
Caldeiras de chão, de
condensação, com
acumulador por
estratificação integrado
de 19 e 24 kW

VSC IT 196/2 - C 150H
VSC IT 246/2 - C 170 H

ecoCOMPACT
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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 



ecoCOMPACT

A inovação na Vaillant é muito mais que um simples esforço técnico para
alcançar prestações superiores. A capacidade inovadora da Vaillant tem
como finalidade encontrar respostas eficazes às necessidades, tanto de
quem usa os produtos como de quem os instala. E ser inovador é a
filosofia que a Vaillant desenvolveu desde o seu início, uma filosofia cujas
chaves se traduzem em inovar e ser competente, tanto desde o ponto
de vista técnico como no apoio ao cliente.
 
Seguindo esta ideia, a Vaillant criou a caldeira ecoCOMPACT. Uma caldeira
de chão de condensação com acumulador de A.Q.S. integrado, um
atractivo e compacto desenho e capaz de juntar o máximo conforto
possível com a máxima flexibilidade na instalação. A solução ideal, tanto
para pequenas como para grandes famílias. Tudo o que necessitamos:
ecologia e conforto.
 
Uso inteligente do espaço
Com a nova gama ecoCOMPACT, a Vaillant conseguiu um duplo objectivo:
por um lado, a caldeira de chão com acumulador integrado mais pequena
e compacta da sua categoria e, por outro, oferecer prestações de conforto
e de consumos excepcionais.
 
Eficiência energética para aumento do rendimento
As fontes de energia fósseis, como o gás e o gasóleo, têm ainda um papel
muito importante na produção de calor. No entanto, o uso inteligente
destes recursos deverá ser o principal objectivo que nos possibilite a
maior poupança energética. Com a integração de tecnologias de alta
eficiência energética e a utilização de energias renováveis podemos
aumentar significativamente o rendimento dos aparelhos.
 
A caldeira ecoCOMPACT, cujo princípio de funcionamento é a tecnologia
de condensação, consegue um rendimento de 109% sobre o PCI, com
emissões de NOx inferiores a 60 mg/kWh, garantindo uma considerável
poupança energética e respeito pelo meio ambiente.
 
Máxima flexibilidade de instalação
Para além de poupar energia, a caldeira ecoCOMPACT poupa um espaço
que, seguramente, será muito útil em qualquer habitação. O desenho
agradável que oferece a caldeira ecoCOMPACT e a inovadora tecnologia
incorporada, condensação em câmara estanque, no mínimo espaço,
asseguram o mais alto conforto com elevado rendimento energético e
respeito pelo meio ambiente, dentro do segmento compacto, instalando-
se em qualquer lugar sem necessidade de espaço extra ou de fixação à
parede.

ecoCOMPACT

Quando a inteligência permite
poupar espaço, tempo e dinheiro
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ecoCOMPACT

A caldeira ecoCOMPACT é a ideal para quem
pretendem dispor da maior quantidade de água
possível sem necessidade de destinar um lugar
específico para um acumulador de generosas
dimensões, que com frequência, por problemas de
espaço, é impossível colocar nas habitações actuais.
O seu acumulador especial de 100 litros integrado,
tem as mesmas prestações que um aparelho da
mesma potência com acumulador tradicional de 150
e 170 litros para cada modelo.
 
Além disto, a caldeira ecoCOMPACT anula o tempo
de espera típico das caldeiras normais com
acumulador, fornecendo imediatamente, a água
quente solicitada, sem esperar que se aqueça todo
o acumulador. Finalmente, o inovador sistema de
produção de água quente permite eliminar a formação
de calcário que se traduz em durabilidade mais
elevada e em menores gastos de manutenção.

Água quente para todos!
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Mais tecnologia
Concentrado de tecnologia
A caldeira ecoCOMPACT incorpora duas importantes
inovações tecnológicas para dar um resultado único:
a tecnologia de condensação juntamente com o
acumulador por estratificação.
 
Com o acumulador por estratificação, todo o volume
de água é aquecido em menor tempo que com um
acumulador convencional, está disponível de imediato,
além de permitir à caldeira ecoCOMPACT continuar
a produzir de forma instantânea água quente
sanitária. 
 
Em poucas palavras, a caldeira ecoCOMPACT oferece
a vantagem da caldeira com acumulador (maior
quantidade de água quente desde o primeiro minuto
do consumo) e a das caldeiras instantâneas (grande
produção de água quente em regime contínuo).
 
Enfim, um resultado incomparavelmente superior ao
das tecnologias tradicionais!

melhores resultados
Válvulas de corte

Válvula de segurança

Válvula

Bomba modulante

Motor

 

Sensor de caudal circulante

Sensor de pressão de água

Sonda NTC

Limitador de segurança



Poupança máxima

Sensor de caudal circulante
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um aparelho exclusivo
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Fiabilidade e durabilidade
As caldeiras ecoCOMPACT estão dotadas
de uma bomba de aquecimento modulante
que se adapta às instalações,
automaticamente, ajustando o consumo
e proporcionando o melhor rendimento.
Também incorporam a bomba de
aquecimento do acumulador por
estratificação.
 
As caldeiras ecoCOMPACT têm um
permutador secundário para o
aquecimento de A.Q.S. e um queimador
de aço inoxidável de alta resistência que,
junto com as altas prestações, lhe
proporcionam durabilidade elevada.
 
O sensor de caudal circulante é um sistema
de segurança contra a falta de água muito
robusto e que não é afectado por

deposições, pelo que, não necessita
de manutenção. Com ele, pode-se ler o
volume de água circulante em m3/h.
 
Com um bloco hidráulico similar ao das
caldeiras murais, incorpora um
permutador de 19 placas de alta
transmissão de calor, uma válvula de 3
vias com by-pass automático e ajustável
e um sensor de pressão de água.
Incorporam ainda um vaso de expansão
de aquecimento e, além disso, o modelo
VSC 246 incorpora o vaso de expansão
de A.Q.S.
 
Como todas as caldeiras Vaillant, cumprem
todas as directivas da UE, relativas a
aparelhos de gás, à segurança, ao
rendimento e à compatibilidade
electromagnética.

Bomba modulante de alto rendimento e baixo
consumo

Módulo do queimador, acendimento e ionização,
ventilador modulante e válvula de gás

Bloco hidráulico de fácil acesso

Bomba de condensados ecoLEVEL
A bomba de condensados ecoLEVEL da Vaillant, foi concebida para resolver
os problemas que se levantam quando uma caldeira de condensação de alto
rendimento se instala longe de um ponto de esgoto (até 4 m na vertical).
É o acessório ideal quando a caldeira não se pode situar facilmente em um
lugar donde se favoreça a eliminação contínua dos condensados a um esgoto
adequado ou quando se quer poupar tempo e dinheiro na instalação, já que,
uma localização mais adequada significaria uma instalação mais complicada
e custosa.
 
A bomba de condensados ecoLEVEL é compacta e extremamente silenciosa
em funcionamento e devido à sua estética, discreta uma vez instalada.
 
Concebida para ser fixada à parede perto da caldeira, a bomba é fornecida
com todas as fixações à parede e com as tubagens que asseguram que a
instalação da bomba seja rápida e simples.
 
Regulação e electrónica
A Vaillant oferece uma ampla gama de regulação não só para a gama de
caldeiras ecoCOMPACT, mas também 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 de que estão dotadas as caldeiras ecoCOMPACT, faz com
que a instalação de todos os aparelhos de regulação da Vaillant adequados
seja muito simples: no mesmo painel de comandos no caso dos programadores
e dos reguladores com sonda exterior, mediante 2 cabos ou, inclusive via
rádio, no caso dos termóstatos e cronotermóstatos de ambiente e também
os reguladores com sonda exterior quando se instalam na parede.
 
O desenho agradável, o seu fácil e intuitivo manuseamento e a multiplicidade
de funções disponíveis fazem da gama de regulação da Vaillant o complemento
ideal das caldeiras.
 
Acessórios de exaustão
Com as caldeiras ecoCOMPACT 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 dupla saída simples 80/80. A única diferença, relativamente às caldeiras
convencionais, é o material de que é fabricado o tubo interior pelo qual saem
os produtos da combustão, que é de polipropileno (PP), que resiste melhor à
acção dos condensados. Também se podem montar 2 caldeiras ecoCOMPACT
em cascata com um acessório comum de saída de gases. A gestão da cascata
é realizada pelo calorMATIC 630, que pode gerir até 8 caldeiras além de vários
circuitos de aquecimento e de A.Q.S. adicionais.
 
Sistemas solares
As caldeiras ecoCOMPACT podem trabalhar como apoio a instalações solares
na produção de A.Q.S., o que aumenta conforto em A.Q.S. reduzindo o consumo
de gás e que acrescenta um benefício positivo ao meio ambiente.

Bomba de condensados

Central de controlo solar

Curva de 90º de polipropileno
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Apoio ao cliente e ao profissional
Desde o inicio que a Vaillant tem como compromisso oferecer sempre, ao mercado, os produtos
tecnologicamente mais avançados e com a máxima qualidade. Para isso, na Alemanha, origem da
marca, levam-se a efeito exaustivos controlos de qualidade que começam na etapa de desenvolvimento
e concepção e estendem-se a todas as fases do projecto, até que o produto se coloca no mercado.
 
O rigor com que a Vaillant realiza todos estes exames e controlos traduz-se em uma qualidade
excepcional, símbolo de todos e cada um dos seus produtos.
 
Esta qualidade estende-se igualmente, aos Serviços de Assistência Técnica, que se caracterizam pela
atenção que oferecem aos seus clientes por todo o mundo e que agora estamos também a transportar
para Portugal.
 
Para a Vaillant, a qualidade nos seus produtos é fundamental tal como 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, da preparação de estes cursos em que a
teoria e a prática se unem para proporcionar aos interessados toda a informação que necessitam,
tanto sobre os produtos Vaillant como sobre os novos regulamentos que entram em vigor e afectam
directamente o desempenho do seu trabalho.

ecoCOMPACT
compromisso e qualidade

ecoCOMPACT

O processo de produção da Vaillant está estruturado para limitar o impacto ambiental,
minimizando o desperdício de energia e dos resíduos industriais
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Dimensões

Legenda:
1   Tubagem de saída dos condensados
2   Ligação da recirculação G3/4"
3   Ligação do gás G3/4"
4   Ligação da água fria G3/4"
5   Ligação da água quente G3/4"
6   Ida do aquecimento G3/4"
7   Retorno do aquecimento G3/4"
8  Ligação para a conduta de saída de gases
 
1)     Distância mínima necessária de união com
os acessórios para as ligações
2)     Pé com 20 mm de regulação em altura

Características Técnicas

Para a sua montagem pode-se utilizar o kit de
ligação 0020040772 que inclui as válvulas de
corte necessárias com saída de esgoto, ligações

para vasos de expansão adicionais, a válvula
de segurança e grupo de segurança de 10 bar,

a ligação do gás e um escantilhão para a
montagem de todas as ligações de cima abaixo.
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Tipo de aparelho Unidades   ecoCOMPACT 
   VSC IT 196/2-C 150 VSC IT 246/2-C 170  

Dados técnicos
Potência útil mín. máx. a 40/30 ºC kW 7,2-20,6 9,4-27,0
Potência útil mín. máx. a 60/40 ºC kW 6,9-19,6 9,0-25,8
Potência útil mín. máx. a 80/60 ºC kW 6,7-19,0 8,7-25,0
Potência de carga do acumulador kW 23,0 28,0
Poder calorífico nominal 1) kW 6,8-19,4 (23,5) 8,9-25,5 (28,6)
Rendimento a 40/30 °C 2) % 109 109
Rendimento a 75/60 °C 2) % 107 107
Rendimento al 30% % 108 108
Classificação energética HHHH HHHH

Aquecimento
Pressão disponível da bomba hPa 250 250
Campo de regulação da temperatura de aquecimento °C 35-85 (90) 35-85 (90)
Volume do vaso de expansão l 12 15
Pressão de admissão do vaso de expansão bar 0,75 0,75
Sobrepressão de serviço permitida no aquecimento bar 3 3

Água quente sanitária 
Conforto A.Q.S. segundo a EN 13203 HHH HHH
Margem de temperatura de água quente (ajustável) °C 15 (protecção antigelo) 40-60 15 (protecção antigelo) 40-60

(Valor máximo regulável entre 50 e 70 ºC) (Valor máximo regulável entre 50 e 70 ºC)
Capacidade nominal do acumulador l 100 100
Caudal específico (∆T=30K) l/min 25 27
Rendimento contínuo (com 35 Kelvin) l/h (kW) 570 (23) 690 (28)
Rend. de partida da água quente (com 35 Kelvin) 3) l/10 min 210 220
Coeficiente de rendimento segundo DIN 4708 3) NL 2,3 2,6
Sobrepressão de serv. permitida, água quente sanitária bar 10 10

Ligações
Ida e retorno do aquecimento Ø mm G 3/4 G 3/4
Água fria e quente Ø mm G 3/4 G 3/4
Recirculação Ø mm G 3/4 G 3/4
Ligação do gás Ø mm G 3/4 G 3/4

Condutas de exaustão*
Dimensões Ø 60/100 PP 60/100 PP
Distância m 12 12
Exaustão opcional Ø 80/125 PP 80/125 PP
Comprimento m 23 + 3 curvas 28 + 3 curvas
Exaustão opcional 4) 80/80 PP 80/80 PP
Comprimento máximo m 25 exaustão + 25 admissão 25 exaustão + 25 admissão
Comprimento mínimo da tubagem de admissão m 40 exaustão + 5 admissão 40 exaustão + 5 admissão
Distância Tipo B23 5) m 40 40
Cascata tipo B23 Ø 130 PP 130 PP
Distância dentro da chaminé m Min. 4, Max. 30 Min. 4, Max. 30
Caldeiras em cascata 2 2
Tipo de instalações admitidas C13, C33, C43, C53, C83, B23, B23P C13, C33, C43, C53, C83, B23, B23P

Dimensões do aparelho
Altura mm 1.350 1.350
Comprimento mm 600 600
Largura mm 570 570
Peso (vazio) kg 105 105
Peso (pronto para o serviço) kg 205 205
Categoria - II2H3P II2H3P

Ligação eléctrica
Tensão/Frequência da alimentação V/Hz 230/50 230/50
Cons. de potência eléctrica em serviço de aquecim. máx. W 85 90
Consumo de potência eléctrica, máx. W 100 110
Tipo de protecção - IPX4D IPX4D
Consumo de energia disponível em todo o aparelho kWh/24h 2,3 2,3

Valores dos gases da exaustão
Temperatura mínima dos gases da exaustão °C 40 40
Temperatura máxima dos gases da exaustão °C 75 80
Caudal mássico máximo dos gases da exaustão g/s 11 13,3
Conteúdo de CO2 % 9,0 9,0
Classe de NOx 5 5
Emissão de NOx mg/kWh <60 <60
Quantidade de água da condensação a 40/30 ºC, aprox. l/h 1,9 2,6
Valor do pH da água de condensação, aprox. 3,5-4,0 3,5-4,0

Homologação CE 0085BR0331 0085BR0331

Dados Técnicos

1) Refere-se ao poder calorífico Hi
2) Determinado segundo DIN 4702 parte 8
3) O Índice ou característica de potência NL, indica o número de habitações que se

podem abastecer plenamente, tendo cada uma um núcleo de 3,5 pessoas, uma banheira
normal e outros dois pontos de consumo de água. NL determina-se segundo a DIN 4708 
com Tª ida primário = 80 ºC, Tª A.Q.S. consumo = 45 ºC e Tª entrada água da rede = 10 
ºC, e com uma potência máxima do aquecimento. NL será menor quando se reduz a 
potência do aquecimento e com menores quantidades de água em circulação. Dados 
segundo DIN 4708 parte 3. Tª impulsão = 80 ºC - Tª acumulador = 65 ºC - Tª A.Q.S. = 45 
ºC - Tª água fria = 10 ºC

4) Com acessório 303 939 e tampa 00 2005 5825
5) Com acessório 303 926

Caldeiras homologadas para saída de gases coaxial com acessórios de
polipropileno (PP) Vaillant 60/100 e 80/125 e para saída de gases separada
com acessórios de PP vaillant 80/60.
Para os sistemas de saída de gases 60/100, cada curva de 87º, equivale
a 1.0 metro de comprimento. Cada curva de 45º equivale a 0.5 metros de
comprimento.
Para o sistema de saída de gases 80/125 e 80/80, cada curva de 87º
equivale a 2.5 metros de comprimento. Cada curva de 45º equivale 1.0
metro de comprimento.
Se o ambiente for frio, só podem instalar-se 5 metros de conduta no
exterior.

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


