
   

A boa sensação de tomar a decisão certa.

Aquecimento RenováveisÁgua quente

Esquentador a gás turboMAG plus

na produção de água quente.

Os mais altos padrões



   

Desenvolvido e produzido

segundo os padrões de qualidade Vaillant

Robustez e longa vida útil 

Como todos os produtos Vaillant, o turboMAG plus com-

bina engenharia de qualidade com 141 anos de tecnologia 

de ponta em aquecimento e água quente. Isto traduz-se 

num desempenho superior, eficiência melhorada, máxima 

fiabilidade, facilidade de utilização e baixos custos de fun-

cionamento. A sua longa vida útil também demonstra que o 

turboMAG plus da Vaillant é um excelente investimento.  

 

A seleção cuidadosa de componentes para o turboMAG 

plus da Vaillant garante funcionalidade e desempenho 

sem falhas - indo até ao encontro das expetativas dos con-

sumidores mais exigentes. Fiabilidade extrema e proteção 

IPX5D para instalações em ambientes húmidos tornam o 

turboMAG plus seguro e durável. 

Os aparelhos para produção de água quente da Vaillant 

apresentam a mais alta qualidade e fiabilidade possíveis. 

Sendo ainda complementado pelo design, que atinge um 

equilíbrio perfeito entre a funcionalidade e estilo contem-

porâneo, mantendo-se moderno e atrativo por muitos 

anos.
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Resistência à alta pressão de água

Varrimento antes e após combustão

Filtro na entrada de água

Bloqueio contra retorno de fumos

Função auto-diagnóstico

Queimador anti-corrosão

Amplo campo de variação da 
pressão de gás

Segurança por elétrodo de ionização 

Proteção contra sobreaquecimento

Amplo campo de modulação, 25-100%

Ignição após falha temporizada

Estabilizador da pressão de gás 
no queimador 

Sistema anti condensação dos gases 
da combustão

Ligação à terra

Temp. constante após reabertura 
de torneira

Desligamento automático após 45 
min. de func. continuo

Proteção contra descargas de 
energia elétrica

Fácil desmontagem e manutenção 

Proteção contra retorno de chama

Alarme no modo de banheira

Proteção instantânea contra perda
de potência

Informação de estado e avarias 
no display

Segunda ignição após falha ou 
supressão de chama

Arranque mesmo a baixas pressões

Proteção IPX5D

Sensor de fugas de água no aparelho

Concebido para altos padrões de qualidade Vaillant

Proteção total

A Vaillant dá valor à segurança e fiabilidade acima de tudo. O turboMAG plus da Vaillant contém  

26 caraterísticas avançadas de segurança para garantir um funcionamento seguro e proteção contínua.



   

Fornecimento eficiente de água quente

O turboMAG plus da Vaillant combina facilidade de 

utilização com alta eficiência para lhe proporcionar um 

abastecimento de água quente adequado às suas necessi-

dades pessoais e familiares.

 

Indo ao encontro das suas necessidades com mais eficiên-

cia e flexibilidade, o permutador de calor em cobre, de alta 

eficiência do turboMAG plus da Vaillant fornece-lhe, não 

apenas água quente instantânea, mas também reduz o 

consumo de água e gás, ajudando-o a poupar. 

 

Um ventilador com um motor DC sem escovas consegue 

ajustar a sua velocidade para otimizar a eficiência térmica 

e reduzir o consumo de eletricidade.

 

Pontos fortes

—  permutador de calor em cobre, de alta eficiência

—  ventilador com motor DC sem escovas

—  2 modos de banho programáveis: modo de duche e 

modo banheira

Água quente com conforto

e eficiência.
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Fácil adaptação a diferentes tipos de casas

O turboMAG plus da Vaillant tem diferentes configurações 

definidas que vão ao encontro das suas exatas necessi-

dades de água quente. Com 11, 14 e 16 litros de água 

quente por minuto, assegura-se que todos os modelos da 

gama vão fornecer água quente suficiente e que vão ao 

encontro dos consumos mais exigentes.

O sensor de temperatura integrado da Vaillant garante 

um fornecimento ininterrupto e estável de água quente à 

temperatura desejada.

Água quente à temperatura desejada, mesmo com  

caudais reduzidos e temperatura elevada da água  

à entrada 

Uma construção inteligente da válvula de gás de duplo 

canal, permite 3 etapas de queima, que ajustam o caudal 

de gás dependendo da temperatura desejada na água 

quente, assegurando consumos de gás mais baixos e con-

sequentes menores custos de funcionamento.

                            Conforto e eficiência



   

Queimador em funcionamento

Água quente aberta

Ventilador ligado

Caudal

Modo de banheira

Modo de funcionamento normal

Relação com o utilizador simplificada

Simples de usar, o turboMAG plus vem equipado com um 

painel de comandos táctil LED de grandes dimensões com 

oito ícones retro-iluminados. Para maior conveniência, os 

controlos principais - ligar/desligar, temperatura/caudal de 

água - estão acessíveis no painel de comandos táctil.

O turboMAG plus, com proteção IPX5D de série, traz o 

famoso "sorriso Vaillant" e logotipo embutidos no molde 

e proteção contra riscos no display táctil, para garantir 

que permanece "como novo" durante muito mais tempo.

Modos de banho

O turboMAG plus apresenta 2 modos de banho 

programáveis, para maior conforto.

Modo de duche – desfrute de um duche quente 

independentemente da temperatura exterior. O turboMAG 

plus garante eficiência térmica, rentabilidade e, acima de 

tudo, uma enorme estabilidade de temperatura.

Modo de banheira – nada é tão relaxante como um banho 

no final de um dia de trabalho. O sistema inteligente do 

turboMAG plus da Vaillant fornece água quente à tem-

peratura desejada e indica quando o seu volume de água 

pré-definido for atingido.

Simplicidade

e prazer na utilização.
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Dados técnicos e de utilização

Dados Técnicos.
Dados Técnicos

turboMAG plus PT 
11-2/0-5

turboMAG plus PT 
14-2/0 A-5

turboMAG plus PT 
16-2/0-5

Etiqueta energética AQS/Perfil de consumo

Tipo de instalação C13, C23, C33, C43, C53, C83, C43x, B23, B23P, B33, B53

Categoria de gás I3B/P I2H I3B/P I2H I3B/P I2H

Caudal mínimo 2.5 l/min 2.5 l/min 2.5 l/min

Tipo de gás G30 G20 G30 G20 G30 G20

Pressão de gás 29 mbar 20 mbar 29 mbar 20 mbar 29 mbar 20 mbar

Variação de pressão de gás possível 25 – 35 17 – 25 25 – 35 17 – 25 25 – 35 17 – 25

Potência máxima 21.3 kW 27.1 kW 31.1 kW

Potência mínima 5.3 kW 6.7 kW 7.7 kW

Potência máxima útil 19.2 kW 24.4 kW 27.9 kW

Potência mínima útil 4.8 kW 6.1 kW 7.0 kW

Caudal de água quente (ΔT= 25 K) 11 l/min 14 l/min 16 l/min

Caudal de água quente (ΔT= 35 K) 7.8 l/min 10.0 l/min 11.4 l/min

Temperatura máxima de regulação 60 °C 60 °C 60 °C

Temperatura mínima de regulação 38 °C 38 °C 38 °C

Pressão máxima de água 10.0 bar 10.0 bar 10.0 bar

Variação de pressão de água possível 0.2 – 10.0 bar 0.2 – 10.0 bar 0.2 – 10.0 bar

Caudal de água máximo limitado 8 l/min 10 l/min 12 l/min

Diâmetros de tubagem de exaustão possíveis 60 / 100 
80 / 125
80 / 80

60 / 100 
80 / 125
80 / 80

60 / 100 
80 / 125
80 / 80

Comprimento da tubagem de exaustão 60 / 100 mm: 0.8 m / 1e∼5m / 1e 
80 / 125 mm: 1.0 m / 1e∼10m / 1e 
80 / 80 mm: 0.5 m / 1e∼10m / 1e

Dimensões

Altura 600 mm 600 mm 600 mm

Largura 385 mm 385 mm 410 mm

Profundidade 165 mm 165 mm 167 mm

Número de alhetas 63 79 90

Número de réguas no queimador 11 13 15

Peso aproximado (líquido) 14.5 kg 15.5 kg 16.5 kg

Peso aproximado (bruto) 16.5 kg 17.5 kg 19.0 kg

Diâmetro do injetor para GN 1.5 mm 1.5 mm 1.6 mm

Diâmetro do injetor para GPL 1.0 mm 1.1 mm 1.1 mm

Dados elétricos

Ligação elétrica 230 V / 50 HZ 230 V / 50 HZ 230 V / 50 HZ

Consumo elétrico 47 W 47 W 48 W

Classe de proteção elétrica IPX5D IPX5D IPX5D

Nº de registo 1008 CQ 2848 1008 CQ 2848 1008 CQ 2848
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A Vaillant não assume nenhuma responsabilidade por eventuais erros presentes neste catálogo, reservando-se ao direito de realizar, em qualquer momento e sem aviso prévio, 
modificações que considere oportunas, tanto por razões técnicas como comerciais. A disponibilidade dos equipamentos será sempre confirmada pela Vaillant. A sua presença neste 
catálogo não implica a disponibilidade imediata dos mesmos. Nas fotos publicadas nesta tabela, os produtos podem ter inatalados acessórios que são opcionais.

O seu fornecedor de produtos Vaillant:

Vaillant Group International GmbH

Berghauser Str. 40        Germany        42859 Remscheid 

Phone: +49 2191 18 - 0        Fax: +49 2191 18 – 3090 
info@vaillant.pt        www.vaillant.pt 

Info@vaillant.pt | www.vaillant.pt


