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w trybie pompy ciepła, idealna do modernizacji;
• wyższy komfort dostępu do ciepłej wody i ochro-
na przed bakteriami Legionelli nawet bez grzał-
ki wspomagającej, dzięki szerokiemu zakresowi 
temperatury roboczej od -25 do 46°C;
• niski GWP wynoszący 3 – wyjątkowo ekologicz-
ny i bezpieczny;
• stabilne koszty serwisu przez cały okres eksplo-
atacji.
Pompy ciepła aroTHERM plus mają parametry 
podobne do instalacji na paliwa kopalne. Dzięki 
temperaturze w obiegu sięgającej 75°C pompę 
aroTHERM plus można eksploatować w instala-
cji z grzejnikami, np. w trybie monowalentnym  
z temperaturą grzania 65°C przy temperaturze 

na zewnątrz dochodzącej do -10°C. System jest 
więc idealnym wyborem dla domów jednoro-
dzinnych w każdej strefie klimatycznej.
Współczynnik COP (A7/W35) sięgający 5,4 spra-
wia, że pompa aroTHERM plus jest wyjątkowo 
efektywna energetycznie. System pozwala 
uzyskać oszczędność energii przekraczającą 
10% w porównaniu z podobnymi pompami cie-
pła powietrze-woda. Pompę aroTHERM plus 
można także łączyć z ogniwami fotowoltaiczny-
mi i włączać do inteligentnych sieci elektroener-
getycznych (SG ready).
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 Le-
gionelli. Ponadto w trybie pompy ciepła można 
uzyskać temperaturę w zasobniku sięgającą 

aroTHERM plus

Vaillant wprowadza w pompach ciepła natural-
ny czynnik chłodniczy R290. Ma on niewątpliwe 
zalety w porównaniu z innymi czynnikami: oko-
ło 75% mniejszą objętość w obiegu, niski poten-
cjał 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 monoblokowa aroTHERM plus to 
jedno z pierwszych urządzeń Vaillant z zastoso-
waniem 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 

Vaillant oferuje wydajne systemy 
ogrzewania, umożliwiające 
wygodne wykorzystywanie 
energii odnawialnych. 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.

aroTHERM plus czy aroTHERM Split  
– najnowsze pompy ciepła Vaillant
Wyjątkowo szybki montaż, ciche w użytkowaniu

aroTHERM plus

Centrala grzewcza uniTOWER

http://www.instalreporter.pl


5910/2021 A K T U A L N O Ś C I   |   A R T Y K U Ł   |   P O R A D A   |   P R O D U K T Y   |   w Y w I A D

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). 
Pompa ciepła aroTHERM Split o mocy od 3 do 12 kW  
jest to jedna z najcichszych propozycji na rynku, 
którą bez problemu można zastosować do ogrza-
nia zarówno małych, jak i większych budynków. 

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. 
• 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).

70°C. Przy pojemności 190 litrów uniTOWER plus 
zapewnia dostateczną ilość ciepłej wody dla 
pięcioosobowej rodziny. Dzięki niewielkim wy-
miarom system jest idealnym wyborem do no-
wych domów. Jednostka wewnętrzna uniTOWER 
plus jest wielkości lodówki i pozostawia cenną, 
wolną powierzchnię w pomieszczeniu, w którym 
jest zainstalowana.
Wyjątkowo cicha praca aroTHERM plus sprawia, 
że jest niezwykle dyskretna. W trybie cichej pracy 
poziom	hałasu	to	28	dB(A), czyli dźwięk pracu-
jącej pompy ciepła w odległości 3 m nie jest gło-
śniejszy niż tykanie zegarka. To zapewnia dużą 
swobodę w wyborze miejsca montażu, nawet 
na terenach o gęstej zabudowie, bez uciążliwo-
ści dla ciebie i sąsiadów. 

aroTHERM Split

Pompy ciepła aroTHERM Split oparte są na kon-
strukcji refrigerant-split – większość elemen-
tów obiegu czynnika chłodniczego znajduje się 
w jednostce zewnętrznej (poza budynkiem),  
a tylko część w budynku. Jednostka zewnętrzna 
może zostać zainstalowana na ścianie domu lub  

na ziemi w ogrodzie. Tak jak w modelu aroTHERM 
plus można zastosować opisaną wyżej jednost-
kę wewnętrzną (centrala grzewcza) – uniTOWER 
ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u.
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,  

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

r e k l a m a

Vaillant	wprowadził	nową	pompę	cie-
pła	powietrze-woda	aroTHERM	plus.	 
W	pompach	ciepła	aroTHERM	Monoblok	
i	aroTHERM	Split	Vaillant	używa	czynni-
ka	chłodniczego	R410a,	natomiast	nowa	
pompa	ciepła	szóstej	generacji	jest	na-
pełniona	naturalnym	czynnikiem	chłod-
niczym	R290.

Przejdź  do SoundBoxa

aroTHERM Split

http://www.instalreporter.pl
https://simulator.vaillant.com/soundbox/int/?langs=PL&startlang=PL&products=ATS,ATP,ACL,RCE,VTP&startproduct=ATP&theme=VAI&volume=0
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