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Esquentadores
eléctricos,
simplicidade e
segurança!



Seja inovador!

“Seja inovador! Ouça seus clientes!” disse Johann Vaillant, fundador da marca Vaillant, em 1874. 
E esse é o nosso ”ethos” até hoje. Sabemos que os Nossos clientes procuram soluções que 
utilizem a energia disponível o mais eficientemente possível, e que garantam o máximo conforto 
possível nas suas casas.

Desta forma combinamos tudo e sempre com a garantia de qualidade da engenharia Alemã.

Com um design minimalista e elegante, o esquentador eléctrico Vaillant electronicVED pro é o
aparelho ideal para instalar em qualquer cozinha ou casa de banho. Além da tecnologia
inovadora, proporciona grande economia de energia e água, até 30%, fornecendo a água
exatamente à temperatura desejada, juntando a portabilidade do aparelho à sua alta eficiência.

E como não necessita de conduta de exaustão de fumos, nem abastecimento de gás, a sua 
instalação não podia ser mais prática e fácil!
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electronicVED pro

Principais características:

·  Alto conforto na produção de AQS mesmo com temperaturas da água muito 
baixas

· Limitador de caudal de 12 l/min fornecido de série, para grandes caudais
· Instalação simplificada e rápida graças à montagem com suporte universal
· Sistema de instalação Pro I que facilita a instalação
· Quadro dobrável integrado: fácil acesso à água e conexões de cabo
· Simples manutenção dos principais componentes  
· Compacto e design minimalista: economia de espaço 
· Amplo campo de ajuste da temperatura, desde 35 a 55°C
· Preparado para funcionar como apoio a um sistema solar*

Tubo de ligação água fria

Filtro de água

Válvula de corte água fria

Interfaceterface with 7-segments

Interruptor de segurança

Sensor de caudal

Linha de entrada AQS

Limitador de caudal

Linha de saída de AQS

Linha com bloco de aquecimento

Tubo de ligação água quente

Sensor de temperatura de entrada

Controlo de temperatura

Manipulo de regulação de 3 etapas

* Excepto modelo VED E 27/8 B INT
** Caudal máximo para T de 33ºC, 38ºC e 43ºC para os modelos de 18, 21 e 24 kW, respectivamente, limitada por regulador de caudal pré instalado

B Controlo de temperatura:
Função de segurança que 
mede a temperatura de 
saída. Se a temperatura 
estiver acima dos 85ºC, o 
aparelho é desligado.
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Dados técnicos

Características Unidades VED E 18/8 B INT VED E 21/8 B INT VED E 24/8 B INT VED E 27/8 B INT

Potência útil kW 18,0 21,0 24,0 27,0 

Tipo de controlo Regulação electrónica

Caudal máximo ** l/min 8 8 8 10

Alimentação eléctrica 400V/50Hz

Ligação à corrente Cabo

Tipo de proteção eléctrica IP25

Máx. temperatura de entrada °C 55 55 55 55

Campo ajuste temperatura °C 35/45/55

Dimensões (AxLxP) mm 481/240/99

Peso liquido kg 4,4

Ligações água fria e água quente R 1/2

Etiqueta energética para AQS A

Perfil de consumo 5
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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.

Vaillant Group International GmbH    Sucursal em Portugal

4100-468 Porto
Av. Sidónio Pais, 379     Edificio Hoechst, 1.7-1.8

info@vaillant.pt      www.vaillant.pt
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