Pajisje elektrike

Pse Vaillant?
Energjia elektrike mund te jetë një alternativë e dobishme.

VED

eloBLOCK
miniVED

VER
VEN

VES
VEK

Perse pajisjet elektrike?
Më thjesht, nuk është e mundur

Eksperienca dhe profesionalizmi i fituar në përvojën
136-vjeçare, gjithmonë në kërkim të zgjidhjeve të reja
dhe përpjekja për sa më shumë konfort, gjejnë shprehje
në programin e pajisjeve elektrike. Programi i pajisjeve
elektrike Vaillant është i ndarë në dy grupe produktesh:
pajisjet për ngrohje dhe pajisjet për përgatitjen e ujit të
ngrohtë sanitar. Ngrohja e hapësirës me energji elektrike
është e mundur me ndihmën e mureve elektrik për ngrohje
qendrore eloBLOCK dhe përdorimin e ngrohësve shtëpiakë
VER apo VES.
Përgatitja e ujit të nxehtë sanitar është e mundur sipas
parimit të rrjedhjes duke përdorur ngrohje elektrike të
ngrohësve VED ose nëpërmjet rezervuarëve të vegjël
VEN ose VEK.
Lidhja, instalimi dhe përdorimi jashtëzakonisht i shpejtë
dhe i lehtë janë karakteristikat kryesore të pajisjeve
elektrike Vaillant.

Përmbajtja:
Pajisje elektrike murale për ngrohje qendrore eloBLOCK
Ngrohës elektrik për dhomë VER
Ngrohës elektrik VER
Kaldajë elektrike për ngrohjen e ujit VED E
Kaldajë elektrike për ngrohjen e ujit VED H
Kaldajë elektrike për ngrohjen e ujit miniVED
Kaldajë e vogël elektrike për ngrohjen e ujit VEN
Kaldajë e vogël elektrike për ngrohjen e ujit VEK
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Pajisje murale elektrike për ngrohje qendrore

eloBLOCK

Gjenerata e re e pajisjeve elektrike për ngrohje eloBLOCK / 2 ofron një mënyrë moderne të ngrohjes së
apartamenteve dhe shtëpive. Funksionimi i këtyre pajisjeve është plotësisht i automatizuar dhe ato janë
pothuajse fare pa zhurmë. Pajisjet janë gjithashtu të ndërtuara me të gjithë elementët operativë dhe të
sigurisë.

eloBLOCK

Funksionaliteti
Pajisjet eloBLOCK / 2 përdoren në sistemet e ngrohjes me
ujë me qarkullim të detyruar të ujit. Pompa e qarkullimit
vihet në veprim vetëm kur nevojitet përdorimi i energjisë
për ngrohje, gjë që sjell kursimin e energjisë elektrike. Me
funksionin e aktivizimit të mëvonshëm të pompës, pas fikjes
së rezistencës spirale të ngrohjes, pompa do të punojë edhe
dy minuta në mënyrë që të maksimizojë përdorimin e të
gjithë energjisë së ngrohjes në sistemet e ngrohjes dhe ujit
të nxehtë.
Pjesët e integruara të sigurisë dhe pjesët hidraulike

Paneli i kontrollit të pajisjes elo BLOCK/2

Në pajisjen eloBLOCK / 2 janë integruar ngrohësit cilindrikë
me rezistencë spirale ngrohëse, grupi hidraulik dhe ena e
zgjerimit. Grupi hidraulik është i përbërë nga pompa
dy-shkallëshe automatike e qarkullimit, sensori i presionit
dhe valvula e sigurisë.
Paneli i kontrollit
Vënia në punë e pajisjeve të gjeneratës së re eloBLOCK
/ është jashtëzakonisht e thjeshtë dhe e lehtë, në sajë
të panelit të kontrollit me ekran LED diagnostikues dhe
rregullator për zgjedhjen e të gjitha parametrave të ngrohjes
dhe ujit të nxehtë (nëse është lidhur me rezervuarin e ujit
të nxehtë). Diodat shtesë LED në panelin e kontrollit japin
informacion mbi gjendjen e pajisjes.
eloBLOCK / 2 i kombinuar me një rezervuar me ujë të
nxehtë
Pajisja eloBLOCK / 2 mund të kombinohet me rezervuarin e
ngrohur në mënyrë të tërthortë për ujë të nxehtë uniSTOR
me ndihmën e aksesorëve origjinalë për lidhje hidraulike.
Temperatura e ujit mund të rregullohen me anë të panelit të
kontrollit.

eloBLOCK / 2 në pak fjalë:
- dizajn modern, kontrolli i punës me mikroprocesor
- panel kontrolli i personalizuar ergonomik i thjeshtë dhe me dioda
LED, shfaqje diagnostikuese dhe voltmetër
- kapaciteti nominal: 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24 dhe 28 kW
- lidhja monofazë e modeleve prej 6 kW dhe 9 kW; për modelet e
tjera është e detyrueshme lidhja trefazore.
- ndezje në vazhdim e spiraleve të ngrohjes përmes funksionit të
moduleve
- mundësi e lidhjes së pajisjes eloBLOCK / 2 me rezervuar për ujë
të ngrohtë, përcaktimi i temperaturës së ujit me anë të panelit të
kontrollit
- parapërgatitje për lidhje në sistemin e ngrohjes me temperaturë
të ulët (të dyshemesë)
- mundësi për të punuar në varësi nga temperatura e jashtme
përmes përdorimit të pajisjeve origjinale
- mundësi e lidhjes në seri e pajisjes eloBLOCK / 2 (vetëm modelet
24 kW dhe 28 kW)
- mbrojtje nga ngrica, mbrojtje nga bllokimi i pompës
- mundësi funksionimi gjatë luhatjes së tensionit deri në 175 V
- mundësi për të lidhur termostat dhome (230 V)
- mundësi e instalimit të një limitatori elektrik (pajisje opsionale).

Functional schematic diagram Ray v.13
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Heating units
Boiler exchanger
Insulation
Legjenda:
Air release valve1. Spirale me rezistencë ngrohëse
Pump
2. Shkëmbyes i ngrohjes
Expansion tank 3. Izolimi
Heating water safety
valve
4. Filtrues
Heating water pressure
5. Pompë qarkullimi dyshkallëshe
sensor
6. Zgjerimi i enëve
9. Integrated hydraulic
blocke sigurisë
7. Valvul
10. Exchanger air release
8. Sensori i presionit
valve
9. Bllokimi hidraulik
A Heating water inlet
10. Ventil ajri
B Heating water outlet
A. Drejtimi hyrës i ngrohjes
B. Drejtimi dalës i ngrohjes

A

B

Skema funksionale e pajisjes eloBLOCK/2
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Servis manual Ray 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 K v. 13
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Ngrohësja elektrike e dhomës

VER

Gjenerata e re e ngrohësve të dhomës Vaillant VET/4 siguron një mënyrë të thjeshtë për ngrohje
e hapësirave që duhen ngrohur periodikisht (kuzhinë, zona të vogla banimi, garazhe, etj.). Me anë
të një termostati elektronik me mbrojtje të integruar nga ngrirja është i mundur rregullimi i saktë i
temperaturës së dëshiruar nga 5 °C deri në 35 °C.

Parimi i punës
Kutia e ngrohëses në pjesën e poshtme dhe të sipërme ka një
rrjet për hyrje dhe dalje të ajrit. Ajri ngrohet sipas parimit të
konveksionit të ajrit, pa ventilator. Ajri i ftohtë hyn në pjesën
e poshtme të ngrohëses, kalon nëpër ngrohëse dhe pastaj
del nëpërmjet rrjetave nga ku shkarkohet ajri. Rrjetat janë të
vendosura në nivelin e faqes së parë, kështu që ka hapësirë
të mjaftueshme në mes të ajrit të ngrohtë dhe murit, duke
shmangur ndotjen e tij. Temperatura uniforme dhe ajo më e
ulët e daljes së ajrit të nxehtë i ofron përdoruesit siguri më të
madhe.
Pajisja
Ngrohësi elektrik VER / 4 ka mbrojtje nga spërkatja me ujë
dhe kutia është e mbrojtur me anë të izolimit. Në këtë mënyrë,
Vaillant i ofron përdoruesit siguri maksimale, qoftë nëse bëhet
fjalë për fëmijë që luajnë me ujë në banjë ose për gabime të
mundshme në prizë, kur për ndonjë arsye është ndërprerë
tokëzimi. Modelet deri në 2 kW janë të pajisura me kabllo

lidhëse dhe prizë të tokëzuar, ndërsa për modelet prej 2.4 kW është
e domosdoshme lidhja me rrjetin e energjisë elektrike nëpërmjet
një kablloje që jepet bashkë me pajisjen, pa prizë të tokëzuar.

VER / 4 në pak fjalë:
- ngrohja e ajrit sipas parimit të konveksionit, pa ventilator
- montimi në mur
- dizajni modern
- temperatura uniforme dhe më e ulët dalëse e ajrit të nxehtë
- temperatura më të ulëta të kutisë
- nuk ka ndotje të mureve dhe perdeve
- punon pa zhurmë
- instalimi dhe operimi i thjeshtë
- termostat elektronik i integruar me mbrojtje nga ngrirja
- mbrojtje nga mbingrohja
- pesë efekte të ndryshme: nga 0,75 kW deri në 2.4 kW.

VER, VES

Kaloriferi elektrik

VES
Ngrohësi i shpejtë elektrik Vaillant VES, me fuqi
ngrohëse prej 2 kW, është ideal për mbajtjen e
temperaturës dhe ngrohjen e ambienteve të vogla
për qëndrime të shkurtra – banja dhe hapësira
me shumë ngrohje, si për shembull kuzhinat. Falë
ventilatorit radial pa zhurmë, pajisja do të sigurojë
një temperaturë të rehatshme brenda një kohe
shumë të shkurtër.
Pajisja
Ngrohësi VES është i pajisur me mbrojtje të
shtuar nga spërkatja me ujë dhe kutia e tij është
e mbrojtur me anë të izolimit, gjë që është
veçanërisht e rëndësishme për ngrohjen e banjave.
Temperatura rregullohet me saktësi nga një
termostat rregullues, nga 5 °C deri në 35 °C, me
mbrojtje nga ngrirja dhe mbrojtje nga mbinxehja.
Ekzistojnë tri modele të ndryshme me ose pa
rregullues të kohës:
VES - ngrohës me rregullator të ngrohjes
VES - 1 – ngrohës me kontrollues të ngrohjes,
me orë të matjes të kohës për 60 minuta dhe
përzgjedhës të efekteve (1 kW / 2 kW).
VES - 24 - ngrohës me rregullues të ngrohjes,
me orë të matjes të kohës prej 24 orësh dhe
Zgjedhja e mënyrës së punës.

Kaloriferi elektrik VES

Kaloriferi elektrik VES
VES në pak fjalë:
- ngrohës elektrik i shpejtë për montim në mur
- funksionimi i ventilatorit pa zhurmë
- fuqia nominale: 2 kW
- kuti metalike me dizajn modern
- mbrojtje nga spërkatja me ujë
- tri modele të ndryshme, me ose pa rregullues
të kohës
- kabllo ushqimi me gjatësi 80 cm me prizë
këndore
- mbrojtje nga ngrirja dhe mbingrohja.
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Gjenerata e re e ngrohësit elektrik të ujit sanitar VED E Exclusiv / 7 ofron rehati
maksimale dhe mbajtje të ujit të ngrohtë në sajë të sistemit elektrik të kontrollit të
rrjedhjes dhe temperaturës së ujit të ngrohtë „TempTronic“ si dhe ekranit tekstualgrafik me ngjyrë të kaltër i cili lexohet lehtë. Që pajisja të funksionojë, është e
nevojshme që të sigurohet lidhja trefazore me rrjetin e energjisë elektrike. Mbrojtja
nga spërkatja e ujit ofron mundësi për instalimin e pajisjes në zonën 1 dhe, me anë të
mbrojtjes nga uji i nxehtë dhe mbrojtjes nga fëmijët, ofron siguri absolute të përdorimit
të pajisjes.

VED E exclusiv

Ngrohësi elektrik i ujit sanitar

VED E exclusiv
Sistemi TempTronic
Sistemi i kontrollit elektronik TempTronic rregullon
temperaturën dalëse të ujit të nxehtë me saktësi
të madhe. Temperatura e ujit mund të vendoset
ndërmjet 20° C dhe 60 °C në ndarje nga 0,5 ° C. Gjatë
luhatjes së presionit dhe temperaturës hyrëse të ujit,
temperatura e përcaktuar mbetet konstante, edhe
nëse të njëjtën kohë uji merret nga ndonjë vend tjetër
shkarkimi.
Paneli i kontrollit me telekomandë pa tela
Në sajë të telekomandës pa tela, kontrolluesit të
papërshkueshëm nga uji, i cili merret gjatë dërgesës,
funksionimi i vetë pajisjes thjeshtohet edhe më shumë.
Pa shtrirë kabllo, përdoruesi e vendos temperaturën e
ujit të ngrohtë saktë në shkallën e dëshiruar, edhe nga
çdo dhomë apo
dhe direkt nga banja, duke përdorur një ekran të gjerë
tekstual-grafik dhe katër butonat e kontrollit.
Komunikimi ndërmjet pajisjes dhe telekomandës është
i dyanshëm.
Rehati dhe cilësi në përshtatje me përdoruesin
Rehatia dhe cilësia do të thonë më shumë se sa
temperatura e besueshme e ujit të nxehtë. Pajisja VED

Telekomanda e përdorimit pa tela

E exclusiv mbart vulën e cilësisë të shoqërisë gjermane
„Geronotechnik - Gesellschaft“ për produktet që janë
në mënyrë specifike të përshtatshëm për përdoruesit
dhe paraqet një zgjidhje novacioni. Në sajë të ekranit
blu që është i lehtë për t’u lexuar, përdorimit të lehtë,
sigurisë absolute funksionale dhe sipërfaqes së pajisjes
e cila mirëmbahet me lehtësi, VED E exclusiv përmbush
edhe kërkesat më të larta.
Kombinim me sisteme të paneleve diellore
Pajisja VED E exclusiv mund të kombinohet me
sistemet diellore Vaillant, kur ka nevojë për ngrohje
shtesë të ujit të ngrohtë.
Instalimi i shpejtë dhe i lehtë
Falë sistemit të instalimit Pro I, lidhja elektrike mund të
kryhet në disa hapa.
Thjesht duke hequr kutinë lehtësohet qasja në lidhjet
e ujit. Po kaq i thjeshtë është edhe vetë instalimi i
pajisjes në mur sepse secila prej tyre jepet e shoqëruar
me pllakë montimi universale.

VED E exclusiv / 7 në pak fjalë:
- ngrohësi i parë i menjëhershem i ujit me „shfaqje të energjisë“
(konsumi i energjisë elektrike/konsumi i ujit)
- sistemi elektronik i kontrollit të rrjedhës së ujit dhe
temperaturës së ujit „TempTronic“
- komoditet i lartë i ujit të nxehtë (deri në 16 l / min) me
mundësinë e vendosjes së temperaturës nga 20 ° C deri 60 ° C
- i thjeshtë në përdorim në sajë të ekranit grafiko-tekstual me
ngjyrë të kaltër
- telekomanda e papërshkueshme nga uji merret gjatë blerjes
së pajisjes
- dizajni modern
- kombinim i mundshëm me sistemet e paneleve diellore
- mbrojtja kundër spërkatjes nga uji, mbrojtja nga uji i nxehtë,
mbrojtja për fëmijët.
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Ngrohësi elektrik i ujit sanitar

VED H

VED H/7 në disa fjalë:
- rregullimi hidraulik i sasisë së ujit
- katër nivele të performancës (dy manualë/dy
automatikë të rregullueshëm)
- dizajni modern
- mbrojtja kundër spërkatjes nga uji
- lidhja elektrike nëpërmjet
instalimit të Sistemit Pro I
- lidhje trefazore e detyrueshme.

Ngrohësi hidraulik i ujit VED H / 7 është një mjet praktik për
furnizim të shpejtë të ujit të ngrohtë sanitar në shtëpi apo zyra.
Pajisja VED H mbart vulën e cilësisë të shoqërisë gjermane
„Geronotechnik - Gesellschaft“ për produktet që janë të
përshtatura posaçërisht për përdoruesit dhe përfaqësojnë një
zgjidhje novatore. Mbrojtja nga spërkatja ujit ofron mundësi që
pajisja të instalohet në zonën 1.
Rehati, standarde për ujin e ngrohtë sanitar
Pajisja VED H ofron një rehati standarde të ujit të ngrohtë sanitar
në përputhje me nevojat: për shembull, nëse nevojitet vetëm
ujë i nxehtë për larjen e duarve, përdoruesi mund t’i zvogëlojë
performancat e pajisjes me anë të çelësit rregullues. Nëpërmjet
një pajisjeje të integruar të rregullimit të rrjedhës pajisja do
ta zvogëlojë vetë efektin nëse kërkohet vetëm sasi e vogël uji.
Kështu VED H ka në dispozicion katër shkallë të ndikimit, që e

reduktojnë automatikisht konsumin e energjisë sipas nevojës për
sasinë e ujit të ngrohtë sanitar:
- 1 /3 e efektit të performancës: pozicioni i çelësit I, për sasi më të 		
vogla të rrjedhjes së ujit
- 2 /3 e efektit të performancës: pozicioni i çelësit I, për sasi më të 		
mëdha të rrjedhjes së ujit
- 1/2 e efektit të performancës: pozicioni i çelësit II, për sasi më të 		
vogla të rrjedhjes së ujit
- 1/1 e efektit të performancës: pozicioni i çelësit II, për sasi më të
mëdha të rrjedhjes së ujit
Instalim i shpejtë dhe i lehtë
Instalimi i ngrohësit hidraulik VED H, për shkak të sistemit të instalimit
Pro I, është po aq i thjeshtë sa tek të gjitha pajisjet e tjera Vaillant të
brezit të ri.
Thjesht duke hequr kutinë, ju e lehtësoni qasjen në lidhjet e ujit.

VED

Ngrohësi elektrik i ujit sanitar

miniVED

Ngrohësi hidraulik i ujit miniVED është ideal për ngrohjen e ujit sanitar
në sasi të kufizuar në një vend të shkarkimit (larje të duarve). Falë
dimensioneve kompakte, pajisja mund të përshtatet lehtë nën pikën e
përdorimit. Mjafton të sigurohet lidhja në rrjetin elektrik (njëfazor) dhe
uji i nxehtë është atje. Varësisht nga lloji i çezmës, përdoruesit kanë në
dispozicion versionin me presion të ulët apo presion të lartë të pajisjes. Me
rregullim e rrjedhës brenda vetë pajisjes përdoruesit mund të zgjedhin një
rrjedhje më të ulët - temperatura më të larta të ujit, respektivisht fluks më i
lartë - temperaturë më e ulët të ujit.

mini Ved në pak fjalë:
- përgatitja e shpejtë e ujit të nxehtë mbi parimin e
rrjedhës, në sasi të kufizuar
- efekti i performancës: 3.5 kW, 4.4 kW dhe 5.7 kW
- dy versione të pajisjes: presion i ulët dhe presion i
lartë
- rregullimi i temperaturës së ujit me anë të
rregullimit të rrjedhës brenda vetë pajisjes
- lidhje njëfazore 230 V
- mbrojtja kundër spërkatjes nga uji.
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Ngrohësi i vogël elektrik akumulues i ujit

VEN 5 i VEN 10

VEN në pak fjalë:
- ngrohës uji dhe akumulues me presion të ulët
- për instalim nën dhe mbi elemente
- VEN 5: modeli 5-litërsh / VEN 10: modeli
10-litërsh
- mundësia e rregullimit të temperaturës së ujit
nga 7 °C deri 85 °C
- një program kursimi në 60 °C
- pikë mbrojtjeje
- termo-izolimi, pa CFC
(kloro-fluoro hidrokarbure)
- mbrojtje nga ngrica
- konsum i ulët i energjisë në regjimin e
gatishmërisë.
- rivënie në punë e kufizuesit të temperaturës

Në qoftë se bëhet fjalë për sasi të vogël të ujit të nxehtë të
nevojshëm, ngrohësit e vegjël akumulues Vaillant janë zgjidhja më
e mirë. Qoftë në kuzhinë për të larë enët, qoftë në një tualet për
larjen e duarve apo në dhomën e mysafirëve për përdorim të kohë
pas kohe, pajisjet kompakt rekomandohen për të kursyer energjinë
e një pike tê vetme përdorimi.
Konsumi i ulët i energjisë
Falë konsumit minimal të energjisë në regjimin e gatishmërisë
prej 0.22 kWh/24 h, pajisja VEN në mënyrë të konsiderueshme

mes të 7 °C dhe 85 °C. Sigurinë më të madhe e garanton mbrojtja
nga fermentimi.
Përdorimi fleksibël me variante të ndryshme të pajisjes
Në varësi të vendit të instalimit, pajisja VEN prodhohet në
variantet përmbi element (kodi „O“) ose nën element (kodi „U“).
Duke pasur parasysh vëllimin, ne ofrojmë pajisje pesë apo dhjetë
litërshe. Mbrojtja automatike nga ngrirja në ditë të ftohta mbron
nga dëmet e shkaktuara nga ngrirja. Prandaj pajisja VEN mund të
instalohet në dhomat që përdoren vetëm kohë pas kohe.

konsumon më pak energji në krahasim me modelet tjera. Në
favor të kësaj shkon edhe programi veçanërisht efektiv i kursimit
të energjisë me një temperaturë të ujit të nxehtë prej 60 °C.
Temperatura e ujit mund të përcaktohet thjesht dhe vendoset në

Instalimi i shpejtë
Pajisja VEN është shumë e thjeshtë dhe e lehtë për t’u instaluar.
Përmes kabllos lidhëse me prizë të tokëzuar ngrohësi i vogël
është menjëherë i gatshëm për punë

VEN, VEK

Ngrohësi i vogël akumulues elektrik i ujit sanitar

VEK

Ngrohësi i vogël akumulues VEK në kohën më
të shkurtër të mundshme ngroh ujin në çdo
temperaturë midis 30 °C dhe pikës së vlimit.
Rehati e posaçme ofrohet nga menaxhimi
automatik në intervale: nëse uji ftohet, VEK
automatikisht rindizet, dhe nëse arrihet
temperatura e dëshiruar, pajisja do të fiket
automatikisht. Me dimensione minimale, ngjyra
neutrale, VEK do të jetë i përsosur për t’u

VEK në pak fjalë:
- dy modele: VEK 5 L (i bardhë) dhe VEK 5 S (ngjyrë kafe)
- vëllimi i rezervuarit: 5 litra
- kufizues i rregullueshëm i temperaturës
- kontroll automatik i intervalit të funksionimit
- lidhja elektrike me prizë të tokëzuar
- gumëzhimë kur arrihet temperatura e dëshiruar (vetëm tek VEK 5 L).

vendosur në çdo kuzhinë.
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60

Përmasat e PrikljuËne
pajisjes dhe dimenzije
lidhjet - elo BLOCK/2
elektriËnih ureaja
PrikljuËne dimenzije
eloBLOCK/2eloBLOCK/2
elektriËnih ureaja

31

41

41

0

0

3

4

4

5

5

100

3

100

0

0

31

2

1

100
1

100

133
235

133
235

6

6

740

740

10

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Përmasat e pajisjes - VER/4

Hyrja e kabullit
Hyrja e kabullit
Kthimi i ngrohjes G 3/4“
Valvula e sigurisë në rast tejmbushjeje
Rrjedhja dalëse e ngrohjes G 3/4“
Hyrja e kabullit

Përmasat e pajisjes - VES

ElektriËni ureaji
260
ElektriËni
ureaji

cjenik10.indd Sec2:260
k10.indd Sec2:260

3/12/10 11:21 AM

1. Hyrja për kabullit të energjisë elektrike me prizë të
tokëzuar (VER 240 pa prizë të tokëzuar)
2. mbajtësi i pajisjes
3. termostati
4. çelësi on/off

Mas
at në

VER
75/4

VER
100/4

VER
150/4

VER
200/4

VER
240/4

A

340

420

580

720

900

B

84

164

324

484

564

Të dhëna teknike

Përmasat e pajisjes VEDE exclusiv/7

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hyrja e kabullit (poshtë)
Hyrja e kabullit (sipër)
Përforcues
Paneli i kontrollit
Lidhja e ujit të nxehtë R 1/2
Lidhja e ujit të ftohtë R 1/2

Përmasat e pajisjes – VED H/7

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hyrja e kabullit (poshtë)
Hyrja e kabullit (sipër)
Përforcues
Efekti i çelësit rrotullues
Lidhja e ujit të nxehtë R 1/2
Lidhja e ujit të ftohtë R 1/2

Dimensionet e pajisjes-miniVED

1. Lidhja e ujit të nxehtë G 3/8
2. Lidhja e ujit të ftohtë G 3/8
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Përmasat e pajisjes - VEN

Masat në mm

VEN 5 O

VEN 5 U

VEN 10 O

VEN 10 U

A

418

418

503

503

B

240

240

290

290

C

218

218

270

270

D

400

400

481

481

E

R 1/2

R 3/8

R 1/2

R 3/8

Përmasat e pajisjes - VEK

1. Lidhja e ujit të ftohtë
2. Mbajtësi i pajisjes

Të dhëna teknike
Pajisje elektrike muri për ngrohje qendrore
eloBLOCK/2

Njësia

VE 6

VE 9

VE 12

VE 14

VE 18

VE 21

VE 24

VE 28

Efekti nominal

kW

6

9

12

14

18

21

24

28

Fuqia nominale e siguresës

A

10

16

20

25

32

40

40

50

Seksioni tubit i nevojshëm për lidhje
elektrike

mm

1,5

1,5

2,5

2,5

4

4

6

10

Përmasat (VxŠxD)

mm

Pesha (e zbrazët)

kg

34,9

35,1

35,4

2

740x410x310
32,6

32,9

33,1

33,3

34,6

Lloji i sigurisë
Lidhja elektrike*

IP 40
V/Hz

3 N/PE 400 V 50 Hz

* Pajisjet VE 6 dhe VE 9 mund t’i lidhni në lidhje monofazë të energjisë elektrike

Ngrohës elektrike për dhomë
VER

Njësia

VER 75/4

VER 100/4

VER 150/4

VER 200/4

VER 240/4

Efekti nominal

kW

0,75

1

1,5

2

2,4

Përmasat (VxŠxD)

mm

430x340x85

430x420x85

430x580x85

430x740x85

430x900x85

Pesha

kg

3,2

3,8

4,9

6,3

7,3

Lloji i sigurisë
Lidhja elektrike

IP 24
V/Hz

230/50

Kalorifer elektrik
VES

Njësia

VES

VES 1

VES 24

Efekti nominal

kW

2

Përmasat (VxŠxD)

mm

450x270x120

Pesha

kg

3,1

Lloji i sigurisë
Lidhja elektrike

IP 24
V/Hz

230/50

Ngrohësi elektrik i ujit
VED exclusiv

Njësia

VED E 18/7 E INT

VED E 21/7 E INT

VED E 24/7 E INT

VED E 27/7 E INT

Efekti nominal

kW

18

21

24

27

Hapësira e përcaktimit të temperaturës
së ujit të ngrohtë

ºC

Sasia e lëshimit të ujit të ngrohtë
ΔT=22 K i 5 bar*

l/min

Qarkullimi minimal

l/min

3

Përmasat (VxŠxD)

mm

481x240x99

Pesha

kg

20 - 60
10

12

14

4,4

Lloji i sigurisë
Lidhja elektrike*

16

IP 25
V/Hz

3 N/PE 400 V 50 Hz

* Diferenca e temperaturës ndërmjet ujit të ftohtë të hyrjes dhe ujit të ngrohtë të daljes (1 K=1 ºC)
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Ngrohësi elektrik i ujit										
VED

Njësia

VED H 12/7 INT

VED H 18/7 INT

VED H 21/7 INT

VED H 24/7 INT

VED H 27/7 INT

Efekti nominal

kW

12

18

21

24

27

Sasia e lëshimit të ujit të ngrohtë gjatë
ngarkesës së pjesshme

l/min

2,7

3,8

4,4

5,1

5,7

Sasia e lëshimit të ujit të ngrohtë gjatë
ngarkesës nominale

l/min

3,8

5,8

6,7

7,7

8,8

Përmasat (VxŠxD)

mm

Pesha

kg

481x240x99
5,4

Lloji i sigurisë
Lidhja elektrike*

IP 25
V/Hz

3 N/PE 400 V 50 Hz

Ngrohësi elektrik i ujit
miniVED

Njësia

VED H
3/1 N

Zbatimi

VED H
4/1 N

VED H
6/1 N

VED H
3/1 H

VED H
4/1 H

VED H
6/1 H

presion të ulët

Presion të lartë

-

10

Presioni minimal i funksionimit

bar

Efekti nominal

kW

3,5

4,4

5,7

3,5

4,4

5,7

Sasia e lëshimit të ujit të ngrohtë
ΔT=25 K*

l/min

2

2,5

3,3

2

2,5

3,3

Qarkullimi minimal

l/min

1,6

1,8

2,1

1,6

1,8

2,1

Përmasat (VxŠxD)

mm

Pesha

kg

131x186x78
1,3

Lloji i sigurisë
Lidhja elektrike

IP 24
V/Hz

230/50

* Diferenca e temperaturës ndërmjet ujit të ftohtë të hyrjes dhe ujit të ngrohtë të daljes (1 K=1 ºC)

Ngrohës i vogël akumulues elektrik i ujit							
VEN

Njësia

Efekti nominal

kW

Përmasat (VxŠxD)

mm

Shtypja minimale e punës

bar

Pesha (gjatë punës)

kg

Lloji i sigurisë
Lidhja elektrike

VEN 5/6 U
plus INT

VEN 5/6 O
plus INT

VEN 10/5 U

2
412x240x218

493x290x270
0,5

9

18
IP 24 D

V/Hz

VEN 10/5 O

230/50

Të dhëna teknike
Ngrohës i vogël akumulues elektrik i ujit										
VEK

Njësia

Efekti nominal

kW

Përmasat (VxŠxD)

mm

Pesha (gjatë punës)

kg

Lloji i sigurisë
Lidhja elektrike

VEK 5 S

VEK 5 L
2

2,4
345x265x165
8
IP 23

V/Hz

230/50
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Profesionalizmi dhe suporti
në lartësinë e kërkesës së klientit

Mbështetja Teknike
- Stafi i kualifikuar i departamentit teknik është në dispozicion për të gjithë partnerët për planifikim
profesional dhe zbatim të sistemit për ngrohje, ujë të nxehtë, ftohje dhe ventilim.
- Përvoja e gjerë e inxhinierëve tanë do të sigurojë zgjedhjen e duhur të pajisjeve dhe sistemeve.
- Përvoja në terren me mijëra objekte të ndryshme është eksperiencë që nuk mund të zëvendësohet.
Mbështetja për Klientët tanë
- Shërbim i rrjetit Vaillant në tërë Shqipërinë është i njohur si shërbim i madh dhe profesional
- Gjatë sezonit të ngrohjes Vaillant organizon shërbimin e kujdestarisë për t’i dhënë përdoruesit shërbimin
7 ditë në javë.
- Trajnimi i shkëlqyer i stafit të shërbimit të mirëmbajtjes në “Qendrën Arsimore Vaillant” ( VEC ), qendrën
më moderne për trajnim të këtij lloji në vend dhe më gjerë.
- Teknikët tanë përdorin teknologjinë moderne siç janë kompjuterët laptop me programe për
diagnostikimin dhe riparimin e pajisjeve.
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Shënim i rëndësishëm:
Pajisja eloBLOCK në funksion duhet ta tregëtoj stafi i autorizuar i Vaillant. Lista aktuale e ofruesve të autorizuara të
shërbimeve mund të gjendet në www.vaillant.hr, ose direkt në AL-NOBEL SH.P.K. Pajisje elektrike VED, VEN, VEK, VER
dhe VES nuk duhet lëshuar në funksion nga stafi i autorizuar i shërbimit, por instalimi i tyre duhet të jetë në përputhje
me rregullat e shtetit dhe udhëzimet.

