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Ekologiczne i gotowe na przyszłość
Pompę ciepła powietrze-woda recoCOMPACT exclu-
sive opracowano specjalnie do montażu w nowych 
budynkach. W jednym urządzeniu jest wszystko, co 
zapewnia komfort w domu jednorodzinnym. Pompa 
o najwyższej możliwej efektywności (A++) to gwaran-
cja skutecznego ogrzewania, chłodzenia i dostępności 
ciepłej wody dla całej, nawet pięcioosobowej rodziny.  

System fotowoltaiczny auroPOWER pozwala rozbu-
dować instalację i samodzielnie produkować ener-
gię do jej zasilania.
 
Wbudowana wentylacja
Izolacja cieplna nowych budynków jest coraz sku-
teczniejsza, ale często powoduje także spowolnie-
nie naturalnej wymiany powietrza. Dlatego pompa 

Wszystko wewnątrz – na tym polega 
wyjątkowość recoCOMPACT exclusive do 
doskonałe rozwiązanie typu „wszystko 
w jednym” dla nowych budynk.w. Jest 
to pompa przeznaczona do ogrzewania, 
chłodzenia, wentylacji i przygotowania 
ciepłej wody. Pompa recoCOMPACT 
exclusive jest montowana w całości 
wewnątrz budynku. Oznacza to 
ochronę systemu przed czynnikami 
atmosferycznymi i brak jednostki 
np. w ogrodzie. Powietrze niezbędne 
do działania pompy ciepła jest 
doprowadzane przez kanał w ścianie 
zewnętrznej.

Powietrzna pompa ciepła 
recoCOMPACT exclusive 

Nowość w ofercie Vaillant!

Pompa ciepła recoCOMPACT exclusi-
ve z wbudowaną wentylacją i zasob-
nikiem ciepłej wody użytkowej otrzy-
mała etykietę Green IQ. Etykietę 
otrzymują wyłącznie te produkty, któ-
re spełniają nasze najwyższe wyma-
gania w zakresie pracy w inteligentnej 
sieci i ekologicznych technologii.

Zastosowanie recoCOMPACT 
„all in one”

Zobacz, jak zainstalować 
recoCOMPACT exclusive

Poznaj recoCOMPACT exclusive

http://www.instalreporter.pl
https://www.youtube.com/watch?v=I0DcX74ozIk&list=PLk9ZxbWQqRPU6doKa79zWNcylAvFnsxq4&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=idYTFto0bgU&list=PLk9ZxbWQqRPU6doKa79zWNcylAvFnsxq4&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=ZqHf_xyUMVY&list=PLk9ZxbWQqRPU6doKa79zWNcylAvFnsxq4
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recoCOMPACT exclusive ma wbudowane urządze-
nie wentylacyjne. Układ wentylacji nawiewa świeże, 
zdrowe powietrze do domu. CO2 i wilgoć są wywie-
wane na zewnątrz, a kurz i pyłki skutecznie filtrowa-
ne (filtr klasy F7) ze świeżego powietrza. Wentylacja 
zapobiega rozwojowi pleśni i sprzyja zachowaniu 
substancji budynku w dobrym stanie.

Kompaktowe i eleganckie
W pompach recoCOMPACT exclusive wszystkie pod-
zespoły są zabudowane w jednym urządzeniu – po-
zwala to lepiej wykorzystać powierzchnię użytkową. 
System może być ustawiony w niewielkiej odległo-
ści od ściany. Serwis jest prowadzony od przodu, 
wobec czego można efektywnie wykorzystać prze-
strzeń obok pompy. Do wymiany powietrza w pom-
pie ciepła recoCOMPACT exclusive są potrzebne tyl-
ko dwa otwory w ścianie zewnętrznej. Poza dwoma 
kratkami wentylacyjnymi na zewnątrz nie trzeba ni-
czego montować. Świeże powietrze do wentylacji 
można pobierać przez ścianę zewnętrzną albo dach.

Najcichsza na rynku
Wewnętrzna pompa ciepła powietrze-woda reco-
COMPACT exclusive należy do najcichszych tego typu 
urządzeń na rynku nawet podczas zwykłego działa-
nia (33 dB(A) w odległości 3 m od budynku). System 
SoundSafe opracowany w firmie Vaillant zatrzymu-
je dźwięk wewnątrz pompy ciepła. 
W „trybie nocnym” urządzenie jest jeszcze cichsze. 
Dzięki temu instalacja spełnia surowe wymagania 

ochrony przed hałasem i doskonale sprawdza się  
w gęstej zabudowie szeregowej.

Inteligentne i skuteczne sterowanie
Konfiguracja instalacji i sterowanie pompą recoCOM-
PACT exclusive to zadanie dziecinnie łatwe dzięki 
bezpłatnej aplikacji multiMATIC. Umożliwia ona ste-
rowanie instalacją za pomocą telefonu – z kanapy 
lub z dowolnego miejsca poza domem.

Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.
ul. 1 Sierpnia 6A, budynek C, 02-134 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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ecoCOMPACT exclusive – w jednym urządzeniu jest wszystko

Zalety recoCOMPACT 
exclusive w skrócie:

- niskie koszty eksploatacji dzięki bardzo 
efektywnej pompie ciepła i dwustopniowemu 
odzyskowi energii w układzie wentylacji

- zintegrowane przygotowanie ciepłej wody 
użytkowej dla 5 osób

- idealna współpraca wszystkich wbudowanych 
podzespołów

- opracowane i produkowane w Niemczech – 
oznaczone etykietą Green iQ firmy Vaillant

- niewielka przestrzeń montażowa
- praca: najcichsza na rynku
- sterowanie przez bezpłatną aplikację 

internetową multiMATIC App

Zobacz dane techniczne 
recoCOMPACT exclusive

http://www.instalreporter.pl
https://www.vaillant.pl/klienci-indywidualni/produkty-i-systemy/recocompact-exclusive-56384.html

	_GoBack

	Przycisk 115: 
	Strona 1: Off
	Strona 2: 

	Przycisk 114: 
	Strona 1: Off
	Strona 2: 



