, de baixo custo.

… que oferece um grande rendimento
A tecnologia de condensação utiliza o calor do vapor de água que condensa, e que
normalmente se perde com os gases da combustão, no caso das caldeiras convencionais.
Assim, em comparação com as caldeiras convencionais de não condensação, esta
tecnologia proporciona um poupança no consumo acima de 25%, dependendo da
instalação, e reduzindo o impacto ecológico negativo.

O seu amplo campo de modulação permite, ainda, ajustar a potência às solicitações de
aquecimento de forma progressiva de forma a consumir menos energia em funcionamento
contínuo, evitando perdas por paragem e arranque, aumentando, assim, a sua vida útil
e oferecendo um funcionamento totalmente fiável e um serviço duradouro.

O rendimento elevado é uma característica comum em todas as caldeiras ecoTEC plus.

Contam ainda com um dispositivo adicional: o novo sensor de pressão de água que
permite um diagnóstico claro e uma manutenção preventiva. Este sensor activa um
pedido de enchimento do sistema, quando a pressão desce no circuito de aquecimento
e desliga o sistema, por motivos de segurança, quando a pressão se encontra abaixo
do valor mínimo.
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Conforto sem preocupações

Uma das últimas inovações tecnológicas da Vaillant é a caldeira de condensação ecoTEC
plus. A Vaillant utilizou, na produção desta caldeira, a experiência que tem desde há
mais de uma década na produção de caldeiras com a tecnologia da condensação.

Eficiência e poupança energética
O uso racional da energia é um tema que, nos últimos tempos, tem tido particular
relevância, já que os recursos naturais que utilizamos para conseguir esta energia
podem esgotar-se. Isso, leva-nos a procurar novas formas de obtenção da mesma, menos
contaminantes e com mais respeito pelo meio ambiente. A tecnologia de condensação
é um passo importante em direcção a uma utilização da energia mais racional.

Idealizada para tornar a vida mais confortável
Todas as caldeiras são concebidas para proporcionar conforto. No entanto, o objectivo
da Vaillant é criar um produto capaz de oferecer características superiores à média e
o ideal para satisfazer os clientes mais exigentes. Assim, a gama ecoTEC plus foi
concebida com este objectivo: garantir o máximo conforto tanto no âmbito da produção
de A.Q.S. como no do aquecimento.

Bem-estar garantido
O alto rendimento energético certificado com HHHH para qualquer tipo de instalação,
completa-se com componentes que proporcionam o máximo rendimento. Por isso, se
combinarmos a instalação com os acessórios opcionais de regulação adequados, vamos
aumentar o rendimento de uma forma simples.

Uma versão para cada necessidade
A gama ecoTEC plus é constituída por vários modelos de diferentes potências, podendo
se seleccionar entre modelos mistos com produção instantânea de A.Q.S. e acrescentar
um acumulador compacto actoSTOR opcional, que as dota de um incomparável conforto
em A.Q.S., ou ainda através de modelos mistos de acumulação, com produção de A.Q.S.
com acumulador externo, opcional.

Maior poupança energética
O consumo de energia de um aparelho com tecnologia de condensação é, claramente,
mais baixo que o tradicional na produção de calor, uma vez que também se aproveita
o calor do vapor de água contido nos produtos da combustão do gás. Concretamente,
ao condensar o vapor de água contido nos produtos da combustão, com a água mais
fria que retorna do sistema, recupera-se o calor latente do vapor de água. Este calor
utiliza-se para pré-aquecear a água que vem do sistema de aquecimento antes de passar
pelo permutador de calor da caldeira onde se produz a combustão do gás e termina de
aquecer.

Com as caldeiras de condensação ecoTEC plus, fornecendo o mesmo calor, obtém-se
uma redução no consumo acima de 25% e das emissões de NOx e CO2 até 70%, em
comparação com as caldeiras convencionais.

Como todas as caldeiras Vaillant, cumprem todas as directivas da UE relativas a aparelhos
de gás, à segurança, ao rendimento e à compatibilidade electromagnética.

O que é a tecnologia de

condensação?

Partindo da mesma quantidade de energia disponível (gás + vapor de água em produtos da combustão), sob as mesmas condições de
instalação, o rendimento é sempre superior com caldeiras de condensação. Melhorando-se as condições trabalhando a mais baixas
temperaturas, com grandes painéis de radiadores ou com solo radiante e com uma regulação opcional adequada, o rendimento aumenta.

Rendimento de uma caldeira de condensação ecoTEC plus a funcionar em instalações com temperaturas ida/retorno de:

Rendimento de uma caldeira convencional a funcionar em
instalações com temperaturas ida/retorno de 75/60ºC

75/60ºC40/30ºC
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Permutador integral de condensação Bloco do queimador, acendimento, ventilador e
válvula de gás

Componentes de qualidade…
A evolução de um produto implica o desenvolvimento de novos componentes cuja
combinação deve dar o máximo. A nova ecoTEC plus é o resultado da incorporação de
toda a experiência adquirida pela Vaillant.

A inovação mais importante da ecoTEC plus é o permutador primário, um permutador
integral de condensação de calor, formado por um permutador de calor compacto em
tubo de aço inoxidável e um colector dos produtos da combustão e de recolha de
condensados, inserido numa cápsula, que oferece alto rendimento com dimensões
extremamente reduzidas. Graças, também, ao revestimento em material de composite
monoblock reduz-se a perda de calor, o risco de fugas de água e obtém-se um isolamento
acústico e térmico de excepção tornando as caldeiras ecoTEC plus extremamente
silenciosas quando estão em funcionamento. Além disso, permitem poupar ainda mais
energia. Graças ao grande diâmetro da tubagem de condução da água, a resistência
reduz-se em cerca de 25% e assim a potência da bomba também se pode reduzir.

O bloco formado pelo queimador de aço inoxidável, o sistema de acendimento e detecção
da chama, o ventilador e a válvula de gás, estão praticamente livres de manutenção e
a segurança que oferecem no funcionamento, é excepcional.

O bloco hidráulico, semelhante ao das caldeiras convencionais da Vaillant, foi estudado
com o fim de aumentar o rendimento da caldeira, com especial atenção à ergonomia
e à facilidade de instalação, para não falar da facilidade de manutenção. Incorpora um
permutador de placas de alta transmissão de calor em aço inoxidável, a válvula de 3
vias motorizada em latão, com "by-pass" automático e ajustável, o detector de caudal,
a bomba automática e o sensor de pressão da àgua, exclusivos da Vaillant. Cada
componente é acedível pela frente para reduzir o tempo de intervenção. O grande
permutador de A.Q.S., está dotado com uma sonda de temperatura que permite o
controlo absoluto da temperatura de saída da água quente, garantindo uma regulação
sem saltos térmicos: a ecoTEC plus está certificada com HHH de conforto em A.Q.S.!

Concebida ao mínimo detalhe

… para prestações de primeira classe
Os modelos ecoTEC plus mistos de produção instantânea de A.Q.S., requerem apenas
0,5 bar para funcionarem a plena potência: portanto, representam uma solução ideal
em zonas onde a pressão da água sanitária é baixa.

O sistema aquaPLUS regula constantemente a temperatura da água quente para mantê-
la constante mesmo com variações no consumo. A combinação da sonda de temperatura
com o detector de caudal, mediante turbina, consegue um conforto excepcional. O ajuste
à instalação de aquecimento é facilitado pelo amplo campo de modulação (de 30% a
100%) e da presença de uma bomba de circulação integrada de 2 velocidades, automática.

A selecção do regime de funcionamento da bomba realiza-se, automaticamente, entre
as 2 velocidades, de modo que o caudal da água da instalação se adapta à necessidade
de calor parcial, total e ao modo de A.Q.S., poupando energia igualmente. Adapta-se às
instalações automaticamente, ajustando o consumo e proporcionando o melhor
rendimento, evitando o desperdício de energia e reduzindo a emissão de ruído.

Bloco hidráulico Bomba circuladora automática
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Mantendo o controlo
A nova electrónica de gestão e controlo das caldeiras ecoTEC plus foi
desenhado usando a tecnologa eBUS, que permite uma melhor e mais
simples interacção bidirecional entre os componentes electrónicos da
instalação com a caldeira e uma instalação muito mais simplificada,
graças, também, às ligações eléctricas tipo ProE.

O sistema ADS de autodiagnóstico e informação são visualizados no
enorme display digital,intuitivo e retroiluminado em azul, da caldeira,
onde se vêem todos os dados sobre o estado do aparelho e que permite
o ajuste dos parâmetros de funcionamento, servindo assim de apoio aos
instaladores na instalação e aos técnicos especialistas nas revisões.
Eventuais anomalias, como a possível falta de água na caldeira, são
imediatamente apresentadas permitindo uma solução antes que sucedam.

As caldeiras ecoTEC plus com auto-monotorização, contam com um
detector de caudal e outro de pressão da água. O detector de caudal
circulante monitoriza o caudal da água quente para assegurar um
funcionamento óptimo. Juntamente com o sensor de pressão da água,
proporciona um diagnóstico claro e uma manutenção preventiva.

Um novo desenho que torna acima de tudo uma utilização mais cómoda
e funcional.

Caldeira ecoTEC plus, mista, com actoSTOR

Sensor de pressão

Electrónica Sistema ADS de autodiagnóstico

Detector de caudal

… com os melhores

componentes
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ecoTEC plus

O que também é novo, e simplesmente engenhoso, nestas caldeiras,
é que as ligações da ecoTEC plus já não estão dispostas de forma
vertical à caldeira, mas sim perpendiculares à parede.

O novo conceito de ligações da Vaillant garante um desenho estético
perfeito. As ligações, os componentes hidráulicos e as grelhas de
protecção, estão ocultas na parte inferior da caldeira. Assim, quando
se instala a caldeira não são visíveis os acessórios de ligação e não
há recantos onde se acumule o pó ou sujidade.

São instaladas rapidamente já que a sua instalação é muito familiar
ao ser praticamente igual à de uma caldeira convencional da Vaillant.
De tal ponto, que o kit de instalação hidráulica é comum para
qualquer caldeira da gama Vaillant, fazendo com que a substituição
de uma caldeira antiga por uma nova se transforme num trabalho
rápido e muito simples. O instalador não tem que fazer quaisquer
modificações no local da substituição.

As caldeiras murais a gás ecoTEC plus, instalam-se fácilmente e são
postas em funcionamento com a maior rapidez, graças ao seu
programa de enchimento e purga, independentemente do local da
instalação.

A saída de gases realiza-se praticamente do mesmo modo que o
das caldeiras convencionais. Os acessórios são muito parecidos: as
mesmas dimensões, mas material diferente. A vantagem da
condensação é que as distâncias que permite instalar são maiores.

A diferença mais característica da instalação das caldeiras de
condensação, em geral, é o esgoto dos condensados. Isto, no entanto,
não é um problema para a Vaillant, pois se não existir um esgoto
de PVC perto, a Vaillant dispõe da bomba de condensados ecoLEVEL,
que permitirá dirigi-los a outro ponto distante da caldeira, sem
problemas. É compacta, com um funcionamento extremamente
silencioso e devido ao seu desenho muito discreta.

Ligações hidráulicas ecoTEC plus

Kit de instalação hidráulica

Flexibilidade
e facilidade
de instalação



10 11

ecoTEC plus

O que também é novo, e simplesmente engenhoso, nestas caldeiras,
é que as ligações da ecoTEC plus já não estão dispostas de forma
vertical à caldeira, mas sim perpendiculares à parede.

O novo conceito de ligações da Vaillant garante um desenho estético
perfeito. As ligações, os componentes hidráulicos e as grelhas de
protecção, estão ocultas na parte inferior da caldeira. Assim, quando
se instala a caldeira não são visíveis os acessórios de ligação e não
há recantos onde se acumule o pó ou sujidade.

São instaladas rapidamente já que a sua instalação é muito familiar
ao ser praticamente igual à de uma caldeira convencional da Vaillant.
De tal ponto, que o kit de instalação hidráulica é comum para
qualquer caldeira da gama Vaillant, fazendo com que a substituição
de uma caldeira antiga por uma nova se transforme num trabalho
rápido e muito simples. O instalador não tem que fazer quaisquer
modificações no local da substituição.
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Ligações hidráulicas ecoTEC plus

Kit de instalação hidráulica

Flexibilidade
e facilidade
de instalação
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Benefícios somados
· O sistema utiliza o beneficio da condensação

durante o aquecimento do acumulador 
mediante o sistema AquaCondens, isto é, que
inclusive quando se aquece o acumulador, 
também se produz uma redução no consumo
de gás.

· Funcionamento silencioso

actoSTOR
Acumuladores gémeos de A.Q.S. de 10 litros, em aço
inoxidável, totalmente isolados
Detector do caudal de A.Q.S. solicitado
Mediante accionamento por efeito hall
Bomba circuladora do acumulador
Bomba modulante de rendimento elevado com baixo
consumo eléctrico de 8 a 44 W. A velocidade da bomba
depende do caudal de A.Q.S.
Vaso de expansão de 1 litro
Para acolher a expansão térmica da água quente

Válvula de corte

Válvula de segurança

Válvula de corte

Bomba

Motor

Detector de caudal

Sensor de pressão

Sondas NTC

Limitador de segurança

actoSTOR Aquecimento do acumulador por estratificação

Consumo de A.Q.S. < 3 l/min

Consumo de A.Q.S. > 3 l/min

Fácil instalação e adaptação
Uma inovação única. Com uma caldeira mista instantânea ecoTEC plus mais o acumulador por
estratificação térmica actoSTOR VIH CL 20 S, cria-se um novo conceito em conforto de água quente
sanitária num tamanho compacto.

O novo acumulador compacto actoSTOR instala-se atrás e não ao lado da caldeira. A sua profundidade,
inferior a 20 cm, faz com que se possa instalar sem dificuldade no mesmo espaço da parede onde
está a caldeira mista. Encaixa perfeitamente em espaços onde a ecoTEC plus só para aquecimento
com acumulador de água quente convencional é demasiado grande e uma caldeira mista sozinha não
pode proporcionar a água quente necessária.

Este acumulador pré-montado pode-se instalar fácil e rapidamente atrás de uma caldeira mista
instantânea ecoTEC plus, inclusive posteriormente e em poucos passos: é só desmontar a caldeira,
montar o acumulador na parede, colocar de novo a caldeira e pô-la em funcionamento.

Pequeno volume, alta potência
Apesar do pouco espaço necessário, a caldeira mista instantânea ecoTEC plus + actoSTOR, proporciona
uma grande quantidade de água quente sanitária, similar à produção instantânea com uma potência
mais elevada ou à produção com um acumulador com serpentina de maior volume. Isto é possível
através do princípio de estratificação térmica do sistema ActoNomic.

O novo acumulador actoSTOR VIH CL 20 S tem apenas um volume de 20 litros, mas contém água
quente a 60ºC desde o princípio e, através do sistema de estratificação térmica ActoNomic, recebe
constantemente água quente. Inclusive, no caso de pequenos consumos simultâneos em vários pontos
não há alterações bruscas de temperatura. Além disso, o sistema Aqua-Comfort assegura uma
temperatura de água constante, mesmo que haja mudanças no caudal solicitado. A água quente está
sempre disponível à temperatura desejada imediatamente ao iniciar o aquecimento do acumulador
e, inclusive, se o acumulador está completamente frio, este estará preparado em apenas uns minutos.

A produção de água quente é tão potente e eficaz como a de um acumulador convencional de 70
litros com serpentina, satisfazendo a procura de água à temperatura desejada mais rapidamente,
mas consumindo menos energia.

Nenhuma outra caldeira proporciona um conforto de água quente sanitária similar em tão pouco
espaço.

Simples e compacto

1) Acumulador a 60 ºC / ÆT = 30 ºC
2) ÆT = 25 ºC
3) ÆT = 30 ºC
4)ÆT = 35 ºC
5) De 10 a 60 ºC

VMW 296

VMW 346

Caudal (l/min) 1)

170

190

Caudal instant. (l/min) 3)

13,9

16,2

Caudal instant. (l/min) 4)

11,9

13,9

Tempo de aquecimento 5)

3,3

2,9

ecoTEC plus + actoSTOR
Mais conforto em A.Q.S.

Caudal instant. (l/min) 2)

16,7

19,5
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Acumuladores uniSTOR
Água quente para cada necessidade
Oferecemos acumuladores indirectos de aço
vitrificado para água quente sanitária, que encaixam
perfeitamente, com 5 capacidades diferentes para
combinar com a ecoTEC plus mista de acumulação
desde 120 até 500 litros de volume total; cada um
dos acumuladores oferece máxima rentabilidade
na produção de água quente sanitária.

Bomba de condensados ecoLEVEL
A bomba de condensados ecoLEVEL da Vaillant, foi concebida para resolver
os problemas que surgem quando uma caldeira de condensação de alto
rendimento é instalada muito distante de um ponto de esgoto (até 4 m na
vertical). É o acessório ideal quando não se pode colocar a caldeira facilmente
num local onde se favoreça a eliminação contínua dos condensados para um
esgoto adequado ou quando se quer poupar tempo e dinheiro na instalação,
já que uma colocação mais adequada significaria uma instalação mais
complicada e cara.

A bomba de condensados ecoLEVEL é compacta e extremamente silenciosa
em funcionamento e devido à sua estética, discreta quando instalada. Concebida
para ser fixada à parede, perto da caldeira, a bomba é fornecida com todas
as fixações necessárias e com as tubagens que asseguram uma instalação
rápida e simples.

Controlos elegantes, inteligentes e de manuseamento fácil
Simplesmente rodando e pressionando e tudo estará controlado como deseja.
Os novos reguladores com sonda exterior e os termóstatos e cronotermóstatos
ambiente Vaillant, fazem com que o funcionamento do sistema seja ainda
mais fácil, rápido e fiável. A Vaillant oferece uma ampla gama de regulação
para todas as gamas de caldeiras murais e de chão. A regulação ajuda a
proporcionar um ambiente cómodo e a reduzir ao mínimo o consumo de gás.

A electrónica eBUS incluida nas caldeiras ecoTEC plus, faz com que a instalação
de todos os aparelhos de regulação da Vaillant seja muito simples: no mesmo
painel de comandos, no caso dos programadores e dos reguladores com sonda
exterior e, mediante 2 cabos ou inclusive via rádio, no caso dos termóstatos
e cronotermóstatos de ambiente e dos reguladores com sonda exterior, quando
são instaladas na parede.

A estética agradável, o fácil e intuitivo manuseamento e as múltiplas
funcionalidades disponíveis, fazem da gama de regulação da Vaillant o
complemento ideal das caldeiras.

Acessórios de exaustão
Com as caldeiras ecoTEC plus podem-se montar diferentes sistemas de saída
de gases. Estas caldeiras estão homologadas juntamente com os acessórios
de polipropileno (PP) Vaillant para o tipo de saída coaxial 60/100 e 80/125 e
para o tipo de saída com conduta dupla individual 80/80. A única diferença
relativamente às caldeiras convencionais é o material em que está fabricado
o tubo interior, pelo qual saem os produtos da combustão, que é de polipropileno
(PP) e que resiste melhor à acção dos condensados.

Além disto, podem ser montadas várias caldeiras ecoTEC plus em cascata
com o mesmo acessório comum de saída de gases. A gestão electrónica da
cascata é realizada pelo calorMATIC 630, que pode gerir até 8 caldeiras, além
de vários circuítos de aquecimento e de A.Q.S. adicionais.

Maior eficácia com cada raio de sol
As caldeiras ecoTEC plus podem trabalhar como apoio a instalações solares
na produção de A.Q.S., assegurando um maior conforto de A.Q.S. reduzindo
o consumo de gás, o que acrescenta um benefício positivo ao meio ambiente.

ecoTEC plus mista de acumulação
e acumulador uniSTOR

Combinações
perfeitas
para continuar
a melhorar
Sempre uma combinação perfeita
Aparelhos e acessórios que encaixam perfeitamente
uns nos outros, que se podem combinar ao gosto
do cliente e que se podem melhorar de forma
flexível. Quando se instala a ecoTEC plus num
edifício novo, seja uma reposição ou uma renovação,
a montagem torna-se muito fácil graças aos
acessórios Vaillant.

Curva a 90º de PP

Painel solar

Bomba de condensados ecoLEVEL

calorMATIC 430f e sonda ext.
ambos vía rádio
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ecoTEC plus

Compromisso e qualidade
Desde o inicio que a Vaillant assumiu o compromisso de oferecer sempre os produtos
tecnologicamente mais avançados e da máxima qualidade. Há mais de uma década que
a Vaillant começou a produzir e distribuir na Alemanha caldeiras de condensação,
convertendo-se num líder mundial do mercado em caldeiras com esta tecnologia.

Do mesmo modo que em todos os produtos da marca alemã, as caldeiras de condensação
ecoTEC plus, são submetidas a exaustivos controlos de qualidade que começam na sua
fase de desenvolvimento e concepção. O rigor com que a Vaillant realiza todos estes
exames e controlos traduz-se em qualidade excepcional, símbolo de todos e de cada
um dos seus produtos.

Uma qualidade que se estende, também, aos Serviços de Assistência Técnica, que se
caracterizam pela atenção que oferecem aos seus clientes por todo o mundo e que
agora estamos a transportar também para Portugal.

Para a Vaillant, a qualidade nos seus produtos é fundamental como, também, a formação
e o conhecimento dos profissionais do sector com os quais trabalha. Por isso, queremos
organizar habitualmente jornadas que se caracterizem por facilitar aos profissionais o
conhecimento necessário para trabalharem facilmente com qualquer produto da marca.

Os profissionais da Vaillant encarregam-se pessoalmente de preparar estes cursos, nos
quais a teoria e a prática se unem para proporcionarem aos interessados toda a
informação que necessitam, tanto sobre os produtos Vaillant como dos novos
regulamentos que entram em vigor e afectam directamente o desempenho do seu
trabalho.

Vaillant, especialistas
em Condensação
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Vaillant, especialistas
em Condensação
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Dimensões

Características Técnicas

Mista instantânea VMW:
1 Retorno do aquecimento Ø 22 mm
2 Entrada da água fria Ø 15 mm
3 Ligação do gás Ø 15 mm - 3/4”'D3
4 Saída da água quente Ø 15 mm
5 Ida do aquecimento Ø 22 mm
6 Dispositivo para suporte da caldeira
7 Localização da saída de gases na

parede
9 Ligação para a saída de gases
10 Ligação para o esgoto dos

condensados Ø 19 mm
11 Ligação para a válvula de segurança

da instalação do aquecimento Ø 15 mm
A 223 mm com curva a 87º ref. 303 910

(em kit 303 930) - 60/100 PP
241 mm com adaptador ref. 303 926
+ curva a 87º ref. 303 263 (em kit 
303 209) - 80/125 PP
232 mm com adaptador ref. 303 939
+ curva a 87º ref. 303 263 - 80/80 PP

B VMW ES 296/3-5: 335 mm
VMW ES 346/3-5: 369 mm

p Ligações à parede

Mista de acumulação VM:
1 Retorno do aquecimento Ø 22 mm
2 Ligação do retorno do aquecimento 

do acumulador de A.Q.S. Ø 3/4”'D3
3 Ligação do gás Ø 15 mm - 3/4”'D3
4 Ligação da ida para o  aquecimento do

acumulador de A.Q.S. Ø 3/4”'D3
5 Ida do aquecimento Ø 22 mm
6 Dispositivo para suporte da caldeira
7 Localização da saída de gases na

parede
9 Ligação para a saída de gases
10 Ligação para o esgoto dos

condensados Ø 19 mm
11 Ligação para a válvula de segurança

da instalação do aquecimento Ø 15 mm
A 223 mm com curva a 87º ref. 303 910

(em kit 303 930) - 60/100 PP
241 mm com adaptador ref. 303 926
+ curva a 87º ref. 303 263 (em kit 303
209) - 80/125 PP
232 mm com adaptador ref. 303 939
+ curva a 87º ref. 303 263 - 80/80 PP

B VM ES 246/3-5: 335 mm
VM ES 376/3-5: 403 mm

p Ligações à parede

Dados Técnicos

1) Segundo a DIN 4702, parte 8
2) Segundo directiva europeia 92/42CEE  
3) Com acessório 303 939
4) Com acessório 303 926
5) EN 483

(*) Distâncias orientativas. Para mais detalhes
consultar os manuais de saída de gases

Caldeiras homologadas para saída coaxial com acessórios de polipropileno (PP) Vaillant
60/100 e 80/125 e para saída com conduta dupla individual com acessórios de PP Vaillant
80/80.
Para os sistemas de saída de gases 60/100, cada curva a 87º equivale a 1,0 m de
comprimento e cada curva a 45º equivale a 0,5 m de comprimento.
Para o sistema de saída de gases 80/125 e 80/80, cada curva a 87º equivale a 2,5 m de
comprimento e cada curva a 45º equivale a 1,0 m de comprimento.
Se o ambiente no exterior for frio, só podem ser instalados, no exterior, 5 m de tubagem.

C13, C33, C43, C53, C83, B23, B33

Tipo de aparelho Unidades   Mistas instantâneas Mistas de acumulação
   VMW ES 296/3-5 VMW ES 346/3-5 VM ES 246/3-5 VM ES 376/3-5

Dados técnicos  
Potência útil mín.-máx. a 40/30 °C kW 9,8-26,0 10,8-32,4 9,4-26,0 12,9-40,1
Potência útil mín.-máx. a 50/30 °C kW 9,6-25,5 10,6-31,8 9,3-25,5 12,7-39,3
Potência útil mín.-máx. a 60/40 °C kW 9,3-24,7 10,3-30,9 9,0-24,7 12,3-38,1
Potência útil mín.-máx. a 80/60 °C kW 9,0-24,0 10,0-30,0 8,7-24,0 12,0-37,0
Poder calorífico nominal kW 9,2-24,5 10,2-30,6 8,9-24,5 12,2-37,8
Rendimento a 75/60 °C 1) % 107 107 107 107
Rendimento a 40/30 °C 1) % 109 109 109 109
Rendimento al 30% 5) % 108 108 108 108
Rendimento estacionário a 40 / 30 °C % 106 106 106 106
Rendimento estacionário a 50 / 30 °C % 104 104 104 104
Rendimento estacionário a 60 / 40 °C % 101 101 101 101
Rendimento estacionário a 80 / 60 °C % 98 98 98 98
Classificação energética 2) HHHH HHHH HHHH HHHH

Aquecimento 
Campo de regulação temperaturas ºC 30-75 (85) 30-75 (85) 30-75 (85) 30-75 (85)
Pressão máxima do circuito de aquecimento bar 3,0 3,0 3,0 3,0
Caudal nominal do aquecimento (∆T=20K) l/h 1.032 1.290 1.032 1.591
Pressão disponível da bomba mbar 250 (350-170) 250 (350-170) 250 (350-170) 150
Volume do vaso de expansão l 10 10 10 -
Pressão prévia do vaso de expansão bar 0,75 0,75 0,75 -
Pressão máxima do circuito de aquecimento bar 3 3 3 3

Serviço de água quente sanitária 
Potência nominal em A.Q.S. / aq. do acumulador em VM kW 30,1 34,7 24,5 37,8
Potência útil em A.Q.S. / aq. do acumulador em VM kW 29,5 34,0 24,0 37,0
Margem de temperatura de água quente (ajustável) °C 35-65 35-65 15-70 15-70
Conforto de A.Q.S. (segundo a prEN 13203) HHH HHH - -
Caudal específico ∆T=35K l/min 11,9 16,2 - -
Caudal específico ∆T=30K l/min 13,9 18,9 - -
Caudal específico ∆T=25K l/min 16,7 22,7 - -
Caudal mínimo de arranque l/min 1,5 1,5 - -
Pressão mínima de arranque bar 0,1 0,1 - -
Pressão máxima de arranque bar 10,0 10,0 - -

Ligações Cald. / pared

Ida e retorno do aquecimento Ø mm 3/4-22 3/4-22 3/4-22 3/4-22
Orientação e distância à parede (aquecimento) mm Horiz./180 Horiz./180 Horiz./180 Horiz./180
Entrada e saída da água sanitária Ø mm 3/4-15 3/4-15 - -
Ida e retorno acumulador A.Q.S. Ø mm - - 3/4 3/4
Orientação e distância à parede (ligações acumulador) mm - - Vertical/80 Vertical/80
Distância entre ligações acumulador Ø mm - - 110 110
Ligação do gás Ø mm 15-3/4 15-3/4 15-3/4 15-3/4
Saída da válvula de segurança Ø mm 1/2-15 1/2-15

Condutas de exaustão*
Dimensões 60/100 PP Ø
Distância Vertical m 12 12 12 8

Horizontal m 8+1 Curva 87º 8+1 Curva 87º 8+1 Curva 87º 5,5+1 Curva 87º
Chaminé m 1,4+3 Curvas 87º 1,4+3 Curvas 87º 1,4+3 Curvas 87º 1,4+3 Curvas 87º

Exaustão opcional 3) 80/125 PP Ø
Distância Vertical m 28+3 Curvas 87º 23+3 Curvas 87º 28+3 Curvas 87º 23+3 Curvas 87º

Horizontal m 28+3 Curvas 87º 23+3 Curvas 87º 28+3 Curvas 87º 23+3 Curvas 87º
Chaminé m 1,4+3 Curvas 87º 1,4+3 Curvas 87º 1,4+3 Curvas 87º 1,4+3 Curvas 87º

Exaustão opcional 80/80 PP Ø
Distância m 33+3 Curvas 87º 33+3 Curvas 87º 33+3 Curvas 87º 33+3 Curvas 87º
Distância Tipo B23 4) m 40 30 40 30
Cascata 130 PP Ø
Distância dentro da conduta m mín. 4 / máx. 30 mín. 4 / máx. 30 mín. 4 / máx. 30 mín. 4 / máx. 30
Caldeiras em cascata 2 2-3-4 2 2-3-4
Hom. do tipo de exaustão dos gases da combustão

Dimensões do aparelho:
Altura mm 720 720 720 720
Largura mm 440 440 440 440
Profundidade no eixo central (laterais) mm 335 (300) 369 (334) 335 (300) 403 (368)
Peso aproximado kg 39 42 37 38

Ligação eléctrica  
Tensão/Frequência da alimentação V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50
Potência absorvida  W 110 110 110 155
Tipo de protecção IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D

Combustão
Caudal dos PDCs (mín./máx.) g/s 4,4 / 13,4 4,7 / 15,7 4,2 / 11,2 5,7 / 17,2
Temperatura dos PDCs (mín./máx) °C 40 / 79 40 / 85 40 / 75 40 / 70
Conteúdo de CO2 5) mg/kWh 15 15 15 15
Classe de NOX 5 5 5 5
Emissão de NOX 5) mg/kWh 60 60 60 60
Qantidade de água dos condensados a  50/30 °C, aprox. l/h 2,5 3,1 2,5 3,8
Valor do pH dos condensados, aprox.   3,5-4,0 3,5-4,0 3,5-4,0 3,5-4,0

Homologação CE 0085PB0420 0085PB0420 0085PB0420 0085PB0420
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Dimensões

Características Técnicas

Mista instantânea VMW:
1 Retorno do aquecimento Ø 22 mm
2 Entrada da água fria Ø 15 mm
3 Ligação do gás Ø 15 mm - 3/4”'D3
4 Saída da água quente Ø 15 mm
5 Ida do aquecimento Ø 22 mm
6 Dispositivo para suporte da caldeira
7 Localização da saída de gases na

parede
9 Ligação para a saída de gases
10 Ligação para o esgoto dos

condensados Ø 19 mm
11 Ligação para a válvula de segurança

da instalação do aquecimento Ø 15 mm
A 223 mm com curva a 87º ref. 303 910

(em kit 303 930) - 60/100 PP
241 mm com adaptador ref. 303 926
+ curva a 87º ref. 303 263 (em kit 
303 209) - 80/125 PP
232 mm com adaptador ref. 303 939
+ curva a 87º ref. 303 263 - 80/80 PP

B VMW ES 296/3-5: 335 mm
VMW ES 346/3-5: 369 mm

p Ligações à parede

Mista de acumulação VM:
1 Retorno do aquecimento Ø 22 mm
2 Ligação do retorno do aquecimento 

do acumulador de A.Q.S. Ø 3/4”'D3
3 Ligação do gás Ø 15 mm - 3/4”'D3
4 Ligação da ida para o  aquecimento do

acumulador de A.Q.S. Ø 3/4”'D3
5 Ida do aquecimento Ø 22 mm
6 Dispositivo para suporte da caldeira
7 Localização da saída de gases na

parede
9 Ligação para a saída de gases
10 Ligação para o esgoto dos

condensados Ø 19 mm
11 Ligação para a válvula de segurança

da instalação do aquecimento Ø 15 mm
A 223 mm com curva a 87º ref. 303 910

(em kit 303 930) - 60/100 PP
241 mm com adaptador ref. 303 926
+ curva a 87º ref. 303 263 (em kit 303
209) - 80/125 PP
232 mm com adaptador ref. 303 939
+ curva a 87º ref. 303 263 - 80/80 PP

B VM ES 246/3-5: 335 mm
VM ES 376/3-5: 403 mm

p Ligações à parede

Dados Técnicos

1) Segundo a DIN 4702, parte 8
2) Segundo directiva europeia 92/42CEE  
3) Com acessório 303 939
4) Com acessório 303 926
5) EN 483

(*) Distâncias orientativas. Para mais detalhes
consultar os manuais de saída de gases

Caldeiras homologadas para saída coaxial com acessórios de polipropileno (PP) Vaillant
60/100 e 80/125 e para saída com conduta dupla individual com acessórios de PP Vaillant
80/80.
Para os sistemas de saída de gases 60/100, cada curva a 87º equivale a 1,0 m de
comprimento e cada curva a 45º equivale a 0,5 m de comprimento.
Para o sistema de saída de gases 80/125 e 80/80, cada curva a 87º equivale a 2,5 m de
comprimento e cada curva a 45º equivale a 1,0 m de comprimento.
Se o ambiente no exterior for frio, só podem ser instalados, no exterior, 5 m de tubagem.

C13, C33, C43, C53, C83, B23, B33

Tipo de aparelho Unidades   Mistas instantâneas Mistas de acumulação
   VMW ES 296/3-5 VMW ES 346/3-5 VM ES 246/3-5 VM ES 376/3-5

Dados técnicos  
Potência útil mín.-máx. a 40/30 °C kW 9,8-26,0 10,8-32,4 9,4-26,0 12,9-40,1
Potência útil mín.-máx. a 50/30 °C kW 9,6-25,5 10,6-31,8 9,3-25,5 12,7-39,3
Potência útil mín.-máx. a 60/40 °C kW 9,3-24,7 10,3-30,9 9,0-24,7 12,3-38,1
Potência útil mín.-máx. a 80/60 °C kW 9,0-24,0 10,0-30,0 8,7-24,0 12,0-37,0
Poder calorífico nominal kW 9,2-24,5 10,2-30,6 8,9-24,5 12,2-37,8
Rendimento a 75/60 °C 1) % 107 107 107 107
Rendimento a 40/30 °C 1) % 109 109 109 109
Rendimento al 30% 5) % 108 108 108 108
Rendimento estacionário a 40 / 30 °C % 106 106 106 106
Rendimento estacionário a 50 / 30 °C % 104 104 104 104
Rendimento estacionário a 60 / 40 °C % 101 101 101 101
Rendimento estacionário a 80 / 60 °C % 98 98 98 98
Classificação energética 2) HHHH HHHH HHHH HHHH

Aquecimento 
Campo de regulação temperaturas ºC 30-75 (85) 30-75 (85) 30-75 (85) 30-75 (85)
Pressão máxima do circuito de aquecimento bar 3,0 3,0 3,0 3,0
Caudal nominal do aquecimento (∆T=20K) l/h 1.032 1.290 1.032 1.591
Pressão disponível da bomba mbar 250 (350-170) 250 (350-170) 250 (350-170) 150
Volume do vaso de expansão l 10 10 10 -
Pressão prévia do vaso de expansão bar 0,75 0,75 0,75 -
Pressão máxima do circuito de aquecimento bar 3 3 3 3

Serviço de água quente sanitária 
Potência nominal em A.Q.S. / aq. do acumulador em VM kW 30,1 34,7 24,5 37,8
Potência útil em A.Q.S. / aq. do acumulador em VM kW 29,5 34,0 24,0 37,0
Margem de temperatura de água quente (ajustável) °C 35-65 35-65 15-70 15-70
Conforto de A.Q.S. (segundo a prEN 13203) HHH HHH - -
Caudal específico ∆T=35K l/min 11,9 16,2 - -
Caudal específico ∆T=30K l/min 13,9 18,9 - -
Caudal específico ∆T=25K l/min 16,7 22,7 - -
Caudal mínimo de arranque l/min 1,5 1,5 - -
Pressão mínima de arranque bar 0,1 0,1 - -
Pressão máxima de arranque bar 10,0 10,0 - -

Ligações Cald. / pared

Ida e retorno do aquecimento Ø mm 3/4-22 3/4-22 3/4-22 3/4-22
Orientação e distância à parede (aquecimento) mm Horiz./180 Horiz./180 Horiz./180 Horiz./180
Entrada e saída da água sanitária Ø mm 3/4-15 3/4-15 - -
Ida e retorno acumulador A.Q.S. Ø mm - - 3/4 3/4
Orientação e distância à parede (ligações acumulador) mm - - Vertical/80 Vertical/80
Distância entre ligações acumulador Ø mm - - 110 110
Ligação do gás Ø mm 15-3/4 15-3/4 15-3/4 15-3/4
Saída da válvula de segurança Ø mm 1/2-15 1/2-15

Condutas de exaustão*
Dimensões 60/100 PP Ø
Distância Vertical m 12 12 12 8

Horizontal m 8+1 Curva 87º 8+1 Curva 87º 8+1 Curva 87º 5,5+1 Curva 87º
Chaminé m 1,4+3 Curvas 87º 1,4+3 Curvas 87º 1,4+3 Curvas 87º 1,4+3 Curvas 87º

Exaustão opcional 3) 80/125 PP Ø
Distância Vertical m 28+3 Curvas 87º 23+3 Curvas 87º 28+3 Curvas 87º 23+3 Curvas 87º

Horizontal m 28+3 Curvas 87º 23+3 Curvas 87º 28+3 Curvas 87º 23+3 Curvas 87º
Chaminé m 1,4+3 Curvas 87º 1,4+3 Curvas 87º 1,4+3 Curvas 87º 1,4+3 Curvas 87º

Exaustão opcional 80/80 PP Ø
Distância m 33+3 Curvas 87º 33+3 Curvas 87º 33+3 Curvas 87º 33+3 Curvas 87º
Distância Tipo B23 4) m 40 30 40 30
Cascata 130 PP Ø
Distância dentro da conduta m mín. 4 / máx. 30 mín. 4 / máx. 30 mín. 4 / máx. 30 mín. 4 / máx. 30
Caldeiras em cascata 2 2-3-4 2 2-3-4
Hom. do tipo de exaustão dos gases da combustão

Dimensões do aparelho:
Altura mm 720 720 720 720
Largura mm 440 440 440 440
Profundidade no eixo central (laterais) mm 335 (300) 369 (334) 335 (300) 403 (368)
Peso aproximado kg 39 42 37 38

Ligação eléctrica  
Tensão/Frequência da alimentação V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50
Potência absorvida  W 110 110 110 155
Tipo de protecção IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D

Combustão
Caudal dos PDCs (mín./máx.) g/s 4,4 / 13,4 4,7 / 15,7 4,2 / 11,2 5,7 / 17,2
Temperatura dos PDCs (mín./máx) °C 40 / 79 40 / 85 40 / 75 40 / 70
Conteúdo de CO2 5) mg/kWh 15 15 15 15
Classe de NOX 5 5 5 5
Emissão de NOX 5) mg/kWh 60 60 60 60
Qantidade de água dos condensados a  50/30 °C, aprox. l/h 2,5 3,1 2,5 3,8
Valor do pH dos condensados, aprox.   3,5-4,0 3,5-4,0 3,5-4,0 3,5-4,0

Homologação CE 0085PB0420 0085PB0420 0085PB0420 0085PB0420
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Caldeiras murais de
condensação, mistas,
instantâneas com
microacumulação,
e por acumulação exterior
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Vaillant, eficiência energética

A Vaillant não assume nenhuma responsabilidade nos possíveis erros presentes neste catálogo, reservando-se ao direito de realizar em qualquer momento e sem pré-aviso modificações
que considere oportunas, tanto por razões técnicas como comerciais. A disponibilidade dos aparelhos será sempre confirmada pela Vaillant. A presença neste catalogo não implica a
disponibilidade imediata do mesmo.

Vaillant Group International GmbH

Berghauser Str. 40        Germany        42859 Remscheid 

Phone: +49 2191 18 - 0        Fax: +49 2191 18 – 3090 

info@vaillant-export.com        www.vaillant-export.com 


