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Comfortsystemen
De luxe van extra veel warm water
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Hoog rendement en fl uisterstil

Het geheim van de krachtige ecoCOMPACT en de robuuste 

uniSTOR met ecoTEC plus soloketel zit in de uitgekiende 

combinatie van een royale, geïsoleerde boiler met de tech-

niek van het meest effi ciënte hr-toestel van Vaillant, de 

veel geprezen ecoTEC plus hr-combiketel. Beide comfort-

systemen hebben een hoog rendement en zijn bovendien 

fl uisterstil.

Meer weten? Kijk op www.vaillant.nl

Is uw woning uitgerust met ruime voorzieningen 

zoals twee badkamers, duobad of stortdouche? Deze 

faciliteiten vragen om een krachtig en energiezuinig 

warmwatersysteem met volop warmwatercomfort. Om 

een systeem met veel vermogen dat meer warm water 

geeft dan een hr-combiketel alleen kan leveren. 

Vaillant biedt dat met twee unieke comfortsystemen: 

het comfortsysteem ecoCOMPACT en de extreem 

zuinige uniSTOR boiler gecombineerd met de ecoTEC 

plus soloketel. Met de energiezuinige comfortsystemen 

geniet u gegarandeerd maximaal van extra veel warm 

water. Hoe groot uw warmwaterbehoefte ook is! 

Luxueus én zuinig
Volop genieten van veel warm water
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Omschrijving Eenheid VSC 306/4-5 90 VSC 306/4-5 150

Netto inhoud boiler
boileroplaadsysteem

l 89 150

Warmwatercapaciteit maximaal (40°C)
boilertemperatuur 65°C

l/10 min 287 379

Warmwatercapaciteit maximaal (60°C)
boilertemperatuur 65°C

l/10 min 172 228

Nominaal cv-vermogen (80°C /60°C)  kw 5,8 - 30,0 5,8 - 30,0

Hoogte x breedte x diepte mm 1320 x 599 x 693 1640 x 599 x 693

Gewicht leeg kg 112 129

Energielabel

Energieklasse verwarming A A

Energieklasse tapwater A A

Tapprofiel XL XL

Technische specificaties
ecoCOMPACT
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Meer weten? Kijk op www.vaillant.nl

ecoCOMPACT
Royaal en compact

De ecoCOMPACT is een stijlvol vormgegeven comfort-

systeem met een royale boiler, een super efficiënte  

hr-combiketel en een expansievat in één strakke, compacte 

behuizing. Door zijn strakke uiterlijk is de ecoCOMPACT 

mooi om te zien en neemt bovendien weinig ruimte in. 

De geïntegreerde combinatie van de veelgeprezen en 

betrouwbare ecoTEC plus combiketel van Vaillant met 

een slim royaal boilersysteem maakt het verschil bij de 

ecoCOMPACT. 

Zo heeft u met dit comfort-toestel direct de beschikking over 

veel warm water op meerdere plaatsen tegelijk. Bovendien 

gaat de ecoCOMPACT heel zuinig om met energie dankzij de 

modulerende high-efficiency pomp. Kortom; heerlijke luxe en 

volop warmwatercomfort tegen lage energiekosten.
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Omschrijving Eenheid VIH R 120/6 H VIH R 150/6 H VIH R 200/6 H

Netto inhoud l 117 144 184

Warmwatercapaciteit maximaal (40°C) 
boilertemperatuur 65°C

l/10 min 205 253 325

Warmwatercapaciteit maximaal (60°C) 
boilertemperatuur 65°C

l/10 min 123 152 195

Max. vermogen (aanvoer 80°C / boiler 10°C) kW 31 36 41

Hoogte x diameter mm 955 x 590 1090 x 590 1308 x 590

Gewicht leeg kg 68 79 97

Energie-efficiëntieklasse A A A

Combinatie met ecoTEC plus soloketel
Energieklasse
verwarming

VHR 25/5 S A ● ● ●

VHR 35/5 S A ● ●

VHR 45/4 S A ●

Comfortsystemen
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 De zuinigste boiler van Nederland!

uniSTOR 

Technische specificaties
uniSTOR

Meer weten? Kijk op www.vaillant.nl

Het tweede comfortsysteem van Vaillant is de bijzondere 

combinatie van de speciaal geïsoleerde losstaande uniSTOR 

boiler met de betrouwbare, energiezuinige ecoTEC plus solo-

ketel. Door de speciale isolatie springt de uniSTOR extreem 

zuinig om met energie. Niet voor niets draagt de uniSTOR 

met recht de titel ‘de zuinigste boiler van Nederland’! 

De zeer energiezuinige uniSTOR boiler zorgt in korte tijd 

voor veel warm water op meerdere plekken in uw huis. 

Bovendien is het systeem flexibel. Door de robuuste serie 

staande boilers en de vele opstellingsvariaties is dit com-

fortsysteem uitermate geschikt voor elke woning en elke 

comfortwens. Gewoon puur genieten van extra luxe en 

warmwatercomfort!



Betrouwbare geïntegreerde techniek

Met de comfortsystemen van Vaillant bespaart u maximaal op 

energiekosten zonder in te boeten op luxe en comfort. Zo hebt 

u bij de ecoCOMPACT de keuze uit een boiler van 90 liter of 150 

liter. De flexibele uniSTOR kent een range boilers van 120, 150 

en 200 liter en diverse opstellingsvariaties. Bovendien hebben 

zowel de ecoCOMPACT als de uniSTOR een indrukwekkend hoge 

capaciteit! Hierdoor kunt u tegelijkertijd op meerdere plekken 

in huis heerlijk zorgeloos en eindeloos genieten van een stevige 

straal warm water. Fijne luxe, prettig comfortabel!
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Meer weten? Kijk op www.vaillant.nl

Beide comfortsystemen zijn zeer betrouwbaar dankzij de ge-

integreerde techniek van de ecoTEC plus. Dit meest efficiën-

te hr-toestel van Vaillant is al twee keer door de Consumen-

tenbond  verkozen tot ‘Beste uit de test’. Dat is ook logisch, 

want de krachtige hr-ketel is zuinig met energie, weldadig in 

comfort en kan uw warmwater behoefte moeiteloos aan. 

Betrouwbare warmtebron Ruime keuze, hoge capaciteit

Meer weten? Kijk op www.vaillant.nl

Van de ecoTEC plus

Comfortsystemen



Service

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.

Uw installateur adviseert

Welk comfort-toestel 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. Kijk hier-

voor op www.vaillant.nl.

Vaillant blijft in de buurt

Nadat uw comfortsysteem 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 garan-

deren wij u dat uw comfort-toestel een lang en onbezorgd 

leven heeft.

Vertrouw op een sterk merk

Vaillant is al ruim 140 jaar vernieuwend in de technologie van 

warm water en verwarming. Ooit begonnen als uitvinder van 

de Geyser en nu bekend als kwaliteitsmerk in hr-ketels en 

warmtepompen. Beroemd om hun degelijkheid en betrouw-

baarheid. De toestellen van Vaillant hebben zich  

al in miljoenen huishoudens bewezen.

Omdat Vaillant vooruit denkt

Zoekt u een betrouwbaar comfortsysteem waarvan 

u jarenlang kunt genieten, dan is Vaillant de juiste 

keuze. Onze toestellen staan voor Duitse degelijkheid, 

hoog rendement, totaal comfort, doordachte techniek 

en eenvoudige bediening. Vaillant investeert veel in 

onderzoek en innovatie. Wie kiest voor Vaillant, kiest 

voor duurzaam. Omdat Vaillant vooruit denkt!
Advies en ondersteuning

Ook de service is betrouwbaar
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•  Luxueus: maximaal warmwatercomfort door extra veel warm water op meerdere plekken in huis 

•  Veelzijdig: geschikt voor bestaande huizen én nieuwbouwwoningen

•  Efficiënt: hoog rendement dankzij uitstekende isolatie en modulerende high-efficiency pomp

•  Flexibel: weinig ruimte nodig vanwege compacte opbouw

•  Betrouwbaar: robuuste boilers en bewezen geïntegreerde techniek van de ecoTEC plus hr-ketel

•  Zuinig: flinke energiebesparing over de levensduur van uw systeem

Meer informatie? Uw installateur helpt u graag verder. 

U bent ook welkom op www.vaillant.nl en bij de Consumentenservice: (020) 565 94 20.

22
29

12
8

 · 
ju

li 
20

15
 · 

W
ijz

ig
in

ge
n

 v
o

o
rb

eh
o

u
de

n
 •

 N
ie

ts
 u

it
 d

ez
e 

u
it

ga
ve

 m
ag

 w
o

rd
en

 o
ve

rg
en

o
m

en
 z

o
n

de
r 

sc
h

ri
ft

el
ijk

e 
to

es
te

m
m

in
g 

va
n

 V
ai

lla
nt

 G
ro

u
p 

N
et

h
er

la
n

ds
 B

.V
.

Waarom de comfortsystemen van Vaillant?

Vaillant      Afdeling Consumentenservice

Paasheuvelweg 42      Postbus 23250      1 100 DT Amsterdam   
Telefoon (020) 565 92 00      Fax (020) 696 93 66      www.vaillant.nl      info@vaillant.nl

Uw Vaillant installateur


