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Pompy aroTHERM Split oparte są na konstruk-
cji refrigerant-split – większość elementów obiegu 
czynnika chłodniczego znajduje się w jednostce ze-
wnętrznej (poza budynkiem), a część znajduje się 
w budynku. W skład całego systemu aroTHERM Split 
wchodzą następujące urządzenia:
· aroTHERM VML/5 AS,
· centrala grzewcza uniTOWER VML/5 IS,
· regulator multiMATIC VRC 700,
· system komunikacji internetowej VR 920. 
Rozwiązanie aroTHERM Split składa się z dwóch jedno-
stek połączonych ze sobą. Jednostka zewnętrzna może 
zostać zainstalowana na ścianie domu lub na ziemi  
w ogrodzie. Jednostka wewnętrzna (centrala grzewcza) 
– uniTOWER zajmuje tylko tyle miejsca co lodówka. Za-
montowano w niej zintegrowany zasobnik c.w.u do 
przechowywania ciepłej wody, która wystarczy na nor-
malne wymagania czteroosobowej rodziny.
Pompy ciepła aroTHERM Split mogą pracować  
w bardzo niskiej temperaturze zewnętrznej, docho-
dzącej nawet do -20°C. Dzięki temu grzałka pomoc-
nicza włącza się bardzo rzadko. Oznacza to, że kom-
fort ogrzewania domu i przygotowania w nim ciepłej 
wody jest zapewniony przy niskich kosztach eksplo-
atacyjnych. Pompy mają bardzo wysoką efektywność 
– ich współczynnik COP może być bliski nawet 5.
System pomp ciepła aroTHERM Split może także pod-
czas gorącego lata służyć do schładzania powietrza 
w pomieszczeniach.
aroTHERM Split to gwarancja niezawodnego i długo-

aroTHERM Split – nowa pompa ciepła 
powietrze-woda od marki Vaillant

Cicha praca, wysoka efektywność, niskie rachunki

Vaillant wprowadza do swojej oferty nowoczesny system powietrznych pomp 
ciepła aroTHERM Split o mocy od 3 do 12 kW. Jest to jedna z najcichszych 
propozycji na rynku, którą bez problemu można zastosować do ogrzania 
zarówno małych, jak i większych budynków. Pompa ciepła Vaillant, 
odpowiednio dobrana pod względem mocy, w pełni zaspokoi zapotrzebowanie 
standardowej rodziny na ciepłą wodę użytkową, nawet w godzinach porannych 
i wieczornych, kiedy zapotrzebowanie na wodę jest największe.

Obudowy jednostek zewnętrznych o różnej mocy mają 
taką samą powierzchnię podstawy – różnią się jedynie 
wysokością. Jest to duże ułatwienie dla instalatorów, 
ponieważ montuje się je w podobny sposób
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· Wysoki współczynnik COP – korzyścią są niskie 
koszty eksploatacji – wysoki komfort ogrzewania 
pomieszczenia i ciepłej wody przy niewielkim zuży-
ciu energii.
· Wielofunkcyjność urządzenia – możliwość chło-
dzenia i ogrzewania za pomocą jednego systemu.
· Bezpieczna dla dzieci – pompa aroTHERM Split zo-
stała zaprojektowana zgodnie z normami obowiązu-
jącymi dla obiektów z placami zabaw. 

· Estetyczny wygląd urządzenia – warto, aby urzą-
dzenie wpasowało się w otoczenie wewnątrz i na ze-
wnątrz budynku i nie zajmowało dużo miejsca. W no-
wym systemie pomp ciepła Vaillant centrala grzewcza 
uniTOWER odpowiada wymiarom standardowej lo-
dówki (szerokość 60 cm), a wysokość jednostki ze-
wnętrznej zależy od mocy urządzenia (wymiary pod-
stawy pozostają bez zmian, zmienia się tylko wysokość 
– im większa moc, tym wyższe urządzenie).

trwałego działania instalacji grzewczej, a także niż-
szych niż zwykle kosztów serwisowania. Ma on bar-
dzo wysoką sprawność – pod względem efektywności 
energetycznej spełnia kryteria klasy A++ (dla ogrze-
wania) i klasy A (dla przygotowania ciepłej wody). 
Pompy ciepła aroTHERM Split mają regulator pogo-
dowy o podstawowych funkcjach. Można go jednak 
– dla podniesienia poziomu komfortu i efektywno-
ści energetycznej – wyposażyć dodatkowo w syste-
mowy regulator VRC 700 oraz moduł komunikacji in-
ternetowej VR 920. 

Zalety aroTHERM Split

· Cicha praca urządzenia – nowa pompa ciepła  
Vaillant wyposażona jest w funkcję „Sound Safe” 
oraz funkcję ograniczenia hałasu w trybie cichym – 
zmniejsza poziom hałasu w każdych warunkach pra-
cy. Jest idealna do domów szeregowych – poziom 
głośności urządzenia to jedynie 32 dB(A).
· Wysoka efektywność – dzięki temu pompa ciepła 
pracuje nawet przy bardzo niskiej temperaturze ze-
wnętrznej. 

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 aroTHERM SPLIT została wyróżniona „Red Dot Award 2018” – jedną  
z najważniejszych na świecie nagród, przyznawanych w dziedzinie projektowania.  

Nagrodę tę VAILLANT otrzymał za – opracowany z my-
ślą o użytkowniku – przejrzysty i nowoczesny projekt 
pompy ciepła, w której wysoka jakość, funkcjonalność 
i niezwykła łatwość obsługi, łączą się ze współcze-
snym pojmowaniem projektowania oraz wzornictwa 
przemysłowego.

Jednostka 
zewnętrzna VWL35/5AS VWL55/5AS VWL75/5AS VWL105/5AS VWL125/5AS

Nominalna moc 
grzewcza 3,6 kW 4,9 kW 6,7 kW 10,3 kW 12,6 kW

Wymiary (wys.x 
sze.x gł.) [mm] 765x1100x450 965x1100x450 1565x1100x450

Czynnik chłodniczy R410a

Moc akustyczna 
dla A7/W55 53 dB(A) 54 dB(A) 54 dB(A) b.d. b.d.

Waga 80 kg 80 kg 100 kg 140 kg 140 kg
Min./Maks. długość 
linii chłodniczej [m] 3-25 m

Jednostka 
wewnętrzna

uniTOWER VWL 
58/5 IS

uniTOWER VWL 
58/5 IS

uniTOWER VWL 
78/5 IS

uniTOWER VWL 
128/5 IS

uniTOWER VWL 
128/5 IS

Wymiary (wys.x 
sze.x gł.) 1910x594x690 mm

Pojemność 
zasobnika c.w.u. 188 l

Waga 163 kg

Nowe pompy cechują się:
· bardzo wysoką efektywnością – współczynnik COP na poziomie 5,
· sprawnością – efektywność energetyczna klasy A++ dla ogrzewania pomieszczeń  
i klasy A dla podgrzewania wody,
· pracą w niskiej temperaturze zewnętrznej, nawet do -20°C. 
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