Toplotne črpalke

Inteligentna izraba temperature okolja:
toplotne črpalke Vaillant

flexoTHERM / flexoCOMPACT exclusive

Tisti dober občutek, da delam prav.

geoTHERM

aroSTOR

aroTHERM

Zeleno ogrevanje, večji prihranek —
dobrodošli v prihodnosti!

Vaillant ponuja moderne in učinkovite sisteme ogrevanja, ki omogočajo uporabo
obnovljivih virov energije. Najboljši primer so toplotne črpalke. V primerjavi
s konvencionalnimi sistemi ogrevanja je s toplotnimi črpalkami po zaslugi
tehnologije, ki skrbi za ekonomično rabo virov, mogoče prepoloviti stroške porabe
primarne energije in emisije.
Zeleno ogrevanje je tudi eden od ciljev EU. Direktiva o okoljsko primerni zasnovi
(ErP), ki je od septembra 2015 zavezujoča za vse države članice, opredeljuje
minimalne zahteve glede energetske učinkovitosti izdelkov, povezanih z energijo.
Podatek o energetski učinkovitosti produktov in sistemov lahko potrošniki
razberejo z energijske nalepke.
Kot vodilni proizvajalec učinkovitih in okolju prijaznih rešitev na področju sistemov
ogrevanja smo šli še korak naprej. Vaillantova Green iQ oznaka označuje izdelke,
ki niso le energetsko varčni, temveč tudi pametno povezani – kot na primer naše
nove toplotne črpalke flexoTHERM exclusive in flexoCOMPACT exclusive.

Še nikoli ni bilo tako preprosto sestaviti individualni sistem ogrevanja, ki že danes
izpolnjuje zahteve prihodnosti. Vaillant misli vnaprej.
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Omogočajo vse možnosti:
toplotne črpalke Vaillant

Ni bolj donosnega vira energije, kot je sončna toplota,
shranjena v zemlji, zraku in v podtalnici. S pametno
tehnologijo toplotnih črpalk Vaillant lahko vaše stranke
še posebej učinkovito izkoriščajo to obnovljivo energijo in
hkrati uživajo največje možno udobje toplote za ogrevanje in
pripravo tople vode.
Samo četrtino potrebne toplotne energije je treba dodajati
s pomočjo elektrike. Okolje brezplačno poskrbi za kar 75 %
energije!

Visoki energetski razredi
V okviru Direktive o energijski nalepki toplotne črpalke
Vaillant dosegajo visoke razrede energijske učinkovitosti
– sistemska nalepka. Do razreda A+++ - toplotna črpalka
flexoTHERM exclusive s sistemskim regulatorjem multiMATIC 700. Bolj kot ta klasifikacija pa je pomembno svetovanje! Kateri sistem je najboljši za hišo vaše stranke je na
primer odvisno tudi od izolacije stavbe oz. njene uporabe.

Vir toplote - zemlja

Po meri vsake hiše
Novogradnja, sanacija starejšega objekta, talno ogrevanje ali ogrevanje z radiatorji – toplotne črpalke Vaillant je
mogoče uporabiti skorajda vsepovsod – in zagotovo bodo
prava rešitev.

Vir toplote - zrak

Vir toplote - voda

flexoCOMPACT

5, 8, 11
kWh

flexoCOMPACT

5, 8, 11 kW

flexoCOMPACT

6, 10, 14 kW

flexoTHERM

5, 8, 11, 15,
19 kWh

flexoTHERM

5, 8, 11, 15,
19 kW

flexoTHERM

6, 10, 14, 18,
23 kW

aroTHERM

5, 8, 11, 15 kW

geoTHERM v
hibridnem sistemu

3 kW

geoTHERM v
hibridnem sistemu

3kW

geoTHERM v
hibridnem sistemu

3kW

geoTHERM

22, 30,
38, 46
kW

Grelno število (COP)
Večina toplotnih črpalk Vaillant zaradi popolne kombinacije vseh komponent dosega zelo visoko grelno število
(COP). Upoštevajoč načrtovano uporabo sistema so vrednosti COP osnova za sezonsko grelno število (SCOP).

Prednosti toplotnih črpalk Vaillant:
—— okoljski viri energije so na voljo neomejeno in
brezplačno, kar vašim strankam zmanjša stroške
ogrevanja
—— z uporabo obnovljivih virov energije se zmanjšajo
tudi izpusti CO2
—— prava rešitev skorajda vsepovsod, enostavna
montaža
—— preprosta uporaba zaradi hermetično zaprtega
hladilnega kroga
—— Sound Safe System za tiho delovanje
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Energija iz vrta,
udobje v hiši

Toplotna črpalka deluje po principu kroga, po katerem
kroži hladilno sredstvo z zelo nizkim vreliščem in neprekinjeno teče skozi štiri korake.
1 Izparevanje: Hladilno sredstvo v uparjalniku sprejema
energijo iz vira toplote (zemlja, zrak, voda) in pri tem izpareva. Hladilno sredstvo torej prehaja iz tekočega v plinasto
agregatno stanje.

2 Kompresija: V kompresorju se plinasto hladilno sredstvo komprimira, zaradi česar se močno poviša temperatura.

3 Kondenzacija: V kondenzatorju se hladilno sredstvo
znova utekočini – latentna in termična energija, ki se pri
tem sprošča, se prenaša v ogrevalni sistem.

Dekompresija: V ekspanzijskem ventilu se hladilno
sredstvo dekomprimira, pri čemer se zaradi naglega padca
pritiska hladilno sredstvo znova močno ohladi, tako da lahko znova sprejme toploto iz okolice. S tem se krog prične
od začetka.
4

Vremensko vodena regulacija
Celotni sistem regulira novi Vaillantov sistemski regulator
multiMATIC 700, ki s pomočjo izračuna energetske bilance
upravlja cikel vklapljanja in izklapljanja toplotne črpalke.
Če regulator zazna, da se dodaja dovolj energije, toplotno črpalko ugasne. Regulator multiMATIC 700 prav tako
prikaže doprinose pridobljene obnovljive energije.

Veliko udobje tudi poleti
Pri toplotnih črpalkah slanica/voda in voda/voda je
mogoče dodatno namestiti tudi modul Natural-Cooling.
Za okolju prijazno hlajenje hiše funkcija Natural-Cooling
obide hladilni krog in preko površinskega ogrevanja iz
bivalnih prostorov s pomočjo zemeljske sonde toploto
prenaša nazaj v zemljo. Edinstveno udobje: v toplotnih
črpalkah aroTHERM kot tudi flexoTHERM / flexoCOMPACT
exclusive s toplotnim izmenjevalcem aroCOLLECT je aktivna funkcija hlajenja že vgrajena.

Različni viri toplote
Z Vaillantovo pametno tehnologijo lahko vaše stranke optimalno koristijo energijo iz obnovljivih virov.

Fleksibilna uporaba vseh virov toplote:
Nove toplotne črpalke flexoTHERM exclusive in flexoCOMPACT exclusive so glede na svojo osnovno opremo
toplotne črpalke slanica/voda. S pomočjo modulov jih je
mogoče predelati v toplotne črpalke zrak/voda ali voda/
voda. Tako lahko fleksibilno koristijo vse vire toplote:
slanico, vodo ali zrak.
Vir toplote – zunanji zrak:
1 Pri montaži toplotne črpalke zrak/voda flexoCOMPACT
exclusive kot notranjo enoto in toplotnim izmenjevalcem
zrak/slanica aroCOLLECT kot zunanjo enoto je mogoče
sončno energijo iz zunanjega zraka koristiti še posebej
učinkovito in fleksibilno.
Zunaj postavljena toplotna črpalka zrak/voda aroTHERM in potrebuje le malo prostora. Prav tako pa je
minimalen potreben prostor v kotlovnici, saj je potrebno
vgraditi le hidravlični modul in vsebnik tople vode.
2

/ 4 Vir toplote – zemlja (slanica):
Toplota iz zemlje se izkorišča tako, da se v zemljo 1,20 do
1,50 m globoko horizontalno zakopa zemeljski kolektor ali
pa se za zemeljsko sondo vrta vrtina.
3

Vir toplote – voda:
V kolikor je zemljišče primerno za sesalno in ponorno
vrtino, se lahko kot vir toplote uporabi podtalnica.
5

Hibridni sistem za notranjo montažo:
Pri hibridnem sistemu geoTHERM s plinskim ogrevanjem
je kompaktni toplotni izmenjevalec zrak/slanica, prav tako
kot toplotna črpalka, nameščen na steni v notranjosti
stavbe.
6

Hibridni sistem geoTHERM s plinskim ogrevanjem je na
voljo tudi kot toplotna črpalka slanica/voda.

6
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Nova generacija - tišje delovanje
in večja učinkovitost

Internetni komunikacijski modul omogoča odlično povezanost
toplotne črpalke flexoTHERM exclusive

Toplotna črpalka flexoCOMPACT exclusive z vgrajenim vsebnikom
tople vode iz nerjavečega jekla: zasede le malo prostora ter zagotavlja
najvišje udobje.

Zelena inteligenca
Kdor bo želel v prihodnosti prihraniti, ne da bi se pri tem
moral odpovedati udobju, potrebuje pametno povezane in
trajnostne rešitve. Z novo Green iQ oznako so opremljeni
tisti produkti in rešitve, ki izpolnjujejo naše visoke zahteve
glede pametne povezanosti in trajnostne tehnologije.

lahko izkorišča vse vire toplote. Priključki, upravljanje in
regulacija so z novo generacijo regulatorjev multiMATIC
700 enaki za vse tipe toplotnih črpalk. Z univerzalnimi
vmesniki je mogoče toplotno črpalko povsem preprosto
razširiti ali jo nadgraditi v hibridni sistem.

Najboljši primer so naše nove toplotne črpalke flexoTHERM exclusive in flexoCOMPACT exclusive z oznako
Green iQ. Med vsemi našimi izdelki imajo te toplotne črpalke najbolj tiho delovanje in so najbolj učinkovite; kombinacija z internetnim komunikacijskim modulom VR 900 pa
vam in vašim strankam omogoča tudi dostop na daljavo.
Edinstvena prilagodljivost
Nove toplotne črpalke flexoTHERM exclusive in flexoCOMPACT exclusive z vgrajenim vsebnikom tople vode
so zasnovane na inovativnem konceptu. Osnova je sistem
toplotne črpalke slanica/voda, ki ga je s pomočjo različnih
modulov mogoče povsem preprosto predelati, tako da

Majhne emisije hrupa
Pri obeh tipih toplotnih črpalk, pri uporabi toplotnega izmenjevalca zrak/slanica aroCOLLECT je delovanje zunanje
skorajda neslišno. Zaradi nizke ravni hrupa je mogoče
zunanjo enoto brez težav namestiti tudi v naseljih vrstnih
hiš z nizko dovoljeno ravnjo hrupa.
Visoka učinkovitost
Obe toplotni črpalki dosegata skupaj s sistemskim regulatorjem multiMATIC 700 grelno zmogljivost do razreda
energijske učinkovitosti A+++. Kot vsaka toplotna črpalka
bosta tudi ta dva tipa črpalk iz leta v leto bolj okolju prijazna – zaradi vedno večjega deleža obnovljivih virov pri
skupni proizvodnji električne energije.

Edinstveni pametni sistem
S pomočjo internetnega komunikacijskega modula VR
900, ki je dobavljiv kot pribor, ter z njim povezane brezplačne aplikacije multiMATIC je mogoče toplotno črpalko preko tabličnega računalnika in pametnega telefona
udobno upravljati tudi na poti. Poleg tega lahko
tudi vi kot strokovnjak preko platforme za servisno
podporo na daljavo profiDIALOG odčitate in nastavite
parametre naprave.
Tehnični podatki:
—— moč delovanja: 5, 8, 11, 15, 19 kW
—— maksimalna temperatura dvižnega voda 65 °C
—— aktivno funkcijo hlajenja je mogoče serijsko aktivirati
—— Sound Safe System za posebej tiho delovanje
—— flexoCOMPACT exclusive: vgrajen
—— vsebnik tople vode iz nerjavečega jekla
Razredi energijske učinkovitosti za sistem
flexoTHERM exclusive s sistemskim
regulatorjem multiMATIC 700

Ogrevanje: A+++ (slanica)

flexoCOMPACT exclusive s sistemskim
regulatorjem multiMATIC 700

Ogrevanje: A++ (slanica)
Topla voda: A

Prednosti toplotnih črpalk Vaillant:
—— okoljski viri energije so na voljo neomejeno in brezplačno,
kar vašim strankam zmanjša stroške ogrevanja
—— z uporabo obnovljivih virov energije se zmanjšajo tudi
izpusti CO2
—— prava rešitev skorajda vsepovsod, enostavna montaža
—— preprosta uporaba zaradi hermetično zaprtega hladilnega
kroga
—— Sound Safe System za tiho delovanje

Zanimivo za vaše stranke:
—— Vaillant Green iQ oznaka za najvišjo učinkovitost in
povezanost
—— nizka emisija hrupa
—— možnost povezave z WLAN-om in internetom
—— dolga življenjska doba zaradi kakovostih proizvodov,
izdelanih v Nemčiji.

Prva kakovostna oznaka za trajnostno in povezano tehnologijo.
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Kvalitetni sistem
Poenostavi marsikaj

Toplotna črpalka flexoTHERM exclusive

Toplotna črpalka flexoCOMPACT exclusive v povezavi s toplotnima izmenjevalcema aroCOLLECT in multiMATIC 700

Nove toplotne črpalke flexoTHERM exclusive in flexoCOMPACT exclusive s pametnim, modularno zasnovanim
sistemskim konceptom je mogoče natančno prilagoditi
potrebam vaših strank. Tako individualna kot je rešitev, tako preprosto je upravljanje. Z novim sistemskim
regulatorjem multiMATIC 700 je mogoče upravljati vsak
Vaillantov sistem; na primer toplotno črpalko skupaj
z vsebnikom tople vode in s sistemom prezračevanja
recoVAIR.
Ena za vse: fleksibilna izbira izvorov toplote
Toplotno črpalko flexoTHERM / flexoCOMPACT exclusive je mogoče z zunanjo enoto zrak/voda aroCOLLECT
kombinirati v toplotno črpalko zrak/voda oz. z modulom
fluoCOLLECT v toplotno črpalko voda/voda. Vse konfiguracije izdelkov so identične ter imajo enake priključke in
regulacijo. To vam poenostavi načrtovanje in namestitev.

Toplotni izmenjevalec zrak/slanica aroCOLLECT
—— povezava s toplotno črpalko preko povezovalnih cevi za
slanico – posledično manjše izgube energije
—— potrdilo za ravnanje s toplogrednimi plini ni potrebno
—— ni nevarnosti zmrzali
—— zunaj stavbnega ovoja ni toplotnih izgub
—— posebej tiho delovanje
—— optimalni pogoji vzdrževanja, saj se vitalni deli nahajajo v
stavbi

Medizmenjevalec podtalne vode fluoCOLLECT
—— toplotni izmenjevalec iz nerjavečega jekla
—— dve velikosti primerni za vse flexoTHERM / flexoCOMPACT
exclusive modele
—— difuzijsko tesno ohišje
—— hitra montaža
—— enostavno polnjenje sistema slanice
—— vgrajena raztezna posoda za krog slanice

P14_62169_01

Že vgrajena: aktivna funkcija hlajenja
Tako bodo vaše stranke uživale v udobju tudi poleti:
pri flexoTHERM / flexoCOMPACT exclusive je aktivna
funkcija hlajenja že serijsko vgrajena in jo je mogoče po
potrebi tudi priključiti. Hkrati je vgrajeno tudi krmiljenje
sistema prezračevanja recoVAIR.
„SG Ready“ — Povezava v pametna električna omrežja
FlexoTHERM / flexoCOMPACT exclusive – kot tudi
aroTHERM — je mogoče povezati s pametnim električnim
omrežjem (smart grid). Tako bodo lahko vaše stranke
izkoristile ugodne tarife različnih dobaviteljev električne
energije. Poleg tega je mogoče nove toplotne črpalke
kombinirati s fotovoltaičnimi napravami.

flexoTHERM exclusive z aroCOLLECT in
s sistemskim regulatorjem multiMATIC
700

Ogrevanje: A++ (zrak)

flexoCOMPACT exclusive z aroCOLLECT
in s sistemskim regulatorjem multiMATIC 700

Ogrevanje: A++ (zrak)
Topla voda: A

flexoTHERM exclusive z fluoCOLLECT in
s sistemskim regulatorjem multiMATIC
700

Ogrevanje: A+++ (voda)

flexoCOMPACT exclusive z fluoCOLLECT
in s sistemskim regulatorjem multiMATIC 700

Ogrevanje: A+++ (voda)
Topla voda: A

Internet

Vaillant Server

Različne sistemske komponente omogočajo razširitev in mobilno regulacijo novih toplotnih črpalk.

flexoTHERM excl. System
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Preprosta zunanja namestitev za ugodno in popolno udobje

Montaža Vaillantove toplotne črpalke zrak/voda aroTHERM je tako preprosta kot še nikoli doslej — možno jo je namestiti
tudi neposredno na steno hiše. Visokokakovostna izdelava, udobje in ugodna cena bodo nedvomno prepričali tudi vaše
stranke.
Ogrevanje, hlajenje in priprava tople vode
Z aroTHERM je vašim strankam omogočeno ogrevanje,
hlajenje in priprava tople vode, najbolje v kombinaciji z zalogovnikom ogrevalne vode za toplotne črpalke. Toplotna
črpalka zrak/voda je še posebej varčna, saj njen modularni
kompresor z invertno tehniko zmogljivost nenehno prilagaja trenutni obremenitvi stavbe zaradi ogrevanja.
Potrdilo za ravnanje s toplogrednimi plini ni potrebno
Celotna tehnologija toplotne črpalke se nahaja v zunanji
enoti. V stavbo se vgradi samo pripadajoči hidravlični
modul. Glede na potrebe vaših strank lahko vgradite tudi
stenski hidravlični modul s približno 40 l prostornino in
zalogovnik ogrevalne vode. Za zagon ne potrebujete potrdila za ravnanje s toplogrednimi plini.

Hibridni sistem s katero koli ogrevalno napravo
aroTHERM lahko uporabite kot samostojni generator
toplote, ga vgradite v že obstoječ sistem ogrevanja ali pa
ga skupaj s kakšno drugo ogrevalno napravo nadgradite v
hibridni sistem. Ogrevanje na plin, olje ali pelete – kombinacije so mogoče z vsemi generatorji toplote.
Regulacijo prevzame multiMATIC 700 z eBUS vmesnikom.
Novi sistemski regulator nudi popolno povezanost za
optimalno upravljanje naprave, oceno stanja ter servis na
daljavo.
Tehnični podatki:
—— moč delovanja 5, 8, 11 in 15 kW
—— sistem sestavljen iz toplotne črpalke za zunanjo
namestitev in hidravličnega modula
—— vgrajen merilnik doprinosa in porabe električne energije
Razred energijske učinkovitosti produkta

aroTHERM

aroTHERM s hidravličnim modulom in zalogovnik ogrevalne vode geoSTOR

Ogrevanje: A+ (35°)

Optimalna rešitev za enodružinske hiše – novogradnje ali starejši objekti.

Pomembno za vas kot strokovnjaka:
—— hitra in preprosta montaža hidravličnega modula
—— intuitivna regulacija in učinkovito hibridno upravljanje s
sistemskim regulatorjem multiMATIC 700
—— preprosta uporaba tudi v starejših zgradbah zahvaljujoč
temperaturam dvižnega voda do 63 °C
—— optimalna rešitev za učinkovito razširitev obstoječih
sistemov ogrevanja v hibridne sisteme

Zanimivo za vaše stranke:
—— plod razvoja Vaillantovih tehnologov in izdelano v
Vaillantovih obratih v Evropi, kjer je kakovost na prvem
mestu
—— Montaža toplotne črpalke zrak/voda, ki omogoča prihranek
prostora za vgradnjo
—— optimalna aktivna funkcija hlajenja za večje udobje bivanja
poleti s preklopom procesa toplotne črpalke

V primeru pomanjkanja prostora, lahko aroTHERM zunanjo enoto
povežete na notranjo enoto uniTOWER. uniTOWER je enostavna
rešitev Plug and Play, v velikosti hladilnika (zavzame manj kot 0,5
kvadratnih metrov površine).
V uniTOWER je vgrajen 184 litrov velik vsebnik tople sanitarne
vode, s čimer zadosti potrebe enodružinske hiše. Poleg svoje
nagrajene oblike in so skoraj neslišnega delovanja, je v samo
napravo možno vgraditi tudi dodatne module (VR 70 ali VR 71) pri
čemer se dodatna obtočna črpalka in hidravlična kretnica lahko
namesti na zadnji del uniTOWER-ja. V kolikor v uniTOWER vgradimo 18L zalogovnik ogrevalne vode ne moremo vgraditi dodatni
obtočnih črpalk v ohišje, je pa v vsakem primeru možna vgradnja
sanitarne cirkulacijske črpalke v sprednji del uniTOWER-ja
uniTOWER vsebuje:
—— Raztezno posodo za ogrevanje od 15 litrov, že vgrajena
—— Sanitarna raztezna posoda 8 litrov, dodatni pribor
—— Električni grelec 6 kW (nastavljiva moč 2, 4 ali 6 kW)
—— uniTOWER obstaja v dveh izvedbah, z ali brez vmesnega
toplotnega prenosnika (slanica / voda).
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Visoka zmogljivost
za večje objekte
Če iščete kombinacijo, ki združuje fleksibilnost, nadgradljivost
in varno prihodnost je toplotna črpalka geoTHERM optimalna
rešitev za učinkovit in okolju prijazen ogrevalni sistem. Toplotna
črpalka slanica/voda je primerna za objekte z večjimi toplotnimi
potrebami, na primer za večstanovanjske hiše, manjše gostinske
in industrijske obrate ali za vrtce. Regulacijo prevzame že vgrajen regulator z zunanjim tipalom in grafičnim prikazom doprinosa in energetske bilance, ki zagotavlja še posebej učinkovito
regulacijo naprave.
Toplota iz zemlje
S toplotno črpalko slanica/voda bodo lahko vaše stranke za ogrevanje in pripravo tople vode koristile sončno energijo shranjeno
v zemlji – zaradi temperature dvižnega voda do 62 °C ne le v
novogradnjah, temveč tudi pri adaptacijah starejših objektov. Do
toplejših zemeljskih plasti se dostopa preko zemeljske sonde. Ta
sonda se namesti navpično v zemljo in je tako še posebej učinkovita in varčna s prostorom.
Fleksibilna možnost razširitve
Pri posebej velikih toplotnih potrebah je mogoče toplotno
črpalko geoTHERM s 46 kW upravljati tudi kot kaskado toplotnih črpalk – tako z močjo do 92 kW zadosti najvišjim zahtevam.
Koncept LiftMounting zagotavlja lažji transport toplotne črpalke
s paletnim viličarjem in olajša montažo.
Tehnični podatki:
—— geoTHERM VWS: 22, 30, 38, 46 kW, COP do 4,6; kaskadni
sistem do 92 kW
—— maksimalna temperatura dvižnega voda 62 °C
—— kakovostni ploščni toplotni izmenjevalec iz nerjavečega jekla
—— serijsko vgrajen omejevalec zagonskega toka
Razred energijske učinkovitosti produkta
geoTHERM
Toplotna črpalka geoTHERM za večje objekte

Ogrevanje: A++

Pomembno za vas kot strokovnjaka:
—— Scroll kompresor z desetletno garancijo na material
zagotavlja visok izkoristek
—— možnost krmiljenja dodatnega električnega ogrevanja
—— vremensko voden regulator z zunanjim tipalom ter grafičnim
prikazom doprinosa energije iz okolja in energetske bilance
—— koncept LiftMounting omogoča enostavno montažo

Zanimivo za vaše stranke:
—— ekonomična rešitev za večje gradbene projekte (do 46 kW
grelne zmogljivosti, kaskadni sistem do 92 kW)
—— fleksibilna možnost razširitve v solarni sistem za izkoriščanje
obnovljivih virov energije
—— proizvedeno v Nemčiji – garancija za najvišjo kakovost
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Najboljše
dveh tehnologij

Hibridni sistem geoTHERM s plinskim ogrevanjem združuje brezplačne doprinose iz okolja, ki jih zagotavlja toplotna črpalka ter zanesljivost in visoko udobje plinskega ogrevanja. Vaillantovo stensko toplotno črpalko geoTHERM lahko preprosto povežete s stensko plinsko
napravo. Optimalna, energetsko varčna rešitev za novogradnje in adaptacije, primerna tudi za nadgradnje.
Vir toplote po izbiri
S kompaktno toplotno črpalko lahko izkoristite vsak vir toplote:
—— zunanji zrak z geoTHERM VWL 35 / 4 S in s pripadajočim
toplotnim izmenjevalcem zrak/slanica
—— zemljo in podtalnico z geoTHERM VWS 36 / 4.
Odlična kombinacija z geoTHERM je varčen plinski kondenzacijski
kotel ecoTEC plus. Naprave lahko montirate eno poleg druge oz.
ločeno, v ločenih prostorih in v različnih nadstropjih.

Možnost preproste razširitve
ecoTEC plus, kot ena od možnosti moderne stenske plinske napravo z eBUS-vmesnikom, je povsem preprosto razširiti v hibridni
sistem. Stenska plinska naprava pokriva vršne obremenitev. Vključi
se le takrat, ko zmogljivost toplotne črpalke ne zadošča ali ko je
uporaba toplotne črpalke zaradi stroškov energije v določenem
trenutku manj gospodarna.

Pametno hibridno upravljanje
Hibridni sistem iz okolja zmeraj izkoristi toliko toplote,
kolikor je mogoče, in nikoli več plina, kot je potrebno. Hibridno upravljanje regulatorja multiMATIC 700 deluje na
osnovi triVAI parametra. Glede na zunanjo temperaturo,
potrebno temperaturo dvižnega voda in cene električne
in plinske energije pametna regulacija zmeraj izbere
najbolj ugodno delovanje.
Tehnični podatki:
—— toplotna črpalka zrak/voda, slanica/voda ali voda/
voda: 3 kW, COP do 4,3
—— pri geoTHERM VWL 35 / 4 S možnost aktivnega
hlajenja
—— pri geoTHERM VWS 36 / 4 s talnim ogrevanjem
možnost aktivnega hlajenja
Razredi energijske učinkovitosti v sistemu
geoTHERM VWS

Ogrevanje: A+ (slanica)

geoTHERM VWL

Ogrevanje: A+ (zrak)

geoTHERM VWL 35 / 4 S

Pomembno za vas kot strokovnjaka:
—— fleksibilna možnost uporabe zaradi poljubne izbire vira
toplote: zrak, zemlja ali voda
—— preprosta posodobitev, saj je možno nadgraditi vse
Vaillantove stenske plinske naprave z eBUS-vmesnikom
—— učinkovita rešitev tudi za novogradnje
—— hermetično zaprti hladilni krog, majhna količina hladilnega
sredstva, potrdilo za ravnanje s toplogrednimi plini za
montažo ni potrebno

Zanimivo za vaše stranke:
—— zmanjšanje stroškov in okolju prijazno s kritjem do 80 %
letne potrebe ogrevanja samo s toplotno črpalko
—— učinkovito samodejno delovanje s pametnim hibridnim
upravljanjem po preprostem vnosu cen energentov v
regulator multiMATIC 700
—— majhne prostorske zahteve zahvaljujoč stenski izvedbi

Toplotni izmenjevalec zrak/slanica in geoTHERM VWL 35 / 4 S

16 / 17

Pametna kombinacija za
sisteme prihodnosti

2 4x solarni kolektor auroTHERM VFK 145 s flexoTHERM exclusive, sistemski regulator multiMATIC 700, toplotni izmenjevalec zrak/slanica
aroCOLLECT in multifunkcijski zalogovnik ogrevalne vode allSTOR exclusiv 500

Z vsakim sistemom toplotnih črpalk Vaillant svojim
strankam ponudite rešitev, ki je usmerjena v prihodnost
in gospodarna z viri. Z vključitvijo drugih obnovljivih
virov energije je mogoče še dodatno zmanjšati stroške
energije in emisije.

1 Energija iz zraka
Pri tem sistemu se energija kar dvakrat pridobi iz zraka.
Z modulom aroCOLLECT se toplotna črpalka flexoTHERM exclusive uporabi kot toplotna črpalka zrak/
voda. S kombinacijo solarnega kolektorja auroTHERM za
izkoriščanje sončne energije in multifunkcijskega zalogovnika ogrevalne vode allSTOR exclusiv je sistem pravi
energetsko varčni čudež.

Razred energijske učinkovitosti sistema 1
flexoTHERM exclusive z aroCOLLECT

Ogrevanje: A++ (zrak)
Topla voda: A+++

2 Sistemski regulator multiMATIC 700 s sistemom prezračevanja recoVAIR, flexoCOMPACT
exclusive in fotovoltaično napravo

3 Celotni sistem aroTHERM s sistemskim regulatorjem multiMATIC 700, z vsebnikom tople vode
uniSTOR VIH RW in s sistemom prezračevanja recoVAIR

2 Kompaktni celostni sistem
Novo Vaillantovo toplotno črpalko flexoCOMPACT
exclusive z integriranim vsebnikom tople vode je mogoče
razširiti v celosten in varčen sistem za optimalno udobje,
na primer s sistemom prezračevanja recoVAIR in fotovoltaično napravo.

3 Energetski prihranek iz zraka
Montaža toplotne črpalke zrak/voda aroTHERM je enako
hitra in preprosta kot montaža sistema prezračevanja
recoVAIR. Za ustrezno udobje pri pripravi tople vode
lahko sistem glede na potrebe vaših strank kombinirate z
različnimi vsebniki tople vode.

Razred energijske učinkovitosti sistema 2

Razred energijske učinkovitosti sistema 3

flexoCOMPACT exclusive

Ogrevanje: A++ (slanica)
Topla voda: A+

aroTHERM

Ogrevanje: A++ (35°C)

18 / 19

Koristi obnovljive vire energije
čez celo leto
Visoko učinkovita toplotna črpalka za pripravo tople
sanitarne vode aroSTOR je vsestransko uporabna rešitev
za okolju prijazno in fleksibilno pripravo sanitarne vode
za novogradnje in adaptacije.
Preprosta povezava s fotovoltaično napravo
Izredno tiha toplotna črpalka za pripravo sanitarne
vode je še posebej primerna za lastnike fotovoltaičnih
naprav. V primerjavi s toplotnimi črpalkami za ogrevanje
toplotna črpalka za pripravo sanitarne vode aroSTOR čez
celo leto koristi obnovljive vire energije iz fotovoltaike.
Toplotna črpalka se vklopi ciljno preko energijskega
kontrolnega sistema fotovoltaične naprave, ko sonce
proizvede dovolj energije.
Tehnični podatki:
—— aroSTOR VWL BM 290 / 4 s toplotnim izmenjevalcem
za dodatno ogrevanje s kurilno ali solarno napravo
—— 290 l vsebnik
Pomembno za vas kot strokovnjaka
—— deluje tudi pri nizkih temperaturah vsesanega zraka
do -7 °
—— ustrezna rešitev za vaše stranke: z uporabo dodatnega
toplotnega izmenjevalca je odlična rešitev za
prihranek energenta za ogrevanje
Zanimivo za vaše stranke:
—— toplotna črpalka za sanitarno vodo sama proizvede
sanitarno vodo do temperature 60°C – brez uporabe
električnega grelca
—— visoka učinkovitost, občutni prihranki energije v
kombinaciji z obstoječimi ogrevalnimi kotli
Razred energetske učinkovitosti produkta

aroSTOR
Toplotna črpalka za pripravo sanitarne vode aroSTOR za pametno rabo lastne
proizvedene energije.

Topla voda: A

Eden za vse
in topla sanitarna voda po meri

geoSTOR VIH RW B, allSTOR exclusiv, geoSTOR VIH RW

Posebej za toplotne črpalke
Ponudite svojim strankam ustrezno udobje pri pripravi
tople sanitarne vode za eno- in dvodružinske hiše – s posebej za toplotne črpalke prilagojenimi vsebniki sanitarne tople vode geoSTOR. Zahvaljujoč zaščiti proti koroziji
imajo še posebej dolgo življenjsko dobo in hitro ogrejejo
tudi večje količine vode.
Večstranski talent allSTOR exclusiv
Multifunkcijski zalogovnik ogrevalne vode allSTOR
exclusiv je primeren za vsako potrebo, vsak energent ter
vsak ogrevalni sistem. Je kompatibilen s celotno paleto
Vaillantovih produktov: s toplotnimi črpalkami, solarnimi
napravami, z ogrevalnimi kotli na plin, olje in pelete kot
tudi s SPTE-enotami. Šest velikosti od 300 do 2.000 l zagotavlja vse možnosti za solarno pripravo tople sanitarne vode in podporo ogrevanja tudi pri velikih potrebah.

Pomembno za vas kot strokovnjaka:
—— allSTOR exclusiv z neposredno dogradljivimi postajami
za popolno tehnologijo naprave; najvišja učinkovitost z
optimalnim temperaturnim razslojevanjem
—— geoSTOR VIH RW B: prilagojen za toplotne črpalke in sončno
energijo; snemljiva toplotna izolacija za lažjo montažo
—— geoSTOR VIH RW: klasični okrogli vsebnik z emajlirano
notranjostjo in zaščitno magnezijevo anodo

Zanimivo za vaše stranke:
—— allSTOR exclusiv za fleksibilno uporabo z vsemi ogrevalnimi
napravami in energenti
—— vsebnik geoSTOR VIH RW B z možnostjo bivalentnega
delovanja: pri zadostnem solarnem doprinosu solarna
naprava v celoti prevzame pripravo tople sanitarne vode
—— geoSTOR VIH RW: ekonomičen vsebnik tople vode posebej
za toplotne črpalke

Tehnični podatki:
—— multifunkcijski zalogovnik ogrevalne vode allSTOR
exclusiv, 300, 500, 800, 1.000, 1.500 in 2.000 l
—— solarni vsebnik tople vode za toplotne črpalke
geoSTOR VIH RW B, 400 Liter
—— vsebnik tople vode geoSTOR VIH RW, 300 l
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Prezrači hišo in jo
ohrani toplo

Zaradi veliko boljše izolacije hiš, ki ne dopušča naravnega pretoka zraka, je pri novogradnjah ter adaptiranih objektih
po standardu SIST DIN 1946-6 potreben strokovni koncept prezračevanja. To je najlažje uresničiti s sistemom prezračevanja prostorov. Sistem prezračevanja recoVAIR je že veliko let na voljo kot udobna in obenem gospodarna rešitev za
stanovanja in enodružinske hiše.
Zadihajte in prihranite pri ogrevanju
Sistem prezračevanja recoVAIR v prostor ne spušča prahu
oziroma cvetnega prahu ter preko sistema zračnih kanalov odvaja CO2 in vlago iz kuhinje, kopalnice in stranišča
ven iz hiše oz. stanovanja. Odvodni zrak se odvaja preko
toplotnega izmenjevalca, pri čemer se toplota v njem prenese v sveži dovodni zrak, ne da bi se odvodni in dovodni
zrak pri tem mešala. Preko ustreznega Vaillantovega
sistema zračnih kanalov pride vnaprej segreti sveži zrak v
dnevne in spalne prostore. S to ponovno izrabo toplote se
zmanjša obremenitev zaradi ogrevanja za povprečno 20%
v primerjavi z okenskim prezračevanjem.

Za prijetne klimatske razmere ob vsakem letnem času
Sistem Agua-Care poskrbi za optimalne klimatske razmere. Pri napravah z entalpijskim toplotnim izmenjevalcem
kot dodatno opremo z namestitvijo sistema Agua-Care
plus poleg toplote po potrebi ponovno pridobite tudi
vlago. Tako boste pozimi tudi od najmočnejšem gretju
ohranili vlago na najvišji ravni. Hkrati je poraba energije
zaradi prilagodljive regulacije ventilatorja manjša.

Izhodni zrak

Zunanji zrak

Odvodni zrak

Dovodni zrak

Iz kuhinje, kopalnice in stranišča se odvaja odvodni zrak, njegova toplota pa se preko toplotnega izmenjevalca prenese v dovodni zrak, ki preko sistema zračnih kanalov prehaja v dnevne in
spalne prostore.

Celoviti sistem za dobro počutje
Poleg naprav za prezračevanjem vam nudimo tudi
celoviti sistem zračnih kanalov in podporo pri načrtovanju – vse na enem mestu. Sistem prezračevanja recoVAIR
lahko brez težav kombinirate z vsemi Vaillantovimi
ogrevalnimi napravami. Glede na želje in potrebe vaših
strank vam zagotavljamo ustrezne sistemske rešitve,
ki vključujejo prezračevalni sistem, ogrevalno napravo,
solarno napravo in ustrezen vsebnik tople vode. Regulacija vseh komponent je povsem enostavna s sistemskim
regulatorjem multiMATIC 700.
Tehnični podatki:
—— 150 m3 pretoka zraka na uro
—— 260 m3 pretoka zraka na uro za prib. 190 m2
stanovanjske površine
—— 360 m3 pretoka zraka na uro za prib. 290 m2
stanovanjske površine
—— serijsko vgrajen filter za cvetni prah tipa F7, filter za
fini prah tipa F9 po potrebi
—— stropne naprave (H x B x T): 246 x 1.413 x 600 mm,
stenske naprave(H x B x T): 885 x 595 x 631 mm
Razred energijske učinkovitosti sistema

Filter z veliko površino in vgrajenim modularnim obvodom za
delovanje v poletnem obdobju.

Pomembno za vas kot strokovnjaka:
—— prezračevalna naprava in sistem zračnih kanalov na enem
mestu
—— novi sistemski regulator multiMATIC 700 za pametno
regulacijo celovitih sistemov ogrevanja, prezračevanja in
priprave tople sanitarne vode
—— popolna usklajenost z Vaillantovo podporo pri načrtovanju

Zanimivo za vaše stranke:
—— prihranek energije z 98 % ponovno izrabo toplote in
približno 20 % zmanjšanje obremenitve zaradi ogrevanja
—— do 30 % manjša poraba energije kot pri konvencionalnih
napravah zaradi regulacije ventilatorja glede na potrebe
—— s sistemom Agua-Care ali Agua-Care plus najboljša možna
kakovost zraka v prostorih
—— udobje tudi ob toplem vremenu z naravnim hlajenjem s
samodejno temperaturno izravnavo

Razred energijske učinkovitosti sistema
recoVAIR VAR 260 z multiMATIC 700
in s senzorjem za kakovost zraka

A+
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Vse na enem mestu:
sistemi toplotnih črpalk

Največje udobje
Toplotna črpalka flexoCOMPACT exclusive z vgrajenim
vsebnikom tople vode in modulom Natural-Cooling za
pasivno hlajenje za največje možno udobje. Prezračevalni sistem recoVAIR s pametno ponovno izrabo
toplote prispeva k prihranku energije in skrbi za svež
zrak v hiši.

Zemlja in sonce združena
Sistem toplotne črpalke flexoTHERM exclusive, vakuumskih cevnih kolektorjev auroTHERM exclusiv in
multifunkcijskega zalogovnika ogrevalne vode allSTOR
exclusiv s solarno podpostajo in podpostajo za STV čez
celo leto izkorišča moč obnovljivih virov energije.

Ogrevanje in hlajenje z zrakom
Toplotna črpalka zrak/voda aroTHERM za zunanjo
namestitev zagotavlja skupaj s stenskim hidravličnim
modulom in z zalogovnikom ogrevalne vode uniSTOR
VIH RW 200 popolno udobje v enostanovanjski hiši.

Najboljša povezanost
in enostavna uporaba
Internetni komunikacijski modul VR 900
Internetni komunikacijski modul VR 900 omogoča
povezavo z WLAN-om in je vmesnik med sistemskim regulatorjem multiMATIC 700 in internetom. Tako imate vi
in vaše stranke ves čas dostop do ogrevalnega sistema.
Hkrati vam je kot strokovnjaku omogočena ocena stanja
in parametriranje preko platforme za servisno podporo
na daljavo profiDIALOG. Vaše stranke bodo lahko svoje
naprave upravljale individualno – z aplikacijo multiMATIC
preko naprave, ki podpira operacijski sistem iOS ali
Android.
Naprava na dlani: platforma za servisno podporo na
daljavo profiDIALOG
Za vas kot strokovnega svetovalca je profiDIALOG*
optimalno orodje za podporo strank, zagotavljanje
zvestobe strank in zmanjšanje stroškov storitev. Preko
platforme profiDIALOG boste zmeraj obveščeni o stanju
delovanja naprave vaše stranke. Preventivna obvestila
naprave vam bodo pomagala preprečiti možne izpade.
Nove funkcije kot je grafični prikaz dejanskega stanja
ali ocena različnih vrednosti tipal vam bodo v pomoč pri
oceni napak.

Platforma za servisno podporo na daljavo profiDIALOG

Brezplačno za vaše stranke: aplikacija multiMATIC
S preprosto aplikacijo multiMATIC je mogoče vsak
Vaillantov sistem ogrevanja regulirati udobno in mobilno.
Vse pomembne funkcije ogrevalne naprave za nastavitev
po osebnem profilu in optimizacijo porabe so prikazane
pregledno in imajo privlačen dizajn.
Integracija v avtomatizacijo hiše z modulom KNX
Z modulom KNX podjetja ise GmbH je mogoče v kombinaciji z multiMATIC 700 v avtomatizacijo hiše KNX
integrirati skorajda vse Vaillantove generatorje toplote in
prezračevalne sisteme.

* Za strokovnega svetovalca dostop s plačljivo licenco profiDIALOG.
Možnost priključitve preko internetnega komunikacijskega modula
VR 900 (vključen v dobavo pri Vaillantovih izdelkih z oznako Green
iQ kot tudi pri flexoTHERM exclusive in flexoCOMPACT exclusive).

Preprosta regulacija z brezplačno aplikacijo multiMATIC
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flexoCOMPACT exclusive

Enota

VWF 58 / 4

VWF 88 4

VWF 118 / 4

Toplotna moč / Elektr. moč / COP pri B0 / W35

kW

5,3/1,3/4,7

8,9/2,0/5,1

11,2/2,5/5,0

Toplotna moč / Elektr. moč / COP pri B0 / W55

kW

5,4/2,0/3,0

9,0/2,9/3,3

11,4/3,8/3,2

Volumen vsebnika STV

l

Količina STV - Izhodna voda iz VW 50°C, temperatura vode 40°C

l

Električna moč črpalke krogotoka slane raztopine pri B0 / W35

W

Največja električna moč dodatnega grelnika

kW

Zagonski tok z omejevalnikom zagonskega toka

A

Temperatura ogrevanja (Min / Maks)

°C

Zvočna moč pri B0 / W35

dB(A)

Mere naprave (Višina / širina / globina)

mm

Teža, brez embalaže

kg

Tip hladilnega sredstva

171
228
44

62

64
9,0

15

19

22

42

43

25/65
49

1.868/595/720
223

238

(1)

245
R410a

Energijski razred ogrevanja 35°C / 55°C

A++

A++

A++

Energijski razred priprave STV

A

A

A

++

++

A++

Energijski razred paketa 55°C

A

Energijski razred paketa

A

A

A

VWF 58/4

VWF 88 4

VWF 118/4

z aroCOLLECT

z aroCOLLECT

z aroCOLLECT

A

1) Izdelek vsebuje določene toplogredne pline

flexoCOMPACT exclusive

Enota

z aroCOLLECT
Toplotna moč / Elektr. moč / COP pri A2 / W35

kW

5,7/1,4/4,2

7,8/2,1/4,0

10,3/2,7/3,9

Toplotna moč / Elektr. moč / COP pri A2 / W55

kW

5,5/2,0/2,8

8,6/3,0/2,9

10,6/4,0/2,7

Toplotna moč / Elektr. moč / COP pri A-7 / W35

kW

4,4/1,4/3,3

6,5/2,1/3,2

8,4/2,9/3,0

Toplotna moč / Elektr. moč / COP pri A10 / W35

kW

6,5/1,4/5,0

9,0/2,0/4,8

12,2/2,6/4,9

Toplotna moč / Elektr. moč / COP pri A35 / W18

kW

6,6/1,6/4,3

8,6/2,8/3,2

12,1/3,7/3,4

Zvočna moč pri A7 / W35

kW

40

43

46

Energijski razred ogrevanja 35°C / 55°C

A++

A++

A++

Energijski razred priprave STV

A

A

A

Energijski razred paketa 55°C

A++

A++

A++

Energijski razred paketa

A

A

A

aroCOLLECT

aroCOLLECT

aroCOLLECT

Enota

aroCOLLECT
z VWF 5..

z VWF 8..

z VWF 11..

Zvočna moč pri A7 / W35

dB(A)

43

45

56

Mere naprave (Višina / širina / globina)

mm

Teža, brez embalaže

kg

flexoTHERM exclusive

Enota

s fluoCOLLECT

1.260/1.200/785
95

aroCOLLECT

aroCOLLECT

z VWF 5..

z VWF 8..

aroCOLLECT
z VWF 11..

Toplotna moč / Elektr. moč / COP pri W10 / W35

kW

6,4/1,4/4,8

10,0/1,9/5,2

12,9/2,4/5,1

Toplotna moč / Elektr. moč / COP pri W10 / W55

kW

6,3/2,1/3,0

10,3/3,0/3,5

13,3/3,9/3,3

Energijski razred ogrevanja 35°C / 55°C

A++

A++

A++

Energijski razred priprave STV

A

A

A

Energijski razred paketa 55°C

A

Energijski razred paketa

A

+++

A
A

+++

A+++
A

flexoTHERM exclusive

Enota

VWF 57 / 4

VWF 87 / 4

VWF 117 / 4

VWF 157 / 4

VWF 197 / 4

Toplotna moč / Elektr. moč / COP
pri B0 / W35

kW

5,3/1,3/4,7

8,9/2,0/5,1

11,2/2,5/5,0

14,5/3,4/4,9

19,7/4,7/4,7

Toplotna moč / Elektr. moč / COP
pri B0 / W55

kW

5,4/2,0/3,0

9,0/2,9/3,3

11,4/3,8/3,2

14,7/5,0/3,2

20,0/6,6/3,2

Električna moč črpalke krogotoka slane
raztopine pri B0 / W53

W

44

62

64

83

Največja električna moč dodatnega
grelnika

kW

Zagonski tok z omejevalnikom
zagonskega toka

A

Temperatura ogrevanja (Min / Maks)

°C

Zvočna moč pri B0 / W35

dB(A)

Mere naprave (Višina / širina / globina)

mm

Teža, brez embalaže

kg

Tip hladilnega sredstva

121

9,0
15

19

22

40

42

49

26

30

50

48

186

198

25 / 65

1.183/595/600
155

170

177

(1)

R410a

Energijski razred ogrevanja 35°C / 55°C

A++

A++

A++

A++

A++

Energijski razred paketa 55°C

A++

A++

A++

A++

A+++

VWF 57 / 4

VWF 87 / 4

VWF 117 / 4

VWF 157 / 4

VWF 197 / 4

z aroCOLLECT

z aroCOLLECT

z aroCOLLECT

z aroCOLLECT

z aroCOLLECT

1) Izdelek vsebuje določene toplogredne pline

flexoTHERM exclusive

Enota

Toplotna moč / Elektr. moč / COP
pri A2 / W35

kW

5,7 / 1,4 / 4,2

7,8 / 2,1 / 4,0

10,3 / 2,7 / 3,9

13,9 / 3,5 / 4,1

17,4 / 4,8 / 3,7

Toplotna moč / Elektr. moč / COP
pri A2 / W55

kW

5,5 / 2,0 / 2,8

8,6 / 3,0 / 2,9

10,6 / 4,0 / 2,7

14,2 / 5,0 / 2,9

18,6 / 6,8 / 2,8

Toplotna moč / Elektr. moč / COP
pri A-7 / W35

kW

4,4 / 1,4 / 3,3

6,5 / 2,1 / 3,2

8,4 / 2,9 / 3,0

11,2 / 3,5 / 3,3

14,6 / 4,8 / 3,1

Toplotna moč / Elektr. moč / COP
pri A10 / W35

kW

6,5 / 1,4 / 5,0

9,0 / 2,0 / 4,8

12,2 / 2,6 / 4,9

16,3 / 3,4 / 5,0

20,5 / 4,6 / 4,6

Toplotna moč / Elektr. moč / COP
pri A35 / W18

kW

6,6 / 1,6 / 4,3

8,6 / 2,8 / 3,2

12,1 / 3,7 / 3,4

15,8 / 4,4 / 3,9

20,3 / 6,2 / 3,4

Zvočna moč pri A7 / W35

dB(A)

40

43

46

47

42

Energijski razred ogrevanja 35°C / 55°C

A++

A++

A++

A++

A++

Energijski razred paketa 55°C

A++

A++

A++

A++

A++

aroCOLLECT z

aroCOLLECT z

aroCOLLECT z

aroCOLLECT z

aroCOLLECT z

VWF 5..

VWF 8..

VWF 11..

VWF 157

VWF 197

43

45

56

50

53

aroCOLLECT

Enota

Zvočna moč pri A7 / W35

dB(A)

Mere naprave (Višina / širina / globina)

mm

Teža, brez embalaže

kg

flexoTHERM exclusive

Enota

s fluoCOLLECT

1.260/1.200/785
95

VWF 57 / 4

VWF 87 / 4

VWF 117 / 4

VWF 157 / 4

VWF 197 / 4

s fluoCOLLECT

s fluoCOLLECT

s fluoCOLLECT

s fluoCOLLECT

s fluoCOLLECT

Toplotna moč / Elektr. moč / COP
pri W10 / W35

kW

6,4/1,4/4,8

10,0/1,9/5,2

12,9/2,4/5,1

16,8/3,1/5,4

23,0/4,4/5,2

Toplotna moč / Elektr. moč / COP
pri W10 / W55

kW

6,3/2,1/3,0

10,3/3,0/3,5

13,3/3,9/3,3

17,1/4,8/3,6

23,8/6,8/3,5

Zvočna moč pri W10 / W35

dB(A)

41

44

47

48

43

Energijski razred ogrevanja 35°C / 55°C

A++

A++

A++

A++

A++

Energijski razred paketa 55°C

A+++

A+++

A+++

A+++

A+++

26 / 27

aroTHERM

Enota

VWL 55 / 2

VWL 85 / 2

VWL 115 / 2

VWL 155 / 2

Toplotna moč / Elektr. moč / COP pri A2 / W35

kW

3,1/0,9/3,6

4,6/1,3/3,8

5,1/1,5/3,6

8,2/2,4/3,6

Toplotna moč / Elektr. moč / COP pri A2 / W55

kW

3,0/1,5/2,0

3,9/1,7/2,4

4,8/2,1/2,3

7,1/3,2/2,3

Toplotna moč / Elektr. moč / COP pri A10 / W35

kW

5,1/1,1/5,0

6,8/1,3/5,6

9,4/1,9/5,1

11,9/2,5/4,9

Toplotna moč / Elektr. moč / COP pri A-7 / W35

kW

4,9/2,1/2,4

6,7/2,4/2,8

7,9/3,2/2,5

11,8/4,7/2,6

Zagonski tok

A

13

16

13

9

Temperatura ogrevanja (Min / Maks)

°C

22/60

22/63

22/63

22/63

Zvočna moč pri A7 / W55

dB(A)

61

61

66

66

Mere naprave (Višina / širina / globina)

mm

834/970/408

975/1.103/463

975/1.103/463

1.375/1.103/463

Teža, brez embalaže

kg

90

106

126

165

Tip hladilnega sredstva

(1)

R410a

Energijski razred ogrevanja 55°C

A+

A+

A+

A+

Energijski razred ogrevanja 35°C

A++

A++

A+

A++

1) Izdelek vsebuje določene toplogredne pline

geoTHERM

Enota

VWS 220 / 3

VWS 300 / 3

VWS 380 / 3

VWS 460 / 3

Toplotna moč / Elektr. moč / COP pri B0 / W35

kW

22,0/5,0/4,4

30,0/6,3/4,5

37,8/8,3/4,4

45,7/10,0/4,5

Toplotna moč / Elektr. moč / COP pri B0 / W55

kW

21,1/6,5/3,1

27,4/8,6/3,1

34,7/11,0/3,1

43,4/13,5/3,1

Zagonski tok z omejevalnikom zagonskega toka

A

44

65

85

110

Temperatura ogrevanja (Min / Maks)

°C

Zvočna moč pri A7 / W55

dB(A)

Mere naprave (višina / širina / globina)

mm

Mere naprave za namestitev (višina / širina / globina)

mm

Teža, brez embalaže

kg

Tip hladilnega sredstva

25 / 62
55

56

58

63

1.200/760/1.100
1.200/760/900
352

371

(1)

387

424

R410a

Energijski razred ogrevanja 35°C / 55°C

A++

A++

A++

A++

Energijski razred ogrevanja 35°C / 35°C

A++

A++

A++

A++

1) Izdelek vsebuje določene toplogredne pline

aroSTOR

Enota

VWL BM 290

VWL B 290

/4

/4

Toplotna moč

W

COP pri R2 / W55

W

2,7

COP pri R15 / W55

W

3,3

Volumen vsebnika STV

l

Največja električna moč dodatnega grelnika

kW

1,5

Temperatura tople vode (Min / Maks s pomožnim grelcem)

°C

60 / 65

Temperatura ogrevanja (Min / Maks)

°C

-7 / 35

Mere naprave (višina / širina / globina)

mm

Teža, brez embalaže

kg

Tip hladilnega sredstva

1.650

290

1.658 / 693 / 693
120

(1)

Energijski razred ogrevanja 35°C / 35°C
1) Izdelek vsebuje določene toplogredne pline

300

115
R410a

A

A

geoTHERM

Enota

VWS 36 / 4

Toplotna moč / Elektr. moč / COP pri B0 / W35

kW

2,7/0,7/4,3

Toplotna moč / Elektr. moč / COP pri B0 / W55

kW

2,4/0,9/2,8

Zagonski tok

A

23

Temperatura ogrevanja (Min / Maks)

°C

20 / 55

Zvočna moč

dB(A)

45

Mere naprave (Višina / širina / globina)

mm

720 / 440 / 426

Teža, brez embalaže

kg

59

Energijski razred ogrevanja 55°C

A+

Energijski razred ogrevanja 35°C

A++

geoTHERM

Enota

VWL 35 /4 S

Toplotna moč / Elektr. moč / COP pri A2 / W35

kW

2,5/0,7/3,5

Toplotna moč / Elektr. moč / COP pri A7 / W35

kW

2,8/0,7/3,9

Zagonski tok (Maks)

A

23

Temperatura ogrevanja (Min / Maks)

°C

20 / 55

Temperatura toplotnega vira (Min / Maks)

°C

-10 / 20

Zvočna moč

dB(A)

45

Mere naprave (Višina / širina / globina)

mm

720 / 440 / 426

Teža, brez embalaže

kg

Tip hladilnega sredstva

(1)

55
R410a
A+

Energijski razred ogrevanja 35°C / 55°C
1) Izdelek vsebuje določene toplogredne pline

geoTHERM

Enota

VWL Hibrid zrak / slanica

Zvočna moč

dB(A)

52

Mere naprave (Višina / širina / globina)

mm

720 / 440 / 690

Teža, brez embalaže

kg

35

VIH QW 190/1 E

VIH QW 190/1 E

uniTOWER

Enota

(medizmenjevalec)
Območje moči ogrevanja z vgrajenim električnim grelcem

kW

Tip sistema

2 ... 6

2 ... 6

sistem brez toplotnega
izmenjevalca

sistem s toplotnim
izmenjevalcem

Mere naprave (Višina / širina / globina)

mm

1880 / 599 / 693

1880 / 599 / 693

Teža, brez embalaže

kg

170

170

Teža z napolnjeno vodo

kg

360

360

Poraba energije v mirovanju

W

1,2

1,2

400 V / 50 Hz

400 V / 50 Hz

Električni priključek

28 / 29

Zapiski
... da ne pozabim

Strokovnost in podpora, kot si ju želim.

Servisna podpora
—— Vaillantova servisna mreža po vsej Sloveniji je uveljavljena kot najštevilčnejša in najbolj profesionalna
servisna organizacija.
—— V času ogrevalne sezone Vaillant organizira dežurstva serviserjev, da bi bile uporabnikom zagotovljene
storitve.
—— Vrhunsko izobraževanje serviserjev v „Vaillantovem izobraževalnem centru“ (VIC), enemu najsodobnejših
centrov za tovrstno izobraževanje v Sloveniji in širšem prostoru.
—— Naši serviserji uporabljajo sodobno tehnologijo kot so na primer prenosne računalnike s programi za
diagnosticiranje in vgradnjo naprav.
—— Trenuten popis serviserjev je dostopen na www.vaillant.si

Toplotne črpalke – 01032016 - Pridržujemo si pravice do sprememb

Tehnična podpora
—— Visokokvalificirani sodelavci tehničnega oddelka so na razpolago vsem partnerje za strokovno načrtovanje
in izvedbo ogrevalnih sistemov, sistemov za pripravo tople vode, hlajenje in prezračevanje.
—— Bogate izkušnje naših inženirjev zagotavljajo pravilno izbiro naprav in sistemov.
—— Izkušnje na terenu z več sto različnih objektov prestavljajo nenadomestljivo znanje.

