
Gazowe, stojące kotły
kondensacyjne
z systemem
multisensorowym (MSS)
VKK

ecoVIT/2



Nieustanne dążenie 

do doskonałości

Tworzenie doskonałości to Vaillant.
Vaillant to tworzenie doskonałości.
Technologie grzewcze, które
kształtują teraźniejszość i osiągnięcia
wyprzedzające epokę, to w marce
Vaillant już tradycja. Istnieje ku temu
podstawa – Vaillant zna doskonale
wymogi rynku.

Gdy wciela w życie nowe pomysły,
absolutnym priorytetem stają się
potrzeby Klienta, a jakość jest rzeczą
oczywistą. Pomysły na ciepło lidera
doskonałości to ukierunkowane
na przyszłość technologie tworzące
komfort ogrzewania i ciepłej wody. 

Komfort ten i ekonomię użytkowania
systemy Vaillant oferują w każdym
rozwiązaniu, z zachowaniem stałej
jakości Premium i w oprawie zgodnej
z duchem czasu. A wszystko to dla
indywidualnych rozwiązań
grzewczych wraz z poczuciem
pewności, jakie daje znana marka.
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W rozwoju techniki grzewczej coraz
ważniejsze staje się zredukowanie
zużycia energii do niezbędnego
minimum. Dzięki temu zapasy
energii światowej wystarczą
na dłużej, a mniejsze jej zużycie
ograniczy jednocześnie emisję
szkodliwych substancji, takich jak 
np. tlenek azotu, tlenek i dwutlenek
węgla. Technika kondensacyjna 
w porównaniu z bardzo dobrą
standardową techniką grzewczą
redukuje zużycie energii o około 15%
i znacznie ogranicza emisję tlenku
azotu oraz dwutlenku węgla. 
A poza tym: kto zużywa mniej
energii, ponosi mniejsze koszty.

Jak funkcjonuje technika
kondensacyjna?

W przypadku konwencjonalnych
urządzeń grzewczych woda
grzewcza w wymienniku odbiera
ciepło od spalin, które schładzane
są do określonej temperatury
(np. do ok. 120°C). To wykorzystane
ciepło jest określane jako „ciepło
jawne“. Spaliny zawierają też tzw.
„ciepło utajone“. Ta energia, zwana
ciepłem kondensacji jest zawarta
w parze wodnej, która powstaje
przy spalaniu. Podczas gdy energia
ta w konwencjonalnych kotłach
uchodzi nie wykorzystana ze spalinami
kominem i jest bezpowrotnie
tracona, urządzenia kondensacyjne
wykorzystują ciepło kondensacji
poprzez specjalny wymiennik ciepła
o szczególnie dużej powierzchni. 

Po tym, gdy „ciepło jawne“ zostanie
odebrane od spalin, ma miejsce
dalsze ich schładzanie.
Dzięki temu następuje obniżenie
temperatury spalin do wartości
niższej niż temperatura kondensacji.
Gdy tylko to nastąpi, para wodna
skrapla się i uwalniane przy tym
ciepło kondensacji jest
przekazywane wodzie grzewczej.
Poprzez technikę kondensacyjną
nie tylko umożliwiono wykorzystanie
ciepła kondesacji, ale i „ciepło
jawne“ jest dzięki temu efektywniej
przekazywane wodzie grzewczej.

Wyjątkowy, Ekskluzywny, Najlepszy

– ecoVIT/2



ecoVIT/2 (VKK) z zasobnikiem ciepłej wody VIH K 300



Czujnik tlenku węgla (CO)
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Kotły kondensacyjne ecoVIT/2 należą
do najnowocześniejszych urządzeń
w swej klasie. Charakteryzują się
wysoką niezawodnością oraz
trwałością w użytkowaniu.
Do ich budowy użyto najlepszych
materiałów. Wszelkie elementy
mające kontakt z wodą, łącznie
z wymiennikiem ciepła, wykonane
są ze stali szlachetnej. 
VKK ecoVIT/2 łączy walory
konwencjonalnych kotłów stojących
z zaletami techniki kondensacyjnej,
której zastosowanie oszczędza
użytkownikowi ponad 15% kosztów
ogrzewania w stosunku
do tradycyjnych, konwencjonalnych
urządzeń grzewczych oraz znacząco
odciąża środowisko naturalne. 

Już sam wygląd potwierdza,
że ecoVIT/2 jest systemem
cieplnym „ekstraklasy”.

Kotły VKK ecoVIT/2 dostępne
są w mocach 22, 28, 36 i 47 kW
(zakres modulacji mocy od 20 do 100%).
Dzięki sprawności osiągającej
wartość do 109% oraz dużej
pojemności wodnej kotły ecoVIT/2
łączą w sobie wszelkie zalety techniki
kondensacyjnej i największe zalety
kotłów konwencjonalnych. 
Połączenie to sprawia, że są one
idealnym rozwiązaniem zarówno przy
wszelkiego rodzaju modernizacjach,
jak i nowym budownictwie jedno-
i wielorodzinnym. 

Zastosowanie kotła ecoVIT/2
umożliwia szybką wymianę starej
kotłowni bez dużych nakładów
na projektowanie i bez wielkich
zmian w instalacji.

Wszystkie kotły ecoVIT/2 wyposażone
są w system DIA plus, gwarantujący
łatwe i szybkie czynności serwisowe. 
Dzięki przemyślanej konstrukcji
ecoVIT/2 nie wymaga do obsługi
żadnych narzędzi specjalistycznych. 

Kocioł ecoVIT z nowym Systemem
Multisensorowym (MSS) jest
pierwszym urządzeniem, w którym
zastosowano kompleksową
elektroniczną regulację procesu
spalania.

System Multisensorowy (MSS)
to układ wieloczujnikowy nie tylko
optymalizujący proces spalania
za pomocą czujnika CO, lecz także
poprawiający bezpieczeństwo,
zwiększający niezawodność
i obniżający koszty eksploatacji.
Dozór systemu jest całkowicie
zautomatyzowany dzięki współdziałaniu
czujnika CO i czujnika ciśnienia wody.
Ten pierwszy czuwa, aby proces
spalania zachodził w sposób
najbardziej efektywny; drugi
natomiast stale kontroluje wartość
ciśnienia w instalacji grzewczej.
Czujniki bezzwłocznie sygnalizują 

także zanieczyszczenie palnika czy
ewentualne zanieczyszczenia komory
spalania. Specjalnie zaprojektowane
oprogramowanie analizuje zgroma-
dzone dane. Stan urządzenia jest
wskazywany na wyświetlaczu kotła. 

W kotłach ecoVIT/2 zastosowano
Aqua Kondens System (AKS)
umożliwiający optymalne
wykorzystanie efektu kondensacji
również w przygotowaniu ciepłej
wody użytkowej. 

Dwa oddzielne podłączenia rur
powrotnych umożliwiają korzystny
rozkład temperatur w kotle.
Woda o zadanych parametrach
jest szybko dostępna w jego
górnym obszarze, natomiast
chłodniejsza woda w dole kotła
poprawia efekt kondensacji.

Technika kondensacyjna w połączeniu

z systemem multisensorowym MSS
– optymalna kombinacja



Kocioł kondensacyjny ecoVIT/2
o dużej wydajności

Kocioł ecoVIT/2 nadaje się idealnie
do montażu zarówno w piwnicy,
na strychu, jak i w innych 
pomieszczeniach gospodarczych
i użytkowych. Bogaty wybór
systemów powietrzno-spalinowych,
umożliwiających wyprowadzenie
spalin przez ścianę zewnętrzną* lub
przez dach powoduje, że kocioł
ecoVIT/2 okazuje się idealnym
rozwiązaniem dla skomplikowanych
architektonicznie budynków.
Dzięki dużej pojemności wodnej około
100 litrów i wymiennikowi ciepła ze
stali szlachetnej kocioł ecoVIT/2
posiada zalety typowe
dla kotłów żeliwnych: łatwy montaż,
cicha i wydajna praca, a przede
wszystkim długa żywotność.
Technika kondensacyjna w połączeniu
z prawdziwą regulacją procesu spalania
sprawia, że jest on jednym z najlepszych
urządzeń grzewczych.

Ogromną zaletą kotła VKK ecoVIT/2
jest zredukowana ilość emisji
substancji szkodliwych oraz stopień
sprawności osiągający do 109%.
Duży zakres modulacji od 20 do 100%
zapewnia równomierną, cichą pracę
urządzenia dzięki wydłużonemu
czasowi pracy palnika i małej liczbie
załączeń urządzenia. To wszystko
powoduje, że w pierwszym rzędzie
wybiorą go Ci, dla których tak samo
ważne są zalety konwencjonalnego
kotła, jak i innowacyjność techniki
kondensacyjnej. Już podczas
instalacji system ecoVIT/2 okazuje
się opłacalny. VKK ecoVIT/2 może
być w prosty sposób zabudowany
w istniejących instalacjach grzewczych,
przy czym wbudowane elementy,
jak np. naczynie przeponowe
i pompa mogą być nadal używane.

Zestawy pompowe do instalacji
grzewczych, jak również zestaw
do ładowania zasobnika, umożliwiają
szybki montaż kompletnego systemu
grzewczego. Zabezpieczone przed
pomyłką połączenia wtykowe
systemu Pro E upraszczają znacznie
montaż instalacji elektrycznej w kotle.
Cyfrowy system informacji i analizy
DIA plus sprawia, że ecoVIT/2 jest
wyjątkowo łatwy w obsłudze. 
Podświetlony wyświetlacz z
bezpośrednim tekstem wskazuje
status pracy urządzenia, daje wska-
zówki dotyczące obsługi kotła, a
odpowiednio zaprogramowany –
nawet numer telefonu do instalatora.
Ewentualne zakłócenia mogą być
szybko usunięte, ponieważ na
wyświetlaczu jednoznacznie
pokazana jest diagnostyka błędów.
Za pośrednictwem kotła kondensa-
cyjnego ecoVIT/2 Vaillant oferuje
najtrwalsze rozwiązania spełniające
najwyższe oczekiwania.

* sposób montażu systemów powietrzno-spalinowych
powinien być wykonany wg polskich przepisów

Jakość i prestiż. 
Doskonałość formy i techniki.
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actoSTOR VIH K 300 – niewielkie
wymiary, bardzo duża wydajność

Idealne uzupełnienie kotła ecoVIT/2
stanowi zasobnik ciepłej wody
actoSTOR VIH K 300. Zasobnik ten
spełnia wszelkie wymogi dotyczące
oszczędności miejsca i wysokiej
wydajności. Dzięki najnowszej
technologii warstwowej przy
pojemności 150 litrów zapewnia taką
samą wydajność jak 300-litrowy
zasobnikz wężownicą. Wysoką
wydajność zasobnika umożliwia
płytowy wymiennik ciepła o mocy 65 kW.

Technologia zasobnika warstwowego
zastosowana w actoSTOR przewyższa
tradycyjne zasobniki pod każdym
względem. W zasobniku warstwowym
woda jest pobierana z jego dolnej
sekcji, ogrzewana w zewnętrznym
płytowym wymienniku ciepła
i doprowadzana do zasobnika
od góry.  Partia tak przygotowanej
wody dzięki zmniejszonemu ciężarowi
właściwemu utrzymuje się nad
pokładami wody chłodniejszej i jest
gotowa do użycia. Sukcesywnie
następuje kolejny cykl przygotowania
c.w.u. Dzięki temu zaledwie
po upływie 5 minut uzyskuje się
wystarczającą ilość wody, aby
skorzystać z natrysku, dodatkowo
oszczędza się znaczną ilość energii, 

potrzebnej na ogrzanie całego
zasobnika w rozwiązaniach
tradycyjnych z wężownicą.

Zastosowany w kotłach ecoVIT
Aqua Kondens System (AKS)
pozwala wykorzystać proces
kondensacji również w przygotowaniu
ciepłej wody, przy imponującym
współczynniku sprawności,
sięgającym 104%. 

Bez konserwacji I kosztów

Zasobnik actoSTOR jest seryjnie
wyposażony w układ ochrony
zbiornika emaliowanego przed
korozją. W przeciwieństwie
do tradycyjnych anod magnezowych, 

stosowana przez nas tytanowa anoda
antykorozyjna nie ulega zużyciu,
a zatem ogranicza do minimum koszty
konserwacji i eksploatacji zasobnika.
Stan anody, poziom wymiany ciepła,
a także inne sygnały diagnostyczne
są wskazywane na wyświetlaczu kotła
ecoVIT/2 lub przesyłane za pomocą
dodatkowego modułu vrnetDIALOG.

Zestawienie kotła ecoVIT/2
z zasobnikiem VIH K 300, oprócz
wysokich walorów użytkowych, ma
również duże znaczenie estetyczne.
Kocioł i zasobnik posiadają jednolite
wzornictwo podkreślające ich idealną
kombinację.

ecoVIT/2 (VKK) z zasobnikiem ciepłej wody VIH K 300

Sprawność urządzeń grzewczych podczas ładowania zasobnika

tradycyjny wiszący

kocioł gazowy

tradycyjny kondensacyjny

wiszący kocioł gazowy

kondensacyjny kocioł

gazowy z Aqua Kondens

System (AKS)

Porównanie  ilości  przygotowanej ciepłej wody w przypadku tradycyjnego zasobnika  z wężownicą 
(o poj. 300 litrów) oraz zasobnika warstwowego  o pojemności 150 litrów.

tradycyjny
zasobnik

zasobnik
warstwowy

czas

Start 5 min 15 min 30 min 45 min

actoSTOR VIH K 300 
– ekstraklasa wsród zasobników



ecoVIT/2 okazuje się idealnym rozwiązaniem
w układzie z systemem solarnym marki Vaillant
w celu przygotowania ciepłej wody

Kolektor próżniowy auroTHERM exclusiv (VTK 550) Zasobnik c.w.u. VIH S 300/400

Słońce i kondensacja

Systemy solarne marki Vaillant są
zaprojektowane i wykonane ze
szczególną troską o łatwy montaż,
bezproblemowe i długotrwałe działanie,
prostą i łatwą obsługę serwisową.
Gwarantuje to ich prosta i jednocze-
śnie solidna budowa. Składają się
tylko z czterech podstawowych
części :
- płaskiego lub próżniowego kolektora

solarnego;
- zasobnika ciepłej wody użytkowej,
- stacji solarnej;
- regulatora solarnego.

Kocioł ecoVIT/2 doskonale sprawdza
się we współpracy z systemami
solarnymi marki Vaillant, służącymi
do podgrzewania wody przy użyciu
energii słonecznej.

Płaski kolektor powlekany próżniowo
absorberem powierzchniowym zapewnia,
dzięki wysokiemu współczynnikowi
absorbcji, osiągnięcie wysokiej
sprawności.

Zasobniki solarne o pojemnościach
300 l (VIH S 300) i 400 l (VIH S 400)
gwarantują komfortowe
zaopatrzenie w ciepłą wodę.
Wszystkie zasobniki na ciepłą wodę
podgrzewaną przy pomocy energii
słonecznej są wyposażone w zdejmo-
waną izolację EPS, dzięki czemu
możliwy jest ich łatwy transport
i montaż.

Łatwa w konserwacji stacja solarna
wykorzystująca energię słoneczną
może wspierać układ grzewczy.
Tylko wtedy, gdy nasłonecznienie
nie jest wystarczające, stosowane
jest dodatkowe podgrzewanie
gazem ziemnym.

Więcej ochrony środowiska,
mniej zużywanej energii
- w ten sposób słońce staje się
partnerem systemu Vaillant.

ecoVIT/2 – partner słońca
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Wysoka sprawność do 109%
– wykorzystanie technik
kondensacji, czyli odzyskanie ciepła
znajdującego się w parze wodnej,
która w zwykłych kotłach uchodzi
bezproduktywnie ze spalinami.

Aqua Kondens System (AKS)
umożliwiający wykorzystanie efektu
kondensacji również w procesie
przygotowania ciepłej wody
użytkowej (sprawność 104%). 

Rozwiązania systemowe do domów
jedno- i wielorodzinnych, zarówno
nowych, jak i modernizowanych
(bez konieczności wymiany
instalacji).

Znaczna redukcja kosztów
ogrzewania w stosunku do urządzeń
konwencjonalnych. 

System multisensorowy (MSS)
z  detektorem CO, pozwalający
w sposób ciągły optymalizować
wykorzystanie energii, niezależnie
od jakości spalanego gazu.

DIA plus – elektroniczny system
diagnostyki, informacji i analizy.

Prosta obsługa i technika regulacyjna,
gwarantująca pełen komfort
w użytkowaniu. 

Rewelacyjny design, potwierdzony
licznymi nagrodami przyznanymi
przez niezależne organizacje
międzynarodowe (Design Plus).

Najwyższy komfort w przygotowaniu
ciepłej wody przy zastosowaniu
warstwowego zasobnika
actoSTOR VIH K 300. 

Każdy postęp 

ma swój symbol



Właściwa technika regulacyjna
decyduje o prawidłowym
i efektywnym funkcjonowaniu

Regulatory do kotłów ecoVIT/2

* W regulatorach VRT 390 i VRC 410s do sterowania pompą cyrkulacyjną wymagany jest moduł elektroniczny (nr kat. 306253) lub skrzynka elektroniczna (nr kat. 306248)

VRT 390
Regulator pokojowy o regulacji dwustawnej lub ciągłej,
z programatorem tygodniowym, sterujący pracą zasobnika c.w.u.
i pompą cyrkulacyjną.*

VRC 410s
Regulator pogodowy dla ogrzewania grzejnikowego,
z programatorem tygodniowym, sterujący pracą zasobnika c.w.u.
i pompą cyrkulacyjną.*

VRC 420s
Regulator pogodowy dla dwóch obiegów grzewczych 
(w tym  1 z mieszaczem), z programatorem tygodniowym,
sterujący pracą zasobnika c.w.u. i pompą cyrkulacyjną.

Regulatory pokojowe umożliwia-

ją sterowanie pracą kotła w za-

leżności od temperatury w wy-

branym (reprezentatywnym)

pomieszczeniu.

Regulatory pogodowe sterują 

pracą instalacji centralnego

ogrzewania w zależności 

od temperatury zewnętrznej.
VRC 630
Regulator modułowy. Do sterowania pracą jednego lub dwóch
kotłów, oraz trzech obiegów grzewczych (w tym 2 ze zmiesza-
niem), zasobnika cwu (VIH) i pompy cyrkulacyjnej c.w.u.
Możliwość podłączenia dalszych kotłów i dalszych obiegów
grzewczych ze zmieszaniem poprzez moduły rozszerzające.

VRS 620
Regulator modułowy do instalacji c.o. i c.w.u. wspomaganych
solarnie. Sterowanie jednym kotłem, jednym bezpośrednim obiegiem
grzewczym, jednym obiegiem ze zmieszaniem i jednym obiegiem
kolektora słonecznego. Możliwość podłączenia dalszych kotłów
i dalszych obiegów grzewczych poprzez moduły rozszerzające.

instalacji grzewczej oraz pozwala
w pełni wykorzystać możliwości
kotła. Do kotłów ecoVIT/2 mogą być

stosowane pokojowe i pogodowe
regulatory marki Vaillant.

Charakterystyka 

Regulator pogodowy 

Regulator temp. pokojowej 

Modulacyjny tryb pracy 

Ilość regulowanych kotłów 

Ilość regulowanych obiegów grzewczych 

Montaż naścienny 

Możliwość wbudowania w kocioł 

Połączenie z kotłem 3 przewodowe 

Funkcja „impreza” 

Podświetlany wyświetlacz 

Termiczna dezynfekcja podgrzewacza zasobnikowego 

Komunikacja dwukierunkowa 

Podniesienie punktu podstawy krzywej grzewczej 

Równoległe ładowanie podgrzewacza zasobnikowego 

Przełączanie kolejności kotłów 

Tygodniowy program ogrzewania, podgrzewania ciepłej wody oraz pracy
pompy cyrkulacyjnej 

Uwzględnianie wpływu temperatury pokojowej 

Funkcja „urlop” 

Sygnalizacja konserwacji 

Wskazywanie temperatury zewnętrznej 

Wskazywanie czasu zegarowego 

Funkcja suszenia wylewki jastrychowej 

Regulacja instalacji grzewczej z obiegiem solarnym 

Regulacja instalacji grzewczej z kotłem stałopalnym / termokominkiem
(przez wymiennik) 

Nr katalogowy 

VRT 390 

1 

1 

Opcja 

300638 

VRC 410s 

1 

1 

** ** 

300649 

VRC 420s 

1 

2 

** ** 

300657 

VRC 630 

*2(6)* 

*3(15)* 

306781 

VRS 620 

*1(6)* 

*2(14)* 

306768 

* w nawiasach podano ilości po zastosowaniu modułów rozszerzających
** przy instalacji w pomieszczeniu
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Fachowo wykonana instalacja
odprowadzania spalin oraz
doprowadzania powietrza
do spalania i właściwe materiały, 
z których została wykonana, 
to decydujące czynniki bezawaryjnej
i bezpiecznej pracy gazowych

kotłów grzewczych. Do kotła 
kondensacyjnego ecoVIT/2
marka Vaillant oferuje gotowe
systemy koncentrycznych rur
powietrzno-spalinowych
do poziomego i pionowego 
odprowadzania spalin 

w każdym układzie 
architektonicznym budynku.
Maksymalna długość prowadzenia
przewodu w strefie zimnej
(nieogrzanej) wynosi 5,0 m.

Przyłącze do przewodu spalinowego Ø 80 mm (w kominie)

Maksymalna długość przewodu – 19,0 m włącznie z 3 kolanami 90º.
Każde następne kolano 90º redukuje długość przewodu o 2,5 m, a kolano 45° – o 1,0 m.

Maksymalna długość przewodu – 16,0 m włącznie z 1 kolanem 90º.
Każde następne kolano 90° redukuje długość przewodu o 2,5 m, a kolano 45° - o 1,0 m.

Poziome odprowadzanie spalin przez dach
(przewód koncentryczny Ø 80/125 mm)

Pionowe odprowadzanie spalin przez dach skośny lub płaski
(przewód koncentryczny ø 80/125 mm)

Maksymalna długość przewodu - 17,0 m włącznie z 3 kolanami 90º (przy poborze powietrza
z zewnątrz - szachtem) lub 33,0 m włącznie z 3 kolanami 90º (przy poborze powietrza z pomieszczenia).
Każde kolano 90° redukuje długość przewodu o 2,5 m, a kolano 45° - o 1,0 m.

Systemy powietrzno-spalinowe do kotłów ecoVIT/2
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Dane techniczne

1) Podgrzewanie wody użytkowej
2) Obliczono zgodnie z normą DIN 4702 rozdział 8
3) Wartość dla doboru komina wg normy DIN 4705
4) Przy temperaturze 15°C i ciśnieniu 1013 mbar

Zakres nominalnej mocy cieplnej przy 40/30 °C kW 

Jednostka

5,1-22,5 

VKK 226

Zakres nominalnej mocy cieplnej przy 80/60 °C kW 4,8-21,0 

Zakres modulacji % 20-100

Sprawność przy 40/30 °C2) % 109

Sprawność przy 75/60 °C2) % 106

Dane dotyczące spalin3)

Temp. spalin przy pracy 40/30 °C 
Max temp. spalin 
Strumień masy spalin maks. 
Zawartość CO2

Emisja tlenków azotu NOx

Ilość kondensatu przy 40/30 °C

°C 
°C 
g/s 
% 

kg/kWh 
l/h 

40
70

10,0 
9,2 
<20 
1,88 

Wartość PH, ok. 3,4

Maksymalne zużycie gazu4)

Gaz ziemny GZ 50 (Hi = 9,5 kWh/m3)
Gaz ziemny GZ 41,5 (Hi = 8,1 kWh/m3) 

m3/h 
m3/h 

2,3 
2,7

Przyłącze elektryczne V/Hz 230/50 

Zapotrzebowanie mocy elektrycznej W 45

Przyłącze zasilania i powrotu gwint Rp 1

Przyłącze powrotu niskotemperaturowego gwint Rp 1

Przyłącze gazu gwint Rp 3/4

Przyłącze systemu powietrzno-spalinowego DN 80/125 

Wysokość 
Szerokość 
Głębokość 

mm 
mm 
mm 

1257
570
691

Masa ok. pusty/wypełniony kg 100/200 

Stopień ochrony elektrycznej 

Dane techniczne zasobnika ciepłej wody Jednostka VIH K 300

Pojemność zasobnika l 150

Dopuszczalne nadcisnienie ciepłej wody bar 10

Dopuszczalne całkowite nadciśnienie wody grzewczej bar 16

Maksymalna temperatura ciepłej wody °C 85

Maksymalna  temperatura wody grzewczej °C 110 

Straty energii w stanie gotowości do pracy kWh/24h 1,2

Wymiary:
wysokość
szerokość
głębokość

mm
mm
mm

1225
615
691

Masa (pusty) kg 100

IP20

5,9-28,9 

VKK 286

5,5-27,0 

20-100

109

106

42
75

12,2 
9,2 
<20 
2,31 

3,4

2,9 
3,3

230/50 

45

Rp 1

Rp 1

Rp 3/4

80/125 

1257
570
691

100/200 

IP20

7,4-36,9 

VKK 366

7,35-35,0 

20-100

109

106

42
75

15,8 
9,2 
40 
3,0 

3,4 

3,7 
4,3

230/50 

45

Rp 1

Rp 1

Rp 3/4

80/125 

1257
570
691

110/199 

IP20

9,5-47,6

VKK 476

9,0-45,0

20-100

109

106

42
75

20,3 
9,2 
45 

3,85 

3,4 

Maksymalna temperatura zasilania °C 85 85 85 85

4,8 
5,5

230/50 

90

Rp 1

Rp 1

Rp 3/4

80/125 

1257
570
691

113/202

IP20

Typ kotła
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Dane techniczne dla układu kocioł VKK – zasobnik VIH K 300 Jednostka VKK 266 VKK 286 VKK 366 VKK 476

Wydatek trwały c.w.u. (10/45 °C) l/h (kW) 602 (24,2) 672 (27) 856 (34,4) 1 078 (45,5)

Wskaźnik zaopatrzenia w c.w.u. NL 5,5 6,0 6,3 7,5

Wydatek początkowy ciepłej wody l/10 min 312 317 322 362

Straty postojowe kWh/24h 1,47 1,47 1,47 1,47


