
Met sensoHOME thermostaat 
+ buitenvoeler

Neem contact op met uw 
erkend TEAM Vaillant installateur

NAJAARSACTIE
Slimme verwarmingssystemen zijn in opkomst. Naast  
hoge energiebesparingen wordt ook bedieningscomfort 
verwacht van een slim verwarmingssysteem. Dat is de  
reden dat Vaillant een nieuwe generatie hr-ketels en  
regelingen heeft ontwikkeld op basis van uw specifieke 
behoeften. 

€ 2.125,-*



* Alle aan te sluiten leidingen dienen zich  
binnen 1 meter van de ketel te bevinden.

Exclusief dakdoorvoer.  
Druk- en zetfouten voorbehouden.

Op zoek naar een betrouwbare en zuinige hr-ketel waarvan 
u jarenlang zorgeloos kunt genieten? Dan is de ecoTEC 
plus de uitstekende keuze! De ecoTEC plus is de meest 
verkochte ketel van Vaillant, nu verbeterd met de laatste 
technologieën. De combinatie hoge kwaliteit, minimaal 
verbruik en optimaal warmtecomfort maakt dat u met de 
ecoTEC plus slim verwarmt in een modern ontwerp.

Vertrouw op hoge kwaliteit: onze sensoHOME slimme 
kamerthermostaat met haar eenvoudige bedienings- 
mogelijkheden staat garant voor maximaal comfort. Het is 
de perfecte oplossing voor woningen met slechts één  
verwarmingscircuit bestaande uit bijvoorbeeld een cv-ketel 
plus regeling. Stel uw verwarmingsinstallatie comfortabel in 
en definieer uw comfortwensen met de personalisatie- 
assistent. Alles via het hoogwaardige touch display. Een  
aanwinst binnen uw interieur.  

Samen met de optionele sensoNET internetmodule heeft u, 
waar u ook bent, de mogelijkheid om via uw smartphone  
uw verwarming te bedienen. Hiervoor gebruikt u de gratis  
myVAILLANT* app. De internetmodule is gemakkelijk d.m.v. 
plug & play onder de ketel te monteren door uw installateur.

 Hoog comfortniveau dankzij modulatie tot 1:9

 Veel warm water dankzij XL tapprofiel

 De perfecte interactie tussen ketel en regeling

 IoniDetect: past zich aan verschillende gaskwaliteiten aan

 RVS warmte- en platenwisselaar

Ervaring, expertise en 
technologie in 1 product

Stijlvol en slim geregeld

 Eenvoudig te bedienen display met verlichte touch bediening

 Bedien uw verwarming waar u ook bent i.c.m. internetmodule  
      (sensoNET gateway tegen meerprijs) en gratis app

Hr-ketel ecoTEC plus

sensoHOME kamerthermostaat

Maak op tijd een keuze

Groot modulatiebereik zorgt voor meer comfort
De ecoTEC plus is zeer stil en heeft een hoog modulatiebereik. 
Hierdoor blijft de ketel op een laag pitje branden als er maar 
weinig warmte wordt gevraagd, wat energiezuinig is en dus 
goed voor uw portemonnee. De ketel heeft het energielabel 
A+ (98%) voor verwarming in combinatie met de sensoHOME 
thermostaat + buitenvoeler.

In de wintermaanden is uw energieverbruik het hoogst. Nu is dus het ideale 
moment om al na te denken over een nieuwe verwarmingsoplossing.  
 
Een erkend TEAM Vaillant installateur adviseert u vakkundig over welke 
oplossing het beste past bij uw woonsituatie.


