
A boa sensação de tomar a decisão certa.

Mais funcionalidades.

Melhor controlo.

  multiMATIC VRC700            VR 900

  Regulação

Maior conforto. 



Um e só um controlador - VRC700

É o que gostamos de ouvir: bombas de calor,  e sistemas de 

ventilação podem ser operados com o mesmo controlador.  

E funciona para todos os outros sistemas também.

Como o controlador foi desenvolvido em conjunto com 

os utilizadores finais, os seus clientes acharão a sua 

parametrização inicial assim como o seu funcionamento 

bastante fácil e intuitivo.

Usá-lo uma vez e compreendê-lo para sempre!

Um assistente de instalação, menus intuitivos e fáceis de 

compreender e necessidade de apenas alguns acessórios extra 

mesmo para instalações complexas, tornam o multiMATIC VRC 

700 muito fácil de operar e instalar, economizando tempo e 

evitando problemas durante a instalação.

A inteligência que traz eficiência 

Um funcionamento inteligente do controlador irá gerir da forma 

mais eficiente possível os equipamentos a ele conectados, 

garantindo ao utilizador, por exemplo, que a energia mais 

economica disponivel está a ser utilizada, ou reagindo por 

exemplo às mudancas de temperaturas exteriores, e desta forma 

garantir a máxima eficiência da instalação.

Componentes 
futuros

Interface KNXInstalações 
fotovoltaicas

CascatasInstalações solares

Caldeiras
Bombas de calor

AcumuladoresSistemas hibridos

Ventilação

Finalmente, há um controlador que pode ser perfeitamente 

integrado em uma variedade de sistemas, sejam eles de 

aquecimento, climatização ou mesmo ventilação.

Universal e projetado para sistemas desde o mais simples até 

sistemas complexos com vários circuitos de aquecimento, isto 

é o que torna o Vaillant multiMATIC VRC700 o nosso

controlador mais flexível e polivalente!

O controlador mais flexivel. Descobrir um novo mundo 

Melhor é impossível: harmonizar todos os equipamentos com 

um único controlador. E o resultado? Mais conforto e menores 

custos energéticos. 

E como estamos num mundo em evolução e aonde a eficiência 

conta, o controlador é também modulante e permite a adição 

de outros componentes no futuro.

Assim como pode verificar o multiMATIC VRC700 vai de encontro 

às necessidades dos nossos clientes, de forma a que cada vez 

mais clientes fiquem satisfeitos com os produtos Vaillant!

Altamente eficiente e 

com compensação atmosférica

de possibilidades!



Controlo

-  No seu smartphone passa a ter o total controlo do seu sistema

- Pode aceder a qualquer altura e em qualquer lugar

Informação

- A qualquer altura pode verificar o estado do seu sistema

- Alertas automáticos em caso de anomalias

- Alertas para necessidade de manutenção

Simplicidade

–  Informação e gráficos sobre o consumo 

–  Pode antecipar o seu regresso a casa, e definir programas 

temporizadores.

- Fácil e intuitiva alteração de parâmetros

Módulo de comunicação VR900 

os seus equipamentos na palma da sua mão

VR900 + APP disponível 

Com a APP para smartphone disponível para download, 

a Vaillant definitivamente se tornará o seu parceiro 

diário. 

Poderá através da APP junto com o VR900 ter o total 

controlo dos equipamento conectados ao VRC700, tais 

como sistemas de ventilação, caldeiras ou bombas de calor.

Comunicação online 

Em casa ou não, o utilizador tem agora disponível online a 

perfeita comunicação com o seu sistema de aquecimento/

climatização.

Interação total.

Inteligência total.

Produtos “green” – Um desafio ganho

Mais e mais clientes estão pedindo soluções de aquecimento 

inteligentes e ambientalmente amigáveis.

E assim juntamente com nossa gama de produtos eficientes e 

altamente sustentáveis, a Vaillant é pioneira no lançamento de 

produtos “green” que poupam custos ao utilizador e o ambiente.

Sustentabilidade. 

A nossa responsabilidade.
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O conforto no seu lar, 

com a máxima simplicidade.

Vaillant Group International GmbH

Berghauser Str. 40  Germany  42859

Phone: +49 2191 18 - 0  Fax: +49 2191 18 - 3090

info@vaillant.pt  www.vaillant.pt

A Vaillant não assume nenhuma responsabilidade por eventuais erros presentes neste catálogo, reservando-se ao direito de realizar, em qualquer momento e sem aviso prévio, 
modificações que considere oportunas, tanto por razões técnicas como comerciais. A disponibilidade dos equipamentos será sempre confirmada pela Vaillant. A sua presença 
neste catálogo não implica a disponibilidade imediata dos mesmos. Nas fotos publicadas neste catálogo, os produtos podem ter instalados acessórios que são opcionais.

O seu fornecedor de produtos Vaillant:

Info@vaillant.pt | www.vaillant.pt


