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- Hydroskupina z kompozitného materiálu  

- expanzná nádoba 8 l    

- 13 doskový výmenník na TV    

- bez snímača TV      

- dvojstupňové HEP      

- pneumatické riadenie spaľ. zmesi   

- piktogramový displej     

       

         ecoTEC plus     ecoTEC exclusive

Konštruk čné rozdiely: 

- Mosadzná hydroskupina              - Mosadzná hydroskupina 

- expanzná nádoba 10 l    - expanzná

- 19 doskový výmenník na TV   - ohrev TV v

- snímač teploty TV na výmenníku   - zobrazenie teploty TV na displeji

- plne modulované HEP    - plne modulované HEP

- elektronické riadenie spaľ. zmesi ELGA   - riadenie spa

- plne textový displej      - plne textový displej

       - komunikač

ecoTEC exclusive  

Mosadzná hydroskupina  

expanzná nádoba 10 l  

ohrev TV v externom zásobníku 

zobrazenie teploty TV na displeji   

e modulované HEP 

riadenie spaľovania CO senzorom 

plne textový displej 

komunikačný modul VR 900 



 

 

 

Green IQ mód – chod kotla v optimálnom kondenzačnom režime za každých okolností na základe riadenia prietoku a výkonu kotla 

 

WLAN modul  VR 900 –  neustále kontroluje chod kotla a údaje posiela bezpečným prenosom dát na server  

App multiMATIC –  inteligentné riadenie vykurovania používateľom 

profiDIALOG –  diaľková správa kotla na úrovni servisného technika 

5-ročná záruka –  pri jej zakúpení je aktivácia profiDIALOGu bezplatná  

 

All-Gas systém –  neustále kontroluje kvalitu spaľovacej zmesi. V prípade zmeny parametrov plynu sa zmes automaticky nastaví 
na optimálne parametre 

 

  ecoTEC pro ecoTEC plus ecoTEC exclusive 

Modula čný rozsah 1 : 4  1 : 5 1 : 12 

GreenIQ  mód Nie Nie V cene kotla 

Komunika čný WLAN modul VR 900 Za príplatok Za príplatok V cene kotla 

Ovládanie cez smartfón (app multiMATIC) Za príplatok Za príplatok V cene kotla 

5 ročná záruka Za príplatok Za príplatok V cene kotla 

All-Gas systém Nie Nie V cene kotla 

Automatické nastavenie spa ľovacej zmesi Nie V určitom rozsahu Automatické pomocou CO senzora 

Nastavenie na iný druh plynu Ručným spôsobom Ručným spôsobom Automaticky nastavením servis. parametra  

Možnos ť riadenia doplnkového čerpadla Nie ( ext. modul) V cene kotla V cene kotla 




