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w obiegu sięgającej 75°C pompę aroTHERM plus 
można eksploatować w instalacji z grzejnika-
mi, np. w trybie monowalentnym z temperatu-
rą grzania 65°C przy temperaturze na zewnątrz 
dochodzącej do -10°C. Dlatego system ten jest 
idealnym wyborem dla domów jednorodzinnych  
w każdej strefie klimatycznej.

Wyższa efektywność energetyczna
współczynnik COP (A7/w35) sięgający 5,4 sprawia, 
że pompa aroTHERM plus jest wyjątkowo efek-
tywna energetycznie. System pozwala uzyskać 
oszczędność energii przekraczającą 10% (zale-
ży to oczywiście od różnych czynni-
ków, takich, jak: lokalne ceny energii, 

Vaillant wprowadził nową pompę ciepła powie-
trze-woda aroTHERM plus. w pompach ciepła 
aroTHERM Monoblok i aroTHERM Split Vaillant 
używał czynnika chłodniczego R410a, natomiast 
nowa pompa ciepła szóstej generacji jest napeł-
niona naturalnym czynnikiem chłodniczym R290.
R290 to czynnik chłodniczy kategorii A3 (według 
DIN EN 378). R290 ma właściwości podobne do 
czynnika chłodniczego R600A kategorii A3 (izo-
butan), także szeroko stosowanego przez pro-

ducentów artykułów gospodarstwa domowe-
go i odpowiedzialne firmy logistyczne. 
Czynniki chłodnicze R290 i R600A są używane 
od lat w dostępnych w handlu lodówkach, osu-
szaczach, przenośnych klimatyzatorach i suszar-
kach bębnowych.

Główny atut: parametry 
Pompy ciepła mają parametry podobne do in-
stalacji na paliwa kopalne. Dzięki temperaturze  

wyznaczanie nowych standardów na rynku urządzeń grzewczych to  
w Vaillant wieloletnia tradycja. Postanowiliśmy wykorzystać swą 
wiedzę do ochrony klimatu, wprowadzając naturalny czynnik 
chłodniczy R290 w pompach ciepła. Ma on niewątpliwe zalety  
w porównaniu z innymi czynnikami: około 75% mniejszą objętość  
w obiegu, niski potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GwP) oraz 
przynosi wiele korzyści klientom dzięki wysokiej temperaturze  
w obiegu (75°C), co jest szczególnie korzystne w projektach modernizacji 
instalacji. Nowa pompa aroTHERM plus to jedno z pierwszych naszych 
urządzeń z zastosowaniem R290. w przyszłości będzie ich więcej.

PomPa ciePła aroTHerm Plus – rozwiązanie z Przyszłością

Co oznaCza wprowadzenie r290?

R290 w pompach ciepła to szereg niewątpliwych korzyści:
• poprawa współczynnika sprawności COP do 5,4 – zmniejsza koszty eksploatacji,
• wyższa temperatura w obiegu, sięgająca 75°C w trybie pompy ciepła, idealna 

do modernizacji,
• wyższy komfort dostępu do ciepłej wody i ochrona przed bakteriami Legionelli nawet bez 

grzałki wspomagającej, dzięki szerokiemu zakresowi temperatury roboczej od -25 do 46°C,
• niski GWP wynoszący 3 – wyjątkowo ekologiczny i bezpieczny – nie jest objęty rozporządze-

niem w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych,
• stabilne koszty serwisu przez cały okres eksploatacji.

Naturalny czynnik

chłodniczy

GWP 3

aroTHERM plus ze stacją hydrauliczną, zasobnikiem uniSTOR plus i sterownikiem systemowym multiMATIC 
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Minimalna potrzebna powierzchnia
Niewielka jednostka zewnętrzna aroTHERM plus 
może być połączona z wieżą hydrauliczną uniTO-
wER plus lub stacją hydrauliczną montowaną na 
ścianie. Dzięki wysokiej temperaturze w obiegu 
wspomagające ogrzewanie elektryczne nie jest 
niezbędne, aby chronić przed bakteriami Legio-
nelli. Ponadto w trybie pompy ciepła można uzy-
skać temperaturę w zasobniku sięgającą 70°C. 
Przy pojemności 190 litrów uniTOwER plus za-
pewnia dostateczną ilość ciepłej wody dla pię-
cioosobowej rodziny.

Jednostka wewnętrzna uniTOwER plus jest wielko-
ści lodówki i pozostawia cenną, wolną powierzch-
nię w pomieszczeniu, w którym jest zainstalowana.

Instalacja w jeden dzień
Instalacja pompy aroTHERM plus i uniTOwER 
plus jest szybka. Dzięki koncepcji instalacji dzie-
lonej „split mounting” dwie osoby mogą zamon-
tować jednostkę zewnętrzną i zdejmowaną wie-
żę hydrauliczną w wybranych miejscach niemal 
błyskawicznie. Montaż i uruchomienie systemu 
może następnie przeprowadzić jeden instalator. 
Instalacja pompy aroTHERM nie wymaga upraw-
nień do prac z czynnikami chłodniczymi.
Pompę aroTHERM plus można montować na pod-
łodze, ścianie lub dachu. Do każdej opcji monta-
żu udostępniany jest odpowiedni osprzęt.

poprzedni model, nastawienie instalacji, zuży-
cie, miejsce montażu, temperatura na zewnątrz)  
w porównaniu z podobnymi pompami ciepła 
powietrze-woda. Pompę aroTHERM plus moż-
na także łączyć z ogniwami fotowoltaicznymi  
i włączać do inteligentnych sieci elektroenerge-
tycznych (SG ready).

Niska emisja hałasu
Niski poziom hałasu wynoszący zaledwie 28 dB(A) 
w trybie nocnym w odległości 3 m pozwala bez 
problemów zainstalować urządzenie zgodnie  
z przepisami o emisji hałasu. Jest zatem idealne 
do montażu na gęsto zabudowanych osiedlach 
mieszkaniowych.

Wybór pojemności zasobnika
w przypadku wyższego zapotrzebowania na cie-
płą wodę można połączyć pompę aroTHERM plus 
ze stacją hydrauliczną VwL MEH 97 montowa-
ną na ścianie i z wybranym zasobnikiem c.w.u. 
do pomp ciepła. Dzięki wysokiej temperaturze  
w obiegu możliwe jest uzyskanie wyższej ilości do-
stępnej ciepłej wody przy tej samej wielkości za-
sobnika. w trakcie eksploatacji pompa ciepła za-
pewnia także ochronę przed bakteriami Legionelli.

Zintegrowane chłodzenie aktywne
Chłodzenie aktywne to standardowa funkcja, 
która może być uruchomiona po odpowiednim 
skonfigurowaniu systemu. Osiągnięta czy osią-
galna oszczędność energii jest zależna od róż-
nych czynników, takich jak lokalne ceny energii, 
poprzedni model, nastawienie instalacji, zuży-
cie, miejsce montażu, temperatura na zewnątrz 
– może zatem się zmieniać.

pompa aroTHerm plus 
– korzyści dla instalatora

• Szybka instalacja w jeden dzień bez uprawnień  
na czynniki chłodnicze.

• Niska emisja hałasu: 28 dB(A) w odległości 3 m, 
dzięki systemowi Sound Safe.

• Wysoka sprawność: COP (A7/W35) sięgający 5,4.
• Do 25% więcej ciepłej wody po połączeniu  

z uniTOwER plus w porównaniu z aroTHERM Split
• Elastyczność zastosowań: w nowo budowanych 

domach, projektach modernizacji, dzięki 
temperaturze w obiegu sięgającej 75°C.

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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