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(Plaats, datum)

Vaillant op Batibouw
Vaillant stelt op Batibouw enkele belangrijke innovaties voor. Met de vrnetDIALOG pakt het
zelfs uit met een absolute primeur voor België. Met dit revolutionaire systeem kan de
installateur via internet de instellingen van een verwarmingsketel aanpassen. Bij een storing
geeft de vrnetDIALOG hem bovendien meteen een seintje. Zo kan de installateur razendsnel
ingrijpen, zónder ter plaatse te gaan!

vrnetDIALOG
Internetbox
De vrnetDIALOG is een internetbox, die zowel voor de eigenaar als voor de installateur een dialoog
met de verwarmingsinstallatie mogelijk maakt. De box is enerzijds met de installatie verbonden en
anderzijds – door een telefoonlijn of een GSM-verbinding - via internet met de installateur die het
toestel geplaatst heeft. Deze kan met zijn computer via een beveiligde centrale server de instellingen
van de ketel nakijken en aanpassen.
De vrnetDIALOG houdt de verwarmingsketel ook ‘onder bewaking’. Is de waterdruk nog in orde? Is
de ketel dringend aan onderhoud toe? Bij een storing stuurt de box meteen sms, fax of e-mail. Zo kan
de installateur snel ingrijpen, zelfs nog voor de temperatuur in de woning begint te dalen!

Eersteklas service, de klok rond
De vrnetDIALOG is ontwikkeld op maat van Vaillant verwarmingsketels. Daardoor is de box
probleemloos aan te sluiten op alle gas- en stookketels van Vaillant gefabriceerd na 1999 . Hij hoeft
enkel naast de ketel gemonteerd en met de ketel en het internet verbonden te worden. Dat kan via een
telefoonaansluiting of met een ingebouwde GSM.
Eén box kan maar liefst 16 ketels de baas. Ideaal bijvoorbeeld voor een appartementencomplex.
Bovendien kunnen ook andere installaties op de internetbox worden aangesloten. Ook waterpompen,
diepvriestoestellen of alarminstallaties verwittigen op die manier zélf de eigenaar als er iets mis loopt.

Voordelen
De voordelen van de vrnetDIALOG voor de installateur zijn talrijk:
- Minder verplaatsingen: instelling van nieuwe ketels via de computer. Ook bijsturingen
gebeuren nadien via internet. Dit betekent een forse besparing op benzine én tijd.
- Betere service: de klant wordt niet lastig gevallen voor kleine manipulaties.
- Vlotte controle en zeer vroege foutdiagnose: de installateur kan ingrijpen nog voor de klant
iets van het probleem merkt. Altijd een hoog rendement.
- Geen investeringen: met een PC heeft de installateur alles in huis om met de box te werken.
- Eenvoudig te bedienen. Snel geïnstalleerd: plug-and-play.
- Redelijke prijs voor uitzonderlijk comfort. De vrnetDIALOG840 met een analoge
telefoonmodem kost 281 euro. De vrnetDIALOG860 met ingebouwde GSM kost 776 euro.
- Imago: professionaliteit en competentie worden positief beoordeeld.
- Hoge klanttevredenheid gegarandeerd!

autoTHERM en autoSTOR
Naast de vrnetDIALOG stelt Vaillant op Batibouw 2004 ook een nieuw gamma zonnecollectoren
autoTHERM en zonneboilers autoSTOR voor.

Zonne-energie
Door zonne-energie te gebruiken voor de warmwater-productie, kan tot 60 % op de stookkosten
bespaard worden.
De zonnecollectoren auroTHERM en zonneboilers autoSTOR zijn een ideale aanvulling op de
verwarmingsketels van Vaillant. Ze onderscheiden zich vooral door de gemakkelijke montage en
installatie. Alle accessoires (regeling, circulatiepomp, aansluiting,…) zijn voorgemonteerd op de
boiler. De lichtgewicht collector is bovendien een drukloos systeem zodat een expansievat,
veiligheidsklep, manometer of vulset niet nodig zijn. Geen gevaar op bevriezing!

Twee types
Met de zonnecollector auroTHERM kunnen twee types zonneboilers gecombineerd worden:
- De autoSTOR VIN S 250 i. is ideaal voor meergezinswoningen of zeer grote families. Dit
type heeft een inhoud van 250 liter en is uitgerust met 2 verwarmingsspiralen voor zowel de
zonnecollector als de wandketel (solo) of een vloerketel. Eventuele bijverwarming van het
water kan hier gebeuren via de wand- of vloerketel.
- De autoSTOR VIN S 150 i. van 150 liter heeft één verwarmingsspiraal in verbinding met de
zonnecollector. Eventuele bijverwarming kan via een combi-wandketel.

Badverwarmers
Vaillant stelt op Batibouw ook een nieuw gamma badverwarmers voor.

Praktisch
De Vaillant-stand op Batibouw: Paleis 12, stand 201.
(contactinfo voor vakpers?) aan te vullen

