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  Ciekawym rozwiązaniem jest inteligentne połą-
czenie np. kotła olejowego czy gazowego z pompą 
ciepła typu powietrze-woda. Urządzenia tego typu 
nie zajmują wiele miejsca, nie wymagają dodat-
kowych kosztownych wierceń, odznaczają się wy-
soką sprawnością, montaż jest możliwy przy pra-
wie każdym domu jednorodzinnym. W tego typu 
układach pompy ciepła potrafią taniej niż kocioł 
olejowy ogrzewać dom, nawet przez 90% sezonu 

grzewczego (w zależności od instalacji wewnętrznej). 
Na rynku dostępnych jest kilka rozwiązań inteli-
gentnej, w pełni automatycznej współpracy pom-
py ciepła z kotłem grzewczym. W takich układach 
kocioł stanowi źródło mocy szczytowej (maksymal-
nej) – gdy ogrzewanie pompą ciepła przestaje być 
korzystne cenowo, pompa ciepła jest wyłączana,  
a zaczyna pracować kocioł (w tym momencie zna-
cząco spada zużycie gazu płynnego czy oleju opa-

łowego). Gdybyśmy podczas modernizacji instalacji 
grzewczej chcieli zastosować samą pompę ciepła, 
w większości przypadków musielibyśmy wymienić 
grzejniki Przy zastosowaniu hybrydy nie ma takiej 
konieczności – wystarczy do istniejącego kotła do-
kupić pompę ciepła powietrze-woda z odpowied-
nim regulatorem. Na zewnątrz ustawiamy moduł 
powietrzny pompy ciepła, w pomieszczeniu na ścia-
nie wieszamy moduł wewnętrzny – nie ma żadnych 

szczególnych wymogów dotyczących pomieszczenia. 
Pompy ciepła nie tylko ogrzewają budynki, ale mogą 
przygotowywać ciepłą wodę. Możliwość łączenia 
pomp ciepła o różnych mocach z różnymi kotłami 
(gazowymi lub olejowymi) daje swobodę wyboru  
i możliwość dopasowania idealnego rozwiązania 
dla użytkownika (efekt – najlepszy stosunek ceny  

Zastanawiając się nad 
modernizacją systemu 
grzewczego, należy wziąć 
pod uwagę efektywność 
i energooszczędność 
nowego układu 
grzewczego (oczywiście 
nie możemy zapominać 
o jakości urządzeń 
czy serwisie). W dobie 
zmieniających się cen 
energii warto zastanowić 
się nad zainstalowaniem 
nowoczesnego 
hybrydowego 
układu grzewczego 
zapewniającego 
możliwość swobodnego 
wyboru źródła ciepła. 

Układy hybrydowe Vaillant
Mniejsze koszty ogrzewania

Korzyści zastosowania 
multiMATIC 700:

– jeden regulator dla wszystkich urządzeń grzewczych 
– regulator umożliwia niezależne sterowanie pracą 
poszczególnych obiegów grzewczych oraz ładowa-
niem zasobnika,

– inteligentne zarządzanie energią (sterowanie triVAI 
lub poprzez punkty biwalencyjne),

– automatyczny wybór najbardziej efektywnego źródła 
ciepła przy sterowaniu triVAI,

– stała kontrola sprawności instalacji,
– możliwość wprowadzenia jednostkowych cen 

nośników energii dla różnych urządzeń grzewczych 
w systemie,

– okresowa redukcja poziomu głośności pompy cie-
pła – zintegrowany czujnik wilgotności np. dla funk-
cji aktywnego chłodzenia,

– intuicyjna obsługa,
– swobodny wybór miejsca instalacji.

W skład systemu hybrydowego aroTHERM wchodzą następujące urządzenia: 
1  pompa powietrze-woda arotherm VWL 85/2A 2  wysokowydajny kocioł kondensacyjny (np. ecoTEC plus, 

ecoCOMPACT/4 VSC) 3  systemowy regulator pogodowy multiMATIC 700 4  zasobnik ciepłej wody VIH R 150/6M  
5  moduł sterowania pompa ciepła aroTHERM VWL 6  moduł sprzęgła hydraulicznego o dużej pojemności
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zakupu do uzyskanych oszczędności w eksploatacji). 
Np. w przypadku domu jednorodzinnego ok. 160-
200 m2 dokupienie do istniejącego kotła olejowe-
go (lub kotła na gaz płynny) pompy ciepła typu po-
wietrze-woda może zwrócić się w przeciągu 3-4 lat.  
W tego typu układach zmniejszamy koszty serwisowe, 
zwiększając przy tym bezpieczeństwo energetycz-
ne – są dwa niezależne źródła ciepła. Jeżeli pompa 
ciepła ma możliwość chłodzenia – można tak popro-
wadzić modernizację, aby móc w lecie chłodzić wy-
brane pomieszczenia w zmodernizowanym domu. 
Układy hybrydowe mają klasę efektywności ener-
getycznej ErP na poziomie minimum A+ przy grza-
niu budynku, a przy przygotowywaniu ciepłej wody 
na poziomie A.  

Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.
al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa
infolinia: 801 804 444
tel. 22 323 01 00, faks 22 323 01 13
www.vaillant.pl, vaillant@vaillant.pl
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Pompa ciepła o mocy około 63% strat ciepła budynku może pokryć nawet 90% zapotrzebowania  
na energię i zredukować koszty ogrzewania. 

Układ hybrydowy aroTHERM to połączenie 
wydajnego energetycznie ogrzewania  
i innowacyjnego systemu odzyskiwania ciepła: 
– triVAI, system zarządzania włączaniem 
źródeł ciepła do remontowanych  
i modernizowanych budynków
– niskie koszty eksploatacji dzięki wysokiemu 
współczynnikowi COP do 4,8 (dla VWL 85/2A 
230[V] przy A7W35 wg EN 14511)
– zabezpieczenie wysokości rachunków przed 
wahaniami przyszłych cen energii
– ochrona środowiska naturalnego dzięki 
ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych
– małe wymiary urządzeń, kompaktowa budowa
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