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Vaillant ecoTEC classic
hr-ketel

hr-ketel

Omschrijving Eenheid VHR 18-24/5-3 VHR 18-24/5-3 EXP VHR 23-28/5-3 VHR 23-28/5-3 
EXP VHR 28-34/5-3

Warmwatercapaciteit

Comfortklassen CW 3 3 4 4 5

Warmwatercapaciteit bij 40º C l/min 11,0 11,0 13,4 13,4 15,8

Warmwatercapaciteit bij 60º C l/min 6,6 6,6 8 8 9,5

Nominaal vermogen bij 60º/80º C l/min 5,2 - 18,5 5,2 - 18,5 6,2 - 24,0 6,2 - 24,0 8,0 - 28,0

Specificaties cv-ketel

Expansievat geïntergreerd L N.v.t. 10 N.v.t. 10 N.v.t.

Hoogte x breedte x diepte mm 720 x 440 x 335 720 x 440 x 335 720 x 440 x 335 720 x 440 x 335 720 x 440 x 372

Gewicht kg 30,5 34,5 32 36 37

Modulatiebereik 1 : 4 1 : 4 1 : 4 1 : 4 1 : 4

Energielabel

Geluidsniveau dB 49 49 52 52 45

Energieklasse verwarming

Energieklasse tapwater

Tapprofiel XL XL XL XL XL

Wanneer is de ecoTEC classic geschikt voor u?
De ecoTEC classic is de basis hr-ketel in het Vaillant assortiment. Dit toestel combineert Duitse kwaliteit met zuinigheid en 
levert zo de basiscomfort voor uw huishouden. De ecoTEC classic is beschikbaar in CW-klassen 3 tot en met 5 en is daarmee 
voor elk huishouden interessant. Afhankelijk van uw warmwaterbehoefte is de ecoTEC classic in verschillende CW-klassen 
beschikbaar en levert u het dagelijkse comfort.

Hoge kwaliteit van Vaillant
De ecoTEC classic heeft een verzekerde werking. Dit betekent dat de ketel altijd warmte blijft 

leveren, zelfs als een van de toestelcomponenten tijdelijk uitvalt. De hoge kwaliteit van Vaillant is 

terug te zien in de metalen mantel en de roestvrijstalen warmtewisselaar. Hierdoor vervuilt het 

toestel niet, voorkomt het lekkage van verbrandingsgassen en gaat het toestel langer mee. Op het 

gebruiksvriendelijke display kunt u in één oogopslag de belangrijkste instellingen aflezen en instellen. 

Kortom: een hr-ketel waar u op kunt bouwen. De voordelen van de ecoTEC classic:
1   Energielabel A voor verwarming en tapwater

2   Energiezuinige hr-ketel in het basissegment

3   11 tot 15,8 liter water per minuut (40ºC) 

4   Modulatiebereik 1:4

5   Dagelijks basiscomfort

Beheer op afstand
Beheer op afstand door de installateur is mogelijk. Handig als er onverhoopt toch iets aan de hand 

is met uw ketel. Ook kunt u zelf de ketel op afstand bedienen met de vSMART of multiMATIC 700 

thermostaat en de gratis app. Bijna thuis? De verwarming vast aanzetten en thuiskomen in een warm 

huis kan met een druk op de knop van uw smartphone.

Garantie
U ontvangt van Vaillant garantie op de warmtewisselaar. In deze periode worden de noodzakelijke 

onderdelen kosteloos ter beschikking gesteld. Verdere aanspraak op garantie, schadevergoeding, 

gevolgschade zijn hier niet bij inbegrepen. Daarnaast is het mogelijk om verlengde garantie aan te vragen 

op alle onderdelen via uw installateur. Alles over onze garantievoorwaarden vindt u op onze website. 

Energiezuinig
De ecoTEC classic draagt het energielabel A voor zowel verwarming als tapwater. Het modulatiebereik 

van de ecoTEC classic is 1:4. De deellast kan automatisch worden ingesteld en past zich gedurende het 

jaar aan op de seizoenen. Dit modulatiebereik zorgt ervoor dat er gelijkmatig verwarmd wordt en u 

zodoende kunt besparen op uw gasverbruik. 

Comfort
De warmwatercapaciteit van de ecoTEC classic loopt op van 11 liter tot 15,8 liter per minuut bij 40 

graden, afhankelijk van de gekozen CW-klasse. Het grote tapprofiel geeft genoeg warm water om 

aangenaam te kunnen douchen of baden. Bij de CW 5-klasse kunt u ook op twee punten tegelijk 

goed water tappen. De ecoTEC classic biedt uw huishouden het dagelijkse comfort. 

Combineer uw hr-ketel met een warmtepomp
Bij het hybride warmtepompsysteem werken de warmtepomp en de ecoTEC classic hr-ketel soepel 

samen. Zo kunt u genieten van uw comfort, terwijl u bespaart op uw energiekosten en uw huis  op 

een duurzame manier wordt verwarmd. Een hybride warmtepompsysteem is de ideale eerste stap op 

weg naar een duurzame toekomst. Lees meer over warmtepompen op pagina 14.

Hybride



Comfort voor uw huis 

Met de kwaliteit van Vaillant producten geniet u optimaal. 

Door onze ruime ervaring, brede productassortiment en 

betrouwbare service vinden wij voor iedereen de juiste 

oplossing. Onze oplossingen zijn toekomstgericht en 

werken zo efficiënt mogelijk. Dat is belangrijk voor ons, 

want Vaillant wil iedereen thuis het beste comfort bieden. 

Ontdek de ketelkiezer
Met behulp van de ketelkiezer op www.vaillant.nl  

ontdekt u snel en eenvoudig welke hr-ketel het beste 

bij uw woonsituatie past. 

Maak gebruik van ons installateursnetwerk 
van Vaillant 

Welk duurzaam systeem is het meest geschikt voor u? 

Uw installateur helpt u met een deskundig advies, zodat 

u samen tot de juiste keuze komt. Kent u zelf geen 

betrouwbare installateur, dan doet Vaillant graag een 

suggestie. Wij hebben een betrouwbaar netwerk van 

installateurs door het hele land, dus altijd iemand in de 

buurt. Vind snel uw installateur op vaillant.nl/installateurs  

Garantie 

Vaillant geeft u standaard 2 jaar op de onderdelen van 

onze toestellen. In deze periode worden de noodzakelijke 

onderdelen kosteloos ter beschikking gesteld. Verdere 

aanspraak op garantie, schadevergoeding en gevolgschade 

zijn hier niet bij inbegrepen. Daarnaast heeft u de 

mogelijkheid om via uw installateur verlengde garantie aan 

te vragen. Op die manier kunt u echt zorgeloos genieten.

Vaillant blijft in de buurt
Nadat uw verwarmingssysteem is geïnstalleerd, gaat 

de service gewoon door. Wij zijn altijd beschikbaar voor 

uw installateur. Zo is er een technische helpdesk en 

trainen wij installateurs zodat hun expertise voortdurend 

verbetert. Hierdoor garanderen wij dat uw installatie een 

lang en onbezorgd leven heeft. 

Neem contact op met Vaillant 

Neemt u liever telefonisch contact op met Vaillant? De 

Consumentenservice is bereikbaar op werkdagen van 

08.30 tot 17.00 uur via telefoonnummer 020 565 94 20.

Betrouwbare service 
van Vaillant

Advies en ondersteuning

Vestigingsadres
Paasheuvelweg 42
1105 BJ Amsterdam

Postadres
Postbus 23250
1100 DT Amsterdam

Telefoonnummer: 020 565 94 20
E-mail: info@vaillant.nl
Internet: www.vaillant.nl

Vaillant
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Wie kiest voor Vaillant, mag rekenen op een service die net zo degelijk 
en betrouwbaar is als de toestellen. Voor, tijdens én na de installatie.


