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Caldeira de condensação

ecoTEC intro
o conforto
essencial

O essencial do conforto - ecoTEC intro
Apresenta-se como o produto necessário para garantir o 
conforto em água quente e aquecimento.

A simplicidade que surpreende!
De dimensões muito compactas e muito intuitiva, a 
caldeira ecoTEC intro vai surpreende-lo pela simplicidade e 
eficiência!

Versátil e inteligente
Auto ajusta-se à temperatura exterior e pode trabalhar 
com gás Natural ou Propano (necessita Conversão), sendo 
a caldeira ideal para qualquer necessidade!

O nosso compromisso
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Dados técnicos
ecoTEC intro Uni.

VMW 18/24
AS/1-1

VMW 24/28
AS/1-1

Categoria de gás

Ligação de gás

Ligações hidráulicas

Grau de eficiência nominal
carga parcial (30 %)

Peso liquido

Altura

Largura

Profundidade

%

kg

mm

mm

mm

ll2H3P

1/2“

3/4“

626

400

270

25 27

107.7108.1

Potência/Carga

Gama de potência térmica
nominal P a 50/30 °C

nominal P a 80/60 °C

nominal P a 60/40 °C

kW

kW

kW

6.5 ... 20.0

6.0 ... 18.4

6.4 ... 19.3

7.7 ... 25.9

7.0 ... 24.0

7.5 ... 25.1

Pressão máxima de serviço
(MWP)

Aquecimento

Água Quente Sanitária

Fluxo nominal da águ
= 30 K)
Pressão máxima de serviço
(MWP)

Gama de temperaturas de
descarga de água quente

Limitador de caudal

Etiqueta energética

l/min

°C

l/min

1 MPa (10 bar)

30 to 55

8

11,5 13,4

0.3 MPa (3.0 bar)

Qualidade e 
confiança
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Desde 1874, a Vaillant estabelece padrões no mercado de 
aquecimento, disponibilizando soluções premium – um dos 
mais recentes desenvolvimentos é a introdução da caldeira 
mista instantânea ecoTEC intro. Esta caldeira de condensação 
a gás oferece a melhor relação preço-performance.

Economia de espaço – economia de custos
A "cabe no armário" ecoTEC intro é a caldeira mista ideal para 
apartamentos de 3 a 4 pessoas que precisam atender às suas 
necessidades básicas de aquecimento e água quent
Excelente relação preço-desempe nstalação flexível em 
espaços limitado  Alta tecnologia e qualidade de uma marca 
de alta confiança.

A ecoTEC intro foi desenvolvida com base na comprovada 
tecnologia de condensação. Possui um permutador de calor 
robusto e duradouro em aço inoxidável, bem como uma bomba 
de alta eficiência, oferecendo um excelente desempenho com 
uma óptima eficiência, etiqueta energética A, tanto em água 
quente sanitária como para aquecimento.

Alta tecnologia 
Todos os componentes são integrados de forma a proporcionar 
um design compacto, sendo assim esta uma das caldeiras a gás 
murais com menor seção de parede necessária do mercado.

A caldeira é de peso leve, elegante e compacta, oferecendo 
uma instalação flexível, por exemplo em pequenos cantos 
ou até nos armários da cozinha.

Intuitiva
A interface da caldeira é uma das suas principais 
características. O seu conceito intuitivo do interface 
garante uma comunicação perfeita com o utilizador/ 
técnico para uma configuração e operação rápida e eficaz!

Confiança e 
qualidade! 

Compactíssima!

270 mm
400 mm

626 mm

Menor área de parede

Água quente: 24 ou 28 kW

Aquecimento: 18 ou 24 kW


