
Az elektromos helyiségfűtő berendezések manapság a reneszánszukat élik: továbbra is piacon 

vannak a hőtárolós kályhák, azonban újabban nagyobb teret az elektromos fali fűtőkészülékek 

(pl.: eloBLOCK), az infrapanelek, valamint a hagyományos konvektorok kapnak.   

Vaillant eloMENT VER:
a gyors felfűtés specialistája

Nincs fűtőkészülék, tűzifa tárolási lehe-

tőség és hőelosztó rendszer:

amennyiben egy már meglévő hőtárolós 

kályhát kell lecserélni, az újfajta Vaillant 

eloMENT VER elektromos fűtőkészülé-

kek maximális rugalmasságot biztosí-

tanak. Legfőbb erényük az egyszerű tele-

píthetőség és a rendkívül megbízható 

működés. Karbantartási igényük nincs, 

ezen kívül a termékkörre 2018 januárjá-

tól életbe lépett ErP rendelet értelmé-

ben az összes VER készülék programoz-

ható szabályozóval rendelkezik, amellyel 

így a működtetés még gazdaságosabbá 

válik. Az elektromos fűtések újabban az 

újépítésű otthonok esetén is érdekes al-

ternatívák. Amennyiben alacsony a fűté-

si hőszükséglet és van az objektumnak 

napelemes rendszere is, akkor a Vaillant 

eloMENT elektromos fali konvektorok-

kal olcsón telepíthető, rendkívül egysze-

rűen, illetve helyiségenként szabá-

lyozható fűtési rendszer alakítható ki. A legkülönösebb előnye ennek a megoldásnak, 

hogy a termelt elektromos energia jól hasznosítható, hőtermelés pedig csak ott lesz, 

ahol erre valóban szükség van. 

Lényegtelen, hogy fürdő, folyosó, lakószoba, garázs vagy háztartási helyiség fűtéséről 

van szó: a gyors felfűtésre az eloMENT VER direkt fűtőkészülék a legjobb választás. 

Minderről a kompakt készülék halk működése, illetve az egyenletes hőeloszlás a 

legmeggyőzőbb érv mindenki számára.

1. ábra: Vaillant eloMENT VER elektromos fali konvektor



Az eloMENT direkt fűtőkészülékek falra szerelhető, hagyományos elektromos kon-

vektorok, de már a termékbe integrált, programozható (napi vagy heti periódusok) 

termosztáttal. A freccsenő víz elleni védelemnek és a védőszigetelésnek köszönhe-

tően legfőképpen fürdőszobák fűtésére alkalmazhatók.

A lapos kialakítás következtében ezek a készülékek könnyen illeszkednek bármelyik 

helyiséghez, mindennapi működtetésük pedig szinte teljesen észrevehetetlen, a 

komfortos hőérzetet leszámítva. Az egyenletesen eloszló meleg, valamint a tetszés 

szerint beállítható fűtési hőmérséklet garantálja a felszerelési helyiség kívánt belső 

hőkomfortját.

 Az időprogrammal (napi/heti prog-

ram) ellátott elektronikus szabályo-

zásnak köszönhetően energia-haté-

kony hőkomfort (hőfok-beállítási 

tartomány 5-30⁰C között) adaptív 

indítási funkcióval (szabályozás a fel-

fűtési időpont alapján) és ablaknyi-

tás-felismeréssel

 A készülék egyszerűen beállítható a 

háttérvilágított, digitális kezelőfelü-

leten

 Fagyvédelmi funkció

 Freccsenő víz elleni védelem (IP 24) 

és védőszigetelés

 ErP ready

 Bekötő kábellel ellátott hálózati 

csatlakozó-dugó

 Főkapcsoló és túlmelegedés elleni 

védelem

1. Kábelátvezető a csatlakozó kábel 

számára (1 m; villásdugóval) 

2. Készüléktartó

3. Elektronikus helyiséghőmérséklet-

szabályozó

4. Készülék főkapcsoló

Fűtés bármilyen helyiségben Főbb jellemzők:

Műszaki adatok:

Befoglaló méretek és a 

csatlakozások elhelyezkedése:

VER 75/5-VER 250/5

Méretek mm-ben

Készüléktípus

VER 75/5

VER 100/5

VER 150/5

VER 200/5

VER 250/5

A

462

462

582

738

849

B

179

179

335

491

657

2. ábra: Elektronikus hőmérséklet-szabályozás

eloMENT VER
Fűtési teljesítmény
Tápfeszültség
Elektromos bekötés
Védelmi osztály
Magasság / szélesség/ mélység

Tömeg

Egység
kW

mm

kg

VER 75/5
0,8

450/426/
100
4,6

VER 100/5
1,0

450/426/
100
4,6

VER 150/5
1,5
230V/50 Hz
Villásdugó
IP 24
450/582/
100
6,0

VER 200/5
2,0

450/738/
100
7,7

VER 250/5
2,5

450/849/
100
9,2
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