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  Gazowe, wiszące kotły kondensacyjne

ekstraklasa w każdym wymiarze

ecoTEC exclusive



Zrównoważony rozwój – Sustainability

Zrównoważony rozwój (ang. sustainability) w Vaillant 

Group wypływa z przekonania, że trwały i rentowny 

wzrost firmy jest możliwy tylko wtedy, gdy długofalowo 

angażuje się ona w pełni w obszarze zarówno 

ekonomicznym, jak i społecznym: dba o ochronę 

środowiska naturalnego, o swoich pracowników,  

o rozwój produktów i swoich partnerów biznesowych.

Zagadnieniem, do którego Vaillant przykłada szczególną 

wagę, jest ochrona zasobów naturalnych ziemi. 

Vaillant, w pełni świadomy swojej odpowiedzialności 

społecznej, stworzył wewnętrzne wytyczne służące 

poprawie efektywności energetycznej, zmniejszeniu 

emisji gazów cieplarnianych oraz projektowaniu 

i tworzeniu bardziej przyjaznych dla środowiska 

i jednocześnie mniej kosztownych w eksploatacji 

urządzeń.

Urządzenia grzewcze najwyższej jakości są

produkowane w europejskich fabrykach Vaillant,  

zgodnie z zasadami odpowiedzialności społecznej, 

z materiałów, które nadają się do ponownego 

wykorzystania.  

Filozofia Green iQ 

krok we właściwym kierunku



Łączność, spójność, komunikacja – Connectivity

Vaillant oferuje inteligentne i wygodne dla użytkownika 

możliwości zarządzania pracą swoich urządzeń. 

Wystarczy smartfon z dostępem do Internetu 

i zainstalowaną stosowną aplikacją. Użytkownik ma więc 

pełną kontrolę nad pracą swojej instalacji grzewczej 

praktycznie bez przerwy – trudno wyobrazić sobie 

bardziej komfortowe rozwiązanie.  

Aplikacja na smartfony umożliwia dogodne, bo zdalne, 

nastawienie komfortowej temperatury. Za jej pomocą 

można również sprawdzić aktualny stan instalacji 

grzewczej. Interfejs do komunikacji umożliwia również 

prowadzenie diagnostyki i szybką pomoc ze strony 

specjalisty (serwisanta lub instalatora).  Urządzenia 

grzewcze w parze z systemowym regulatorem można 

w łatwy sposób modernizować, uzyskując instalację 

hybrydową, np. poprzez przyłączenie pompy ciepła.

Green iQ – etykieta zrównoważonego rozwoju

Żyjemy w świecie, w którym zrównoważony rozwój 

i efektywność stają się coraz ważniejsze. Z tego powodu 

marka Vaillant opracowała systemy grzewcze Green IQ, 

które ograniczają emisję gazów cieplarnianych oraz 

ograniczają koszty produkcji energii bez zmniejszania 

komfortu Użytkowników urządzeń. Wyłącznie produkty, 

które spełniają kryteria zdefiniowane przez naszych 

ekspertów, mogą być oznaczone etykietą  

Green iQ.
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Technologia Green iQ 

kiedy inteligencja łączy się

z zaawansowaną technologią

Green iQ to autorski innowacyjny standard marki Vaillant

Green iQ to dobrze zaprojektowane, przyszłościowe, 

trwałe i ekologiczne produkty najwyższej jakości. 

Urządzenia, które łączą najwyższą efektywność 

energetyczną, wytwarzanie energii bez szkód dla klimatu 

oraz zarządzanie systemami grzewczymi przez Internet.

Produkty z etykietą Green iQ wyznaczają w naszej branży 

standardy ekologicznej technologii grzewczej. Green iQ 

to pierwsza etykieta tego typu, wskazująca starannie 

zaprojektowane produkty wysokiej jakości, które są 

zarówno trwałe, jak i rozwojowe.

Green + iQ – definicja

Samo zestawienie „Green” (zieleni, synonimu tego, 

co naturalne i trwałe) oraz „iQ” (skrót od „ilorazu 

inteligencji”) wyraźnie wskazuje obrany kierunek: 

inteligentną drogę do ekologicznej przyszłości. 

Koncentracja na odnawialnych źródłach energii 

w produktach Green iQ to nie tylko korzyść dla środowiska, 

lecz także najbardziej inteligentny wybór.

„Green”

Stabilne wytwarzanie energii cieplnej to wyzwanie na 

przyszłość. Aby jutro oszczędzać energię, potrzebne są 

inteligentne rozwiązania.

Wyłącznie urządzenia, które spełniają wysokie normy 

trwałości, otrzymują etykietę Green iQ.

Normy iQ to:

• Optymalna efektywność

• Wysoki stopień odzysku

• Minimalne zużycie energii – etykieta efektywności A

•  Społecznie odpowiedzialna produkcja 

• Wysoka jakość



Kocioł ecoTEC exclusive został oznaczony 

etykietą Green iQ – naszym znakiem najwyższej 

trwałości i komfortu ciepłej wody przy najniższym 

osiągalnym zużyciu energii. To sprawia, że jest 

idealny dla Użytkowników, którzy szczególnie cenią 

zrównoważony rozwój i wysoką jakość.

Inteligentne rozwiązania  
w zgodzie z naturą

„iQ”

Produkty Green iQ pracują z wysoką efektywnością 

energetyczną bez szkody dla środowiska, 

iQ w ecoTEC exclusive oznacza:

• Sterowanie on-line w pakiecie

• Aplikacja na urządzenia mobilne

•  Autoadaptacyjny system do każdego rodzaju gazu

•  Łatwość utworzenia systemu hybrydowego  

(multiMATIC VRC 700)

• Monitorowanie zużycia energii

• Zdalny serwis (profiDIALOG)

4 | 5



—  System na każdy gaz, z czujnikiem wszystkich rodzajów 

gazu, zawsze osiąga optymalne spalanie przy niskiej 

emisji.

—  System automatycznie dostosowuje się do wszystkich 

rodzajów gazu.

—  Szeroki zakres modulacji 1:10 a dla VC 256/5-7 nawet 

1:13.

—  Komfort ogrzewania przy optymalnym wykorzystaniu 

energii. Idealny do renowacji i modernizacji.

—   Tryb green IQ dla oszczędnej pracy bez utraty komfortu 

(urządzenie działa dłużej w trybie kondensacji,  

co oznacza wysoką sprawność).

—  Green iQ, pierwsza etykieta tego typu, oznacza produkty 

najwyższej jakości, które doskonale łączą ekologiczne, 

wysoko sprawne, zarządzane przez Internet technologie 

ogrzewania i chłodzenia marki Vaillant.

—  Idealnie zaprojektowane, nowoczesne technologie dla 

nowych i modernizowanych mieszkań oraz budynków.

—  Aplikacja multiMATIC APP na urządzenia mobilne 

umożliwia dogodne zdalne sterowanie instalacją.

—  Dostęp profiDIALOG (dla Instalatorów Autoryzowanych, 

bezpłatny w okresie gwarancji) umożliwia prowadzenie 

zdalnej diagnostyki i szybką pomoc specjalisty  

od ogrzewania.

—  Inteligentne zarządzanie instalacją grzewczą.

Inteligentne 

Ekologiczna 

Oznaczony 

możliwości komunikacji

energia

etykietą Green iQ



—  Nasze urządzenia najwyższej jakości są produkowane 

w Europie zgodnie z zasadami odpowiedzialności 

społecznej, głównie z materiałów nadających się do 

powtórnego użycia.

— Reprezentują najwyższą jakość i trwałość.

—  Kocioł ecoTEC exclusive w parze z systemowym 

regulatorem multiMATIC VRC 700 można łatwo 

modernizować, uzyskując instalację hybrydową,  

np. przez przyłączenie pompy ciepła, rozbudowując 

system wentylacji czy wspomagania solarnego.

—  Monitorowanie zużycia energii.

Materiały nadające się 

Inteligentne oprogramowanie 

Monitorowanie 

do recyklingu

ułatwiające rozbudowę 

i modernizację instalacji

zużycia energii
— Inteligentne możliwości rozbudowy.



ecoTEC exclusive 

pierwsza klasa pod każdym względem

Nowy ecoTEC exclusive to połączenie najlepszych 

technologii

Nowy ecoTEC exclusive to najwyższa sprawność 

w ogrzewaniu i przygotowaniu ciepłej wody, maksymalna 

elastyczność oraz nowoczesna komunikacja i zarządzenie 

przez Internet. To imponujący pakiet zaawansowanych 

technologii w jednej kompaktowej obudowie. To kocioł 

produkcji niemieckiej zapewniający bezpieczeństwo, 

komfort i sprawność.

Główne korzyści ecoTEC exclusive:

– Green iQ,

– system na każdy gaz,

– inteligentne możliwości komunikacji,

– profesjonalny serwis.

ecoTEC exclusive to najbardziej zaawansowane 

rozwiązanie marki Vaillant do ogrzewania

i zaopatrzenia w ciepłą wodę. Idealne do nowych 

i remontowanych budynków. Szybka instalacja

i maksymalna elastyczność w pakiecie.  

ecoTEC exclusive otrzymał prestiżową nagrodę za 

wzornictwo – Red Dot Design Award 2015. Jest to nagroda 

przyznawana wyłącznie za produkty, które cechują 

się nadzwyczajną innowacyjnością, funkcjonalnością, 

ergonomią i walorami ekologicznymi.

 Kondensacyjny kocioł gazowy ecoTEC exclusive



Doskonałe uzupełnienie: multiMATIC VRC 700

Systemowy regulator multiMATIC VRC 700 sprawia,  

że obsługa kotła ecoTEC exclusive jest

niewiarygodnie łatwa. Umożliwiają to nie tylko 

wielofunkcyjne przyciski do nawigacji, lecz także 

niezwykle intuicyjna aplikacja na urządzenia mobilne.

Systemowy regulator multiMATIC VRC 700 to 

jeden regulator dla wszystkich urządzeń Vaillant 

podłączonych do instalacji. Umożliwia sterowanie 

pracą urządzeń grzewczych (kotły, pompy ciepła), 

obiegów grzewczych, ciepłej wody użytkowej, instalacji 

solarnych oraz wentylacji.
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Wymiennik z technologią 
ExtraCondens (tylko 
VCW o sprawności 
przy podgrzewaniu 
c.w.u. wyzszej o 8% 
od dwufunkcyjnych 

kotłów kondensacyjnych 
o standardowej 

konstrukcji).

Duży zakres modulacji 
(1:10).

Nowy system dla 
wszystkich gazów („All 
Gas”) optymalizujący 

proces spalania 
niezależnie od rodzaju 

gazu.

Kotły jedno- 
i dwufunkcyjne 
o zakresie mocy 
pokrywającym 

zapotrzebowanie ciepła 
większości domów.

Nowoczesny design 
GREEN iQ.

Zrównoważony 
dobór materiałów 

w 85% podlegających 
recyklingowi.

W pakiecie regulator 
multiMATIC VRC 700 

oraz moduł komunikacji 
internetowej VR 900

(nastawy-diagnostyka).

Tryb GREEN iQ dla  
najbardziej oszczędnej 

pracy.

Idealny do budynków 
energooszczędnych  
i do modernizacji.

 Kondensacyjny kocioł gazowy ecoTEC exclusive



ambiSENSE

ambiSENSE – system regulacji temperatury w Twoim pokoju

Instalację można wyposażyć w system regulacji 

temperatury poszczególnych pomieszczeń ambiSENSE.*

To sterowane radiowo głowice termostatyczne i termostaty 

pomieszczeniowe, które w połączeniu z aplikacją mobilną 

umożliwiają zdalne sterowanie temperaturą w pomieszczeniach. 

Indywidualne programy czasowe dla pomieszczeń 

to inteligentny sposób na oszczędność z zachowaniem 

maksimum komfortu.

*W jednej instalacji można zastosować do 20 głowic 

termostatycznych VR 50 (do 6 w pomieszczeniu) oraz 

do 12 termostatów pomieszczeniowych VR 51 (1 w pomieszczeniu). 

System obsługuje tylko ogrzewanie grzejnikowe i wymaga 

zastosowania regulatora multiMATIC VRC 700 oraz modułu 

komunikacji internetowej VR 920.

Internet

LAN

WLAN

POWERLINE

WLAN

20° 23°

Schemat działania systemu regulacji temperatury ambiSENSE

Termostat  

pomieszczeniowy VR 51

Głowica  

termostatyczna VR 50

multiMATIC VRC 700

Aplikacja multiMATIC App

Za pomocą łatwej w obsłudze aplikacji multiMATIC App

można komfortowo i mobilnie sterować każdym systemem 

ogrzewania marki Vaillant wyposażonym w regulator 

multiMATIC VRC 700 oraz moduł VR 920. Wszystkie ważne 

funkcje urządzenia grzewczego, które mogą być ustawiane 

według osobistych profili i służą optymalizacji kosztów energii, 

są łatwe do przeglądania i przedstawione za pomocą ciekawych 

grafik. multiMATIC App jest dostępna na urządzenia mobilne 

posiadające system operacyjny iOS lub Android.

Moduł komunikacji internetowej

Jeżeli instalacja grzewcza jest wyposażona w moduł 

komunikacji internetowej VR 920, można nią wygodnie 

sterować z dowolnego miejsca – z wykorzystaniem bezpłatnej 

aplikacji multiMATIC na smarfony i tablety. Moduł komunikacji 

internetowej przystosowany do pracy w systemie Wi-Fi stanowi 

interfejs pomiedzy regulatorem systemu multiMATIC VRC 700 

oraz Internetem. To rozwiązanie zapewnia Państwu dostęp 

do parametrów urządzenia grzewczego w każdej chwili, 

z każdego miejsca na ziemi. Wystarczy posiadać w domu sieć 

LAN lub Wi-Fi.

Pogodowy regulator systemowy multiMATIC VRC 700

Nowoczesny regulator umożliwia pełne sterowanie dowolną 

instalacją z urządzeniami marki Vaillant. Instalacja taka może 

obejmować na przykład pompę ciepła aroTHERM i system 

wentylacji pomieszczeń recoVAIR. Obsługa za pomocą pokrętła 

jest niezwykle łatwa. Intergacja z domem inteligentnym jest 

możliwa poprzez bramkę KNX. 

Kontrolę nad instalacją grzewczą zapewnia multiMATIC App 

– aplikacja na urządzenia mobilne dla regulatora multiMATIC 

VRC 700. Użytkownik może na bieżąco śledzić stan instalacji, 

zdalnie zmieniać ustawienia, wybierać dogodną temperaturę, 

co gwarantuje większą kontrolę nad rachunkami za ogrzewanie. 

Natomiast szybka diagnostyka stanu systemu z poziomu 

profiDIALOG skraca czas reakcji serwisu w przypadku awarii 

oraz ułatwia trafne wykrycie problemu. Jest to bardzo wygodne 

rozwiązanie zarówno dla użytkownika urządzenia, jak i instalatora/

serwisanta, którzy w ten sposób mają szybki dostęp do stanu 

instalacji i mogą zdalnie zarządzać temperaturą w danym budynku.

Sterowanie przez internet 

komfort w prostym wydaniu



Dane techniczne ecoTEC exclusive

Dane techniczne moc/obciążenie cieplne dla gazu ziemnego G20; G27; 
G2.350

Jednostka VC 256/5-7 VC 306/5-7 VCW 356/5-7

Zakres nominalnej mocy cieplnej przy 50/30°C kW 1,9…21,6 3,4…26,7 3,9…26,4

Zakres nominalnej mocy cieplnej przy 80/60°C kW 1,7…20,0 3,0…24,7 3,4…24,6

Moc maksymalna przy podgrzewaniu c.w.u. kW 24 30 35,3

Maksymalne obciążenie cieplne przy podgrzewaniu c.w.u. kW 24,2 30,3 32,7

Maksymalne obciążenie cieplne przy pracy na c.o. kW 20,4 25,3 24,8

Minimalne obciążenie cieplne kW 1,9 3,3 3,6

Dane techniczne moc/obciążenie cieplne dla gazu płynnego G31 Jednostka VC 256/5-7 VC 306/5-7 VCW 356/5-7

Zakres nominalnej mocy cieplnej przy 50/30°C kW 4,1…21,6 4,2…26,7 8,6…26,4

Zakres nominalnej mocy cieplnej przy 80/60°C kW 3,6…20,0 3,7…24,7 7,6…24,6

Moc maksymalna przy podgrzewaniu c.w.u. kW 24 30 35,3

Maksymalne obciążenie cieplne przy podgrzewaniu c.w.u. kW 24,2 30,3 32,7

Maksymalne obciążenie cieplne przy pracy na c.o. kW 20,4 25,3 24,8

Minimalne obciążenie cieplne kW 4,0 4,0 8,0

Dane techniczne c.o. Jednostka VC 256/5-7 VC 306/5-7 VCW 356/5-7

Maksymalna temperatura zasilania °C 85 85 85

Zakres nastaw temperatury zasilania (nastawa fabryczna 75°C) °C 30-80 30-80 30-80

Dopuszczalne ciśnienie w układzie grzewczym
MPa 0,3 0,3 0,3

bar 3,0 3,0 3,0

Przepływ (odniesiony do ∆T=20 K; 80/60°C) l/h 859 1064 1058

Ilość kondensatu (przy 50/30°C) l/h 2,04 2,52 2,48

Ciśnienie dyspozycyjne (przy przepływie nominalnym)
MPa 0,020 0,020 0,025

bar 0,20 0,20 0,25

Dane techniczne  -  c.w.u. Jednostka VC 256/5-7 VC 306/5-7 VCW 356/5-7

Minimalny wydatek ciepłej wody l/min 1,50

Wydatek c.w.u. przy ∆T=30 K l/min 16,9

Dopuszczalne ciśnienie c.w.u
MPa 1,0

bar 10

Minimalne ciśnienie c.w.u
MPa 0,010

bar 0,10

Zakres temperatur c.w.u. °C 35-65

Dane techniczne Jednostka VC 256/5-7 VC 306/5-7 VCW 356/5-7

Kategoria gazu II2ELwLs3P II2ELwLs3P II2ELwLs3P

Przyłącze gazu mm 15 15 20

Przyłącza zasilania i powrotu mm 22 22 22

Przyłącza ciepłej i zimnej wody mm 15 15 15

Maksymalne zużycie gazu G20 m3/h 2,6 3,2 3,5

Maksymalne zużycie gazu G27 m3/h 3,1 3,9 4,2

Maksymalne zużycie gazu G2.350 m3/h 3,6 4,5 4,8

Maksymalne zużycie gazu G31 kg/h 1,88 2,35 2,54

Minimalna temperatura spalin °C 40 40 40

Maksymalna temperatura spalin °C 65 65 65

Klasa Nox 6 6 6

Sprawność przy 30% obciążeniu % 108,5 108,4 109,7

Wysokość mm 720 720 720

Szerokość mm 440 440 440

Głębokość mm 338 338 338

Masa kg 33 34,5 42,5

Pojemność naczynia wzbiorczego l 10 10 10

Przyłącze systemu powietrzno-spalinowego mm 60/100 60/100 80/125

Dane techniczne - część elektryczna Jednostka VC 256/5-7 VC 306/5-7 VCW 356/5-7

Napięcie znamionowe 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz

Dopuszczalne napięcie zasilania V 190-253 190-253 190-253

Wbudowane zabezpieczenie A 2 2 2

Minimalny pobór mocy elektrycznej W 29 28 47

Maksymalny pobór mocy elektrycznej (w trybie ogrzewania) W 61 62 79
Maksymalny pobór mocy elektrycznej (w trybie cwu / ładowania. zasob-
nika) W 81 80 89

Pobór mocy w stanie "czuwania" W <2 <2 <2

Stopień ochrony elektrycznej IP X4D IP X4D IP X4D

Dane techniczne - dane ErP Jednostka VC 256/5-7 VC 306/5-7 VCW 356/5-7

Klasa energetyczna dla ogrzewania A A A

Klasa energetyczna dla c.w.u. A

Profil obciążenia dla c.w.u. XXL

Poziom hałasu w pomieszczeniach wewn. dB(A) 43,4 47,1 43,2

Dane techniczne
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.Skorzystaj z możliwości przedłużenia standardowej (2-letniej) gwarancji o dodatkowe 3 lata. 

Skontaktuj się z najbliższym serwisem autoryzowanym Vaillant lub naszą infolinią 801 804 444.

Instalator Systemowy to status określający autoryzowanego partnera marki Vaillant, który profesjonalnie i kompleksowo 

zainstaluje zarówno pojedynczy układ, jak również złożony system zawierający wszystkie elementy systemu ogrzewania, 

chłodzenia, wentylacji, ciepłej wody użytkowej, instalacji solarnej i sterowania. Certyfikat Instalatora Autoryzowanego 

nadawany jest firmom, które posiadają uprawnienia na gamę urządzeń marki Vaillant i które jednocześnie zdobyły wysokie 

kwalifikacje w ich montażu i serwisowaniu.

Korzyści płynące z wybrania usług Instalatora Systemowego to między innymi: 

• wykonanie kompleksowej instalacji przez jedną firmę,

• jakość montażu poparta autoryzacją firmy Vaillant,

• serwis i przeglądy gwarancyjne wykonywane przez jedną firmę,

• możliwość negocjacji atrakcyjniejszej ceny ze względu na szeroki zakres prac, 

• fachowe doradztwo i pomoc w doborze instalacji. 

Instalatora Systemowego można znaleźć w wyszukiwarce instalatorów Vaillant na stronie www.vaillant.pl

Chcesz ten folder w formie elektronicznej?

Wejdź na stronę i pobierz na swoje urządzenie.

Wybierz swojego Instalatora Systemowego

Vaillant
tel.: +48 22 323 01 00   fax: +48 22 323 01 13
vaillant@vaillant.pl   www.vaillant.pl   infolinia: 801 804 444


