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aroTHErM SpliT – powiETrzna poMpa ciEpła

Pompa ciepła aroTHERM Split o mocy od 3 do  
12 kw jest to jedna z najcichszych propozycji na ryn-
ku, którą bez problemu można zastosować do ogrza-
nia zarówno małych, jak i większych budynków. 
Pompy aroTHERM Split oparte są na konstrukcji 
refrigerant-split – większość elementów obiegu 
czynnika chłodniczego znajduje się w jednostce ze-
wnętrznej (poza budynkiem), a część znajduje się  
w budynku. Jednostka zewnętrzna może zostać za-
instalowana na ścianie domu lub na ziemi w ogro-
dzie. Jednostka wewnętrzna (centrala grzewcza) – 
uniTOwER zajmuje tylko tyle miejsca co lodówka. 
Zamontowano w niej zintegrowany zasobnik c.w.u. 
do przechowywania ciepłej wody, która wystarczy 
na normalne wymagania czteroosobowej rodziny.
Pompy ciepła aroTHERM Split mogą pracować 

w bardzo niskiej temperaturze zewnętrznej, do-
chodzącej nawet do -20°C. Dzięki temu grzałka 
pomocnicza włącza się bardzo rzadko. Oznacza 
to, że komfort ogrzewania domu i przygotowa-
nia w nim ciepłej wody jest zapewniony przy ni-
skich kosztach eksploatacyjnych. Pompy mają 
bardzo wysoką efektywność – ich współczyn-
nik COP może być bliski nawet 5.
System pomp ciepła aroTHERM Split może tak-
że podczas gorącego lata służyć do schładzania 
powietrza w pomieszczeniach.
aroTHERM Split to gwarancja niezawodnego  
i długotrwałego działania instalacji grzewczej,  
a także niższych niż zwykle kosztów serwiso-
wania. Ma on bardzo wysoką sprawność – pod 
względem efektywności energetycznej spełnia 
kryteria klasy A++ (dla ogrzewania) i klasy A (dla 
przygotowania ciepłej wody). 

Pompy ciepła aroTHERM Split mają regulator po-
godowy o podstawowych funkcjach. Można go 
jednak – dla podniesienia poziomu komfortu  
i efektywności energetycznej – wyposażyć do-
datkowo w systemowy regulator VRC 700 oraz 
moduł komunikacji internetowej VR 920. 

zalety aroTHErM Split
•	Cicha	praca	urządzenia – nowa pompa cie-
pła Vaillant wyposażona jest w funkcję „Sound 
Safe” oraz funkcję ograniczenia hałasu w trybie 
cichym – zmniejsza poziom hałasu w każdych 
warunkach pracy. Jest idealna do domów sze-
regowych – poziom głośności urządzenia to je-
dynie 32 dB(A).
•	Wysoka	efektywność	– dzięki temu pompa cie-
pła pracuje nawet przy bardzo niskiej tempera-
turze zewnętrznej, nawet do -20°C. 

Budując dom, można wybrać tańsze urządzenie grzewcze, a potem przez 
całe lata wydawać duże pieniądze na jego ogrzewanie i przygotowanie ciepłej 
wody. Decydując się na ekonomiczny pod względem eksploatacyjnym system 
grzewczy, koszt budowy domu zwiększy się jedynie o kilka procent. Jest to 
więc korzystne także wtedy, gdy na inwestycję wzięto w banku kredyt. Raty 
z tytułu zastosowania efektywniejszego urządzenia grzewczego wzrosną 
minimalnie, a będzie dużo łatwiej je spłacać, gdy comiesięczne koszty 
utrzymania domu będą na niskim poziomie. Przykładem oszczędnego 
pod względem eksploatacyjnym urządzenia grzewczego jest pompa 
ciepła. Na 1 kwh zużytej energii elektrycznej pompa ciepła może 
dostarczyć do budynku nawet od 3 do 5 kwh energii cieplnej.

PomPy ciePła marki Vaillant 
Cicha praca, wysoka efektywność, niskie rachunki

aroTHErM Split 
wyjątkowo cicha praca.
• Jedno z najcichszych urządzeń na rynku
• Zajmuje niewiele miejsca w domu i ogrodzie
• Gotowa do współpracy z fotowoltaiką
• Do domów jedno- i wielorodzinnych oraz ogrzewania 
etażowego mieszkań                                       Dowiedz się więcej

http://www.instalreporter.pl
https://www.vaillant.pl/klienci-indywidualni/produkty-i-systemy/arotherm-split-50880.html
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Każda z pomp flexoTHERM exclusive i flexoCOM-
PACT exclusive, wyposażona w dodatkowy mo-
duł, może pracować w układzie hybrydowym, czyli 
być w prosty sposób zasilana z kilku odnawialnych 
źródeł ciepła – na przykład z gruntu i z powietrza. 
Gdy ich pracą zarządza nowoczesny systemowy 
regulator multiMATIC VRC 700, pompy mogą być 
automatycznie przestawiane na to źródło od-
nawialne, które gwarantuje ich najwyższą w da-
nej chwili sprawność, czyli największą wartość 
współczynnika COP. To właśnie dzięki temu nowe 
pompy marki Vaillant mają jeden z najwyższych 
na rynku sezonowy współczynnik efektywności 
SCOP (5,71 – dla VwF88/4 wg EN14825), obliczo-
ny dla całego okresu grzewczego.
Pompy ciepła mają bardzo wysokie współczyn-
niki COP (5,1 – dla VwF88/4 wg EN14511). Taką 
dużą sprawność pompy – nawet przy niskiej 
temperaturze dolnego źródła – zawdzięczają  

zastosowaniu w nich sprężarek typu scroll z tech-
nologią wtrysku pary EVI.
Intuicyjny interfejs sprawia, że obsługa pomp cie-
pła jest łatwa, a dzięki zastosowaniu Sound Safe 
System, praca ich jest bardzo cicha, praktycznie 
niesłyszalna dla domowników.
Pompa ciepła flexoCOMPACT exclusive jest zin-
tegrowana w jednej obudowie z wykonanym ze 
stali szlachetnej zasobnikiem ciepłej wody o po-
jemności 185 l, natomiast pompa ciepła flexo-
THERM exclusive, dzięki możliwości podłączenia 
zasobników ciepłej wody geoSTOR VIH Rw 300, 
geoSTOR VIH Rw 400B lub bufora wielofunkcyj-
nego allSTOR, świetnie nadaje się do współpra-
cy z kolektorami słonecznymi.
Najlepiej jeśli pracą obu pomp steruje systemo-
wy regulator multiMATIC VRC 700. Jeśli zostanie 
wyposażony w moduł komunikacji interneto-
wej VR 900, możliwy będzie dostęp do parame-
trów urządzenia z dowolnego miejsca na Ziemi. 
Dzięki aplikacji mobilnej multiMATIC App użyt-
kownicy mogą przez Internet kontrolować pracę 
instalacji grzewczej w domu i zmieniać jej usta-
wienia. Także serwisanci – za pomocą aplikacji 
profiDIALOG – mogą zdalnie zdiagnozować przy-
czynę usterek, które wystąpiły w działaniu urzą-
dzenia i dzięki temu skrócić wydatnie czas nie-
zbędny do ich usunięcia.

•	Wysoki	współczynnik	COP	– korzyścią są ni-
skie koszty eksploatacji – wysoki komfort ogrze-
wania pomieszczenia i ciepłej wody przy niewiel-
kim zużyciu energii.
•	Wysoka	sprawność	– efektywność energetycz-
na klasy A++ dla ogrzewania pomieszczeń i kla-
sy A dla podgrzewania wody.
•	Wielofunkcyjność	urządzenia	– możliwość chło-
dzenia i ogrzewania za pomocą jednego systemu.
•	Bezpieczna	dla	dzieci – pompa aroTHERM Split 
została zaprojektowana zgodnie z normami obo-
wiązującymi dla obiektów z placami zabaw. 
•	Estetyczny	wygląd	urządzenia	– warto, aby 
urządzenie wpasowało się w otoczenie wewnątrz 
i na zewnątrz budynku i nie zajmowało dużo miej-
sca. w nowym systemie pomp ciepła Vaillant cen-
trala grzewcza uniTOwER odpowiada wymiarom 
standardowej lodówki (szerokość 60 cm), a wy-
sokość jednostki zewnętrznej zależy od mocy 

urządzenia (wymiary podstawy pozostają bez 
zmian, zmienia się tylko wysokość – im większa 
moc, tym wyższe urządzenie).

flExoTHErM ExcluSivE oraz flExocoM-
PACT	–	hyBrydOWE	POmPy	CiEPłA	VAillAnT	

Innowacyjność pomp ciepła flexoTHERM exclusi-
ve oraz flexoCOMPACT exclusive polega na tym, 
że każda z nich może wykorzystywać różne źró-
dła energii. w podstawowej wersji są one pom-
pami typu solanka-woda, a więc przeznaczony-
mi do czerpania energii odnawialnej z gruntu. 
w każdej z tych konfiguracji pompy mają iden-
tyczną budowę oraz wyposażone są w te same 
przyłącza i system regulacji. Dzięki temu – bez 
względu na rodzaj dolnego źródła, z którego 
będą zasilane – ułatwione jest projektowanie 
oraz montaż instalacji grzewczej w domu.

flexoCOmPACT	exclusive	 
Inteligentne i ekologiczne rozwiązania w odpowiedzi na szczególne potrzeby.
• Wbudowany zasobnik ciepłej wody użytkowej
• Dodatkowa grzałka elektryczna o mocy stopniowanej od 1,5/3,0/.../9,0 kW
• Wyróżnienie etykietą Green iQ
• Do domów jednorodzinnych                                                        Dowiedz się więcej

flexoThErm	exclusive	 
Możliwość montażu chłodzenia pasywnego.
• Znaczne zmniejszenie kosztów energii
• Idealny wybór przy dużym poborze ciepłej wody
• Możliwość montażu chłodzenia pasywnego
• Do domów jedno- i wielorodzinnych                                                     Dowiedz się więcej

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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http://www.instalreporter.pl
https://www.vaillant.pl/klienci-indywidualni/produkty-i-systemy/flexocompact-exclusive-36288.html
https://www.vaillant.pl/klienci-indywidualni/produkty-i-systemy/flexotherm-exclusive-36289.html

	_GoBack
	_GoBack

