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  Elastyczne wykorzystanie 
źródeł ciepła 

Nowe pompy wyróżniają się wśród innych dostęp-
nych na rynku, możliwością 
podłączenia jednego z trzech 
różnych, dolnych źródeł ciepła 
(solanka-woda, woda-woda, 
powietrze-woda). Technologia 
flexoTHERM i flexoCOMPACT 
exclusive opiera się na innowa-
cyjnej koncepcji. Urządzenia 
w swoim wyposażeniu podstawowym są pompami 
typu solanka-woda. Dzięki odpowiednim modułom 

można je przezbrajać na pompy ciepła typu powie-
trze-woda lub woda-woda. 
Nowe pompy wyposażone w  kolektor powietrza aro-
COLLECT, mogą stać się pompami ciepła typu powie-

trze-woda lub wyposażone  
w moduł fluoCOLLECT – pom-
pami ciepła typu woda-woda. 
Wszystkie konfiguracje pro-
duktów mają identyczną bu-
dowę, wyposażone są w te 
same przyłącza oraz regula-
cję. Ten fakt ułatwi projekto-

wanie i  instalowanie. Dzięki uniwersalnym interfej-
som, pompy ciepła można rozbudować do układów 

hybrydowych. I tak w elastyczny sposób wykorzystać 
dostępne  źródła ciepła: grunt, wodę lub powietrze.

flexoTHERM i flexoCOMPACT exclusive w skrócie:
– system z koncepcją integracji wszystkich modułów
– prosta rozbudowa do układu hybrydowego
– łatwy montaż dzięki SplitMountingConcept w przy-
padku flexoCOMPACT exclusive

Vaillant wprowadził na rynek nowe pompy ciepła przeznaczone do ogrzewania pomieszczeń i komfortowego 
przygotowania ciepłej wody użytkowej – flexoTHERM exclusive oraz flexoCOMPACT exclusive.

Nowe pompy ciepła Vaillant
Możliwość podłączenia jednego z trzech źródeł ciepła

AnnA AugustyniAk

Pompa ciepła flexoTHERM exclusive: dzięki 
możliwości podłączenia zasobnika c.w.u. lub 
bufora wielofunkcyjnego świetnie nadaje się do 
układów o większym zapotrzebowaniu c.w.u. 
wspomaganych także układami słonecznymi

Pompa ciepła flexoCOMPACT exclusive ze 
zintegrowanym zasobnikiem ciepłej wody 
użytkowej ze stali szlachetnej: niewielka 
powierzchnia potrzebna do ustawienia 
pompy, wysoki komfort c.w.u.

Pompy ciepła 

Źródło energii grunt Źródło energii powietrze Źródło energii woda

flexoCOMPACT
5, 8, 
11 kW  

flexoCOMPACT
5, 8, 
11 kW  

flexoCOMPACT
6, 10, 
14 kW  

flexoTHERM
5, 8, 11, 
15, 19 kW  flexoTHERM

5, 8, 11, 
15, 19 kW

flexoTHERM
6, 10, 14, 
18, 23 kW  

aroTHERM
8, 11, 
15 kW

geoTHERM
22, 30, 
38, 46 kW

Wysokie klasy efektywności energetycznej

W odniesieniu do dyrektywy unijnej ELD pompy ciepła 

flexoTHERM exclusive i flexoCOMPACT exclusive osiągają 

wysokie klasy efektywności A++, niektóre z nich wraz 

z  regulatorem systemowym multiMATIC VRC 700 nawet 

A+++. Niezależnie od tego jak znakomita jest to efek-

tywność, niezbędny jest odpowiedni dobór systemu dla 

budynku. Fachowe doradztwo to mocna strona Vaillant. 

Skrojony na miarę dla każdego domu

Czy w nowym budynku, czy też w wyremontowanym sta-

rym obiekcie, tam gdzie jest ogrzewanie podłogowe czy 

też tyko grzejniki, pompy ciepła marki Vaillant znajdują 

zastosowanie nieomal wszędzie i stanowią z pewnością 

właściwe rozwiązanie.

Informacje dotyczące wydajności (COP) 

Pompy ciepła Vaillant osiągają bardzo wysokie współ-

czynniki COP dzięki perfekcyjnemu zaprojektowaniu 

wszystkich podzespołów urządzenia. Konsekwencją 

wysokiego współczynnika COP w pełnym zakresie pola 

pracy pompy jest jeden z najwyższych na rynku sezono-

wy współczynnik efektywności SCOP. Dzięki temu jeste-

śmy pewni, że pompa pracuje optymalnie przez cały rok.

Korzyści płynące z zastosowania pomp ciepła 

marki Vaillant:

–  źródła energii cieplnej przyjazne dla środowiska 

są dla nas dostępne bez ograniczeń i opłat, a  to 

obniża koszty ogrzewania

–  dzięki korzystaniu z energii odnawialnych 

zmniejsza się także emisja CO2

–  pompy ciepła znajdują zastosowanie prawie 

wszędzie i łatwo je zamontować

–  łatwa obsługa – brak jakichkolwiek prac w obrębie 

obiegu ziębniczego

–  Sound Safe System zapewniający cichą eksploatację

 = zintegrowany zasobnik ciepłej wody użytkowej  = możliwe chłodzenie pasywne  = chłodzenie aktywne
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Pompa ciepła flexoTHERM exclusive

Pompy flexoTHERM  
i flexoCOMPACT otrzymały 
znak jakości EHPA Q 
przyznany przez Europejskie 
Stowarzyszenie Pomp Ciepła.

http://www.instalreporter.pl
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multiMATIC 700 osiągają klasę energetyczną na po-
ziomie A+++. 
Niezależnie od tego, jak znakomita jest to efektyw-
ność, niezbędny jest odpowiedni dobór systemu dla 
budynku i indywidualnych potrzeb użytkowników. 

Informacje dotyczące wydajności 
(COP)

Nowe pompy ciepła marki Vaillant osiągają bardzo 
wysokie współczynniki COP, dzięki perfekcyjnemu 
zaprojektowaniu wszystkich podzespołów urządze-
nia. Konsekwencją wysokiego współczynnika COP  
w pełnym zakresie pola pracy pompy jest – jeden  
z najwyższych na rynku – sezonowy współczynnik 
efektywności SCOP. Dzięki temu użytkownik jest pew-
ny, że pompa pracuje optymalnie przez cały rok i pła-
ci niższe rachunki za energię elektryczną.

 Zastosowanie:
•	instalacje	w	nowo	powstałych	budynkach
•	instalacje	poddawane	modernizacji
•	instalacje	wodne	ogrzewania	podłogowego,	ściennego,  
  grzejnikowego, klimakonwektorów  

– obieg czynnika chłodniczego sterowany za pomo-
cą czujników, wyposażony w sprężarkę wykorzystu-
jącą technologie EVI (bezpośredni wtrysk pary), aby 
zapewnić największą efektywność i trwałość
– zdalny dostęp do systemu i diagnozowania przy 
użyciu profiDIALOG
– urządzenia oznaczone zieloną etykietą marki  
Vaillant Green iQ Label jako najbardziej wydajne oraz 
łatwe do połączenia z innymi elementami systemu
– najniższa emisja hałasu
– przystosowane do pracy z komunikacją internetową

– trwałość dzięki najwyższej jakości produktu wyko-
nanego w Niemczech

Wysokie klasy efektywności 
energetycznej

W odniesieniu do dyrekty-
wy unijnej ELD pompy cie-
pła flexoTHERM exclusive  

i flexoCOMPACT exclusive mają wysokie klasy efek-
tywności A++. Natomiast wraz z nowym regulatorem 

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

r
e

k
l

a
m

a

Zalety pomp flexoTHERM  
i flexoCOMPACT

 - źródła energii cieplnej przyjazne dla środowiska są dostęp-
ne bez ograniczeń i opłat
 - niższe koszty eksploatacji dzięki oszczędności energii elek-
trycznej – wyjątkowo wysokie współczynniki: 
 - COP = 5,1 (dla VWF88/4 wg EN14511), SCOP = 5,71 (dla 
VWF88/4 wg EN14825)
 - dzięki korzystaniu z energii odnawialnych mniejsza emisja CO2

 - systemowy regulator multiMATIC VRC 700 umożliwia zdal-
ne zarządzanie pracą pompy ciepła
 - aplikacja mobilna multiMATIC App, zapewniająca zdalny 
dostęp do parametrów pracy pompy ciepła
 - dzięki regulatorowi multiMATIC VRC 700 pompy ciepła 
współpracują z systemem wentylacji i kotłami gazowym 
marki Vaillant
 - współpraca z systemem komunikacji internetowej VR 900
 - profesjonalne oprogramowanie: profiDIALOG i mobiDIALOG
 - funkcja aktywnego chłodzenia
 - współpraca z systemem fotowoltaicznym (funkcja PV READY)
 - pompy ciepła znajdują zastosowanie prawie wszędzie  
i łatwo je zamontować
 - łatwa obsługa, intuicyjny interfejs, zdalne sterowanie pra-
cą pompy
 - brak jakichkolwiek prac w obrębie obiegu ziębniczego 
 - Sound Safe System zapewniający cichą eksploatację

Więcej o flexoCOMPACT 
exclusive

Przejdź

Więcej o flexoTHERM 
exclusive 

Przejdź

http://www.instalreporter.pl
http://www.vaillant.pl/profesjonalisci/produkty-i-systemy/flexocompact-exclusive-nowosc-2016-36033.pl_pl.html
http://www.vaillant.pl/profesjonalisci/produkty-i-systemy/flexotherm-exclusive-nowosc-2016-36160.pl_pl.html
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