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  Caldeiras murais de condensação

A boa sensação de tomar a decisão certa.

Poupar energia pode ser tão fácil 

com as caldeiras murais de 

condensação da Vaillant.



Sistemas ecoTEC plus e ecoTEC pro

A via ecológica de aquecimento a gás:

a geração ecoTEC

As caldeiras murais de condensação a gás ecoTEC são a primeira 

escolha entre as caldeiras murais: elas cuidam do orçamento  

doméstico e do ambiente ao pouparem em todos os aspetos – exce-

to no conforto. Quer para remodelações ou novas instalações, uma 

ecoTEC plus ou uma ecoTEC pro é uma solução a pensar no futuro.

A última geração ecoTEC é ainda mais eficiente de que qualquer 

outra geração, poupando ainda mais energia e sendo mais amiga do 

ambiente. Além disso, são ainda mais fáceis de manusear e utilizar. 

Desta forma, pode desfrutar da sensação de calor em segurança e a 

qualquer momento.

Qualidade à primeira vista: a qualidade do fabrico alemão da Vaillant

Com um design compacto, a caldeira ecoTEC é simplesmente  

elegante. A sua envolvente branca de alta qualidade, com um  

design intemporal, cumpre os mais elevados requisitos de  

qualidade e enquadra-se bem em qualquer ambiente. A barra cor 

de platina com o logotipo, identifica a ecoTEC como um membro 

da família Vaillant.

Visível na sua carteira: a poupança

Graças à moderna tecnologia de condensação, que aproveita o calor 

contido no vapor de água dos gases provenientes da combustão (ca-

lor latente do combustível), a ecoTEC alcançou uma eficiência padrão 

(PCI) de 109% e, no aquecimento de água, uma eficiência excepcional 

de 104%. Confere uma poupança sustentável de 30% nos custos de 

energia quando comparada com uma caldeira convencional.

Graças ao seu sistema de controlo contínuo da combustão que ajusta 

a potência do queimador às necessidades de aquecimento. Por 

outras palavras, a ecoTEC entrega apenas a energia que é solicita-

da. O campo de modulação varia desde aproximadamente 15% até 

100% da sua capacidade, para a máxima eficiência: a ecoTEC nunca 

consome mais energia do que a estritamente necessária, mesmo com 

cargas mínimas. Além disso, a combustão é sempre otimizada; neces-

sita de menos arranques e funciona sem esforço durante toda a sua 

vida. A ecoTEC é extremamente durável. Testes demonstraram que o 

começo da modulação nos 15% da sua capacidade nominal é o ponto 

ideal para minimizar o consumo de gás e eletricidade. Na ecoTEC 

plus, a modulação ótima é ainda suportada pelo novo sistema de 

mistura ar-gás, ao mesmo tempo que a bomba circuladora de alta 

eficiência garante poupança de eletricidade adicional. Assim, pode 

esperar por faturas de gás significativamente mais baixas.

Uma sensação por toda a casa: o conforto

As caldeiras de condensação a gás ecoTEC são muito simples de 

utilizar. Com o simples premir de um botão ou rodar de um manípulo, 

a água quente flui para onde é necessário, satisfazendo todas as suas 

necessidades de aquecimento. O novo conceito de controlo foi desen-

volvido em colaboração com os clientes Vaillant de maneira a tornar 

a ecoTEC intuitiva com um novo interface, bem como com o novo 

sistema de controlo Vaillant: as estruturas de funcionamento e 

apresentação são idênticas. O sistema de controlo é modular e 

expansível graças à eletrónica eBUS.

A pensar nos dias de hoje e amanhã: a proteção ambiental

O aquecimento a gás é mais ecológico com a nova ecoTEC. Amiga 

do ambiente graças à sua eficiente tecnologia de condensação e 

modulação otimizada. De forma a aquecer de forma mais ecoló-

gica funciona também com gás natural. Para uma eficiência ainda 

mais alta, a ecoTEC pode ser utilizada para os picos de consumo 

num sistema de cogeração ou funcionar em conjunto com uma 

bomba de calor. E a melhor forma de otimizar a poupança de 

recursos naturais é combiná-la com um sistema solar.



Espaço mínimo, desempenho máximo:

ecoTEC faz tudo isso.

Caldeiras murais de condensação ecoTEC

ecoTEC pro

ecoTEC plus

Princípio de funcionamento ecoTEC
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A solução certa para qualquer lar

A ecoTEC é a caldeira mural de condensação a gás para todos os 

requisitos e aplicações. O seu design compacto enquadra-a em prati-

camente qualquer espaço, enquanto que o seu enorme desempenho 

proporciona calor fiável e água quente em grande quantidade. Uma 

ecoTEC pode ser instalada em qualquer lugar: numa arrecadação, 

cozinha ou cave, em apartamentos ou moradias e até em espaços 

comerciais. A gama ecoTEC foi desenvolvida pela engenharia alemã, 

para que os clientes Vaillant em todo o mundo possam usufruir de 

aquecimento simples, eficiente e livre de problemas.

ecoTEC pro - simplesmente completa

A comprovada ecoTEC pro é a solução ideal para pequenas necessidades 

de aquecimento. É particularmente leve e compacta, ao mesmo tempo 

que oferece uma quantidade surpreendente de água quente. A elevada 

qualidade da ecoTEC pro é agora demonstrada pela nova tecnologia. 

O seu controlo automático de combustão, um novo sistema pneumáti-

co de mistura ar-gás e a nova bomba de alta eficiência garantem uma 

elevada eficiência energética. O novo conceito e o seu interface de fácil 

leitura e monitor retro-iluminado tornam a sua instalação, manutenção e 

manuseamento mais fáceis do que nunca.

ecoTEC plus - simplesmente eficiente

A multi-facetada ecoTEC plus concentra capacidade de aquecimento 

em apenas 0.32m2 de área de parede. Com até 35 kW de potência, 

aquece espaços maiores com ainda maior eficiência e confiança que 

anteriormente. O novo modelo usa um sistema eletrónico de mistura 

ar-gás, que modula na perfeição. Isto reduz o consumo de energia, 

bem como as emissões, ao mesmo tempo que aumenta a eficiência 

no aquecimento de água. Com um permutador de calor integral de 

condensação e as novas bombas de alta eficiência, garantem ainda 

mais poupanças de energia. O seu engenhoso sistema de ligações 

permite a sua rápida instalação e em qualquer local. 



As possibilidades de condutas para ar/gases de exaustão 

para as caldeiras de condensação não existem em lado 

algum em tão grande quantidade como na Vaillant.  

Os acessórios certificados e aprovados permitem virtual-

mente qualquer traçado, mesmo em percursos longos.

Instalação com ou sem chaminé

A ecoTEC pode ser instalada numa arrecadação ou numa 

área habitável. Para funcionamento com admissão do ar 

do local da instalação, um tubo de plástico é ligado a uma 

chaminé existente. Para um funcionamento estanque, o 

ar e os gases de exaustão são conduzidos através de uma 

conduta concêntrica até à chaminé. Pode continuar como 

uma conduta concêntrica ou poderá ter uma conduta para 

os gases de exaustão enquanto que o ar para a combustão é 

encaminhado por uma conduta separada. Mas também pode 

funcionar se não existir uma chaminé: com a conduta con-

cêntrica - em plástico ou, para a fachada, em aço inoxidável.

A exaustão perfeita:
certa para as suas necessidades

Características das condutas de ar/gases de exaustão:

- Componentes de exaustão certificados e aprovados 

para qualquer instalação

- Condutas em plástico robusto, rígido ou flexível, em 60, 

80, 100 e 130 mm

- Comprimentos facilmente ajustáveis, instalação rápida

- Condutas concêntricas com diâmetros 60/100 e 80/125 

(comprimentos até 33 m)

Exemplo de instalação de sistemas de exaustão de gases



Renovação com o sistema perfeito 

O sistema de exaustão de gases multi-camada em sobre-

pressão para a ecoTEC plus é a solução para sistemas de 

aquecimento individuais e mais económico. 

As caldeiras de condensação a gás podem ser ligadas ao  

sistema de exaustão com até 5 pisos ou serem gradual-

mente adaptadas a baixo custo. As condutas flexíveis são 

facilmente puxadas através dos buracos das chaminés ou 

através dos telhados. Se no local da instalação não existir 

esgoto, os condensados podem ser eliminados através do 

sistema de exaustão. Os condensados e o tubo rígido, de  

parede dupla em plástico especial, completo com um 

vedante é simplesmente empurrado contra o acessório T e 

encaixado: as abraçadeiras no tubo não são necessárias. As 

variações no comprimento da tubagem são compensadas 

pela flexibilidade do tubo.

Condutas de exaustão

Sistemas de exaustão de gases multi-camada em 

sobre-pressão para a ecoTEC plus

- Tubagem de exaustão flexível com dupla parede DN 100

- Montagem rápida sem abraçadeiras

- Membrana livre de manutenção para proteção de re-

torno dos gases de exaustão, do lado da alimentação 

- Sistema de saída dos gases de exaustão mediante 

pedido

- Modernização de sistemas residenciais individuais 

sem influenciar os restantes apartamentos:

- comprimento facilmente ajustável, fácil colocação 

pelas escadas ou telhado

- Possibilidade de posterior ligação a outras fontes de 

calor 
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Exemplo de instalação de sistemas de exaustão de gases multi-camada em sobre-pressão



Dados técnicos ecoTEC pro e plus

 
condições unid.

VUW 
236/5-3 

VUW 
286/5-3  

VUW 
246/5-5

VUW 
306/5-5  

VUW 
346/5-5 

Etiqueta Energética Aquecimento

Etiqueta Energética AQS /
Perfil de Consumo

Gama de potências em aquecimento 80 / 60 
60 / 40 
50 / 30 
40 / 30

kW
kW 
kW  
kW

5,2 (5,0) - 18,5
5,6 (7,8) - 19,1
5,7 (8,0) - 19,7 
3,8 (5,0) - 20,0

6,2 (6,0) - 24,0
5,6 (8,8) - 24,7 
6,9 (9,0) - 25,5
7,0 (9,2) - 26,0

3,8 (5,0) - 20,0
4,0 (5,4) - 20,6
4,2 (5,5) - 21,2 
4,2 (5,6) - 21,6

5,2 (6,0) - 25,0
5,6 (6,5) - 25,8 
5,7 (6,7) - 26,5
5,8 (6,8) - 27,0

5,8 (6,5) - 30,0
6,3 (9,1) - 30,9 
6,4 (9,4) - 31,8
6,6 (9,5) - 32,4

Potência nominal no modo de 
aquecimento central 

18,9 24,5 20,4 25,5 30,6

Potência nominal no modo aquecimento 
do acumulador

kW 23,5 28,6 24,5 30,6 34,7

Pressão de alimentação G20 mbar 13,0 / 20,0

G31 mbar 30,0

Consumo nominal de gás G20 m2/h 2,5 3,0 2,6 3,2 3,7

G31 kg/h 1,8 2,2 1,9 2,4 2,7

Caudal mássico de gases de exaustão min. WB g/s 2,5 3,0 1,8 2,5 2,8

max. WB g/s 10,6 13,0 11,1 13,9 15,7

Temperatura dos gases de exaustão min. WB °C 40

max. WB °C 70 74 70 74 79

Índice de proteção IP X4D 

Código CE (PIN) CE-0085CM0321

Modo de aquecimento central

Eficiência nominal Qmín/Qmáx 80 / 60 % 94,0 / 98,0

Eficiência a carga parcial de 30% EN 483 % 108

Classificação de eficiência ED ****
Caudal de condensados 50 / 30 l/h 1,9 2,5 2,0 2,6 3,1

Temperatura de avanço °C 30- 80

Pressão máxima bar 3,0

Nominal CH flow rate l/h 796 1032 860 1075 1290

Caudal nominal no circuito de 
aquecimento

mbar 250

Máxima potência elétrica consumida W 32 44 31 31 34

Modo de água quente sanitáriae

Caudal específico D t = 30K l/min 11,0 13,4 11,5 14,3 16,2

Temperatura máxima da água °C 65

Classificação de acordo com a água 
quente disponível

prEN 13203

Dados elétricos

Tensão / frequência V/ Hz 230 / 50

Máxima potência elétrica consumida W 32 44 31 31 34

Dimensões e peso

Altura / largura /  
profundidade

mm 720 /440 /  
338

720 /440 / 
372

Peso instalada kg 33 35 35 36 39

Volume do vaso de expansão l 8 8 10 10 10

Ligações para exaustão (coaxial) mm 60 / 100 (opcional 80 / 125)

Outros

Etiquetas nacionais e certificados de 
conformidade

EAC, Tecko, SNEC

A A A A A

A A A A A



Dados técnicos ecoTEC plus

 
condições unid.

VU 
166/5-5 

VU  
246/5-5 

VU  
386/5-5  

Etiqueta Energética Aquecimento

Gama de variação em aquecimento 80 / 60 
60 / 40 
50 / 30 
40 / 30

kW
kW 
kW  
kW

3,0 (5,0) - 14,0
3,2 (5,4) - 14,4
3,3 (5,5) - 14,9 
3,4 (5,6) - 15,2

3,8 (5,0) - 20,0
4,0 (5,4) - 20,6
4,2 (5,5) - 21,2 
4,2 (5,6) - 21,6

6,4 (8,5) - 35,0
6,9 (9,1) - 36,1 
6,4 (9,4) - 37,1
7,2 (9,5) - 37,8

Potência nominal no modo de aquecimento 
central  

14,3 20,4 35,7

Potência nominal no modo aquecimento do 
acumulador

kW 16,3 24,5 38,8

Pressão de alimentação G20 mbar 13,0 / 20,0

G31 mbar 30,0

Consumo nominal de gás G20 m2/h 1,7 2,6 4,1

G31 kg/h 1,3 1,9 3,0

Caudal mássico de gases de exaustão min. WB g/s 1,4 1,8 3,1

max. WB g/s 7,4 11,1 17,7

Temperatura dos gases de exaustão min. WB °C 40

max. WB °C 70 70 80

Índice de proteção IP X4D 

Código CE (PIN) CE-0085CM0321

Modo de aquecimento central

Eficiência nominal Qmín/Qmáx 80 / 60 % 94,0 / 98,0

Eficiência a carga parcial de 30% EN 483 % 108

Classificação de eficiência ED ****
Caudal de condensados 50 / 30 l/h 1,4 2,0 3,6

Temperatura de avanço °C 30- 80

Pressão máxima bar 3,0

Caudal nominal no circuito de aquecimento l/h 602 860 1505

Pressão da bomba em caudal nominal mbar 250

Máxima potência elétrica consumida W 20 31 38

Dados elétricos

Tensão / frequência V/ Hz 230 / 50

Máxima potência elétrica consumida W 20 31 38

Dimensões e peso

Altura / largura / 
profundidade

mm 720 /440 /  
338

720 /440 /  
406

Peso instalada kg 33 33 39

Volume do vaso de expansão l 10

Ligações para exaustão (coaxial) mm 60 / 100 (opcional 80 / 125)

Outros

Etiquetas nacionais e certificados de 
conformidade

EAC, Tecko, SNEC
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