Ilma-vesilämpöpumput

•

aroTHERM plus

Vihreä ilmavesilämpöpumppu.
Plussaa kotiini.
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Vuodesta 1874 lähtien Vaillantin tehtävänä on ollut vastata asiakkaidemme
lämmöntarpeisiin. Vielä yli 145 vuotta myöhemmin korostamme energiatehokasta, ympäristöystävällistä ja
taloudellista toimintaa huomioiden ympäristö käyttäjäystävällisillä sovelluksilla.
Tulevaisuuden kestävät Saksalaiset lämpöpumput
Kaikki tuotteemme on kehitetty Saksassa, valmistettu Euroopassa ja testattu äärimmäisissä
ilmasto-olosuhteissa sekä omissa testikeskuksissamme. Yli 250 000 Vaillant-lämpöpumppua
on asennettu ympäri maailmaa. Lämpöpumppumme ovat uskomattoman tehokkaita ja tarjoavat
luotettavan toiminnan parhaalla mahdollisella hyötysuhteella ja pitkällä elinkaarella.
Vaillantin viimeisimmän kehityksen ansiosta voit valita aroTHERM plus ilma-vesilämpöpumpun. Valitse
malli, joka huolehtii tarpeesi lämmityksessä ja lämpimässä käyttövedessä. Olitpa sitten rakentamassa
uutta taloa, tai saneeraamassa kotiasi, kun valitset Vaillant-lämpöpumpun sinulle taataan myös
tehokas toiminta minimaalisella ylläpitokuluilla. Saat ympäristöystävällisen lämmitysratkaisun, alhaiset
lämmityslaskut sekä kodin maksimaalisen mukavuuden.
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Valitse ilma-vesilämpöpumppu

Hyvä ratkaisu ilmastolle
ja pankkitilillesi

Globaalitavoite: Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen.

Pienempi energiankulutus = pienemmät

Kasvihuonekaasupäästöjen suurin lähde on maailmanlaajuisesti

lämmityskustannukset

hiilen, öljyn ja kaasun polttaminen sähkön- ja lämmöntuotantoa

Lämmityslasku vähenee samalla tavalla kuin vastuuvapaus

varten. EU:n kunnianhimoiset ilmastotavoitteissa meidän on

hiilidioksidipäästöistä. Kun valitset Vaillant-lämpöpumpun

yhdessä vähennettävä päästöjemme kasvihuonekaasujen

valitset tekniikan, joka on erittäin tehokas: Noin 75 %

määrää 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

käyttämästäsi energiasta on peräisin ympäristöstä -

Uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisessä energia on

ilmaistaenergiaa ilmasta. Vain loput 25 % tarvitsevat

erityisen kustannustehokasta ja ympäristöystävällistä, siksi

tuotettua energiaa. Lämpöpumpun tarvitsemaa energiaa

lämpöpumppu on optimaalinen ja energiatehokas valinta

voit tuottaa myös itse valitsemalla Vaillantin tehokkaan

lämmmitykseen. Lämpöpumpuilla voi vähentää hiilidioksidipä-

aurinkosähköjärjestelmän.

ästöjä jopa 30 % suhteessa esimerkiksi kaasu- tai öljylaitoksiin.
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Faktaa
lämpöpumpuista:

30 %
Lämpöpumppujen myynti
kasvoi viime vuonna n. 30%
verrattuna vuoteen 2018.

lähes

100.000
myytyä lämpöpumppua
vuonna 2019. Suurin osa myydyistä
lämpöpumpuista oli ilmalämpöpumppuja.

26 %
Kasvoi prosentuaalisesti
ilma-vesilämpöpumppujen
myynti suomessa verrattuna
vuoteen 2018.
Vaihtaminen uusiutuvaan energiaan
Vaillant-lämpöpumput eivät ole vain ihanteellisia
uudisrakentamiseen, ne ovat myös optimaalisia ja energiaa
säästäviä lämmitysratkaisuja lämmityssaneerauksiin.
Tämä tarkoittaa, että lämpöpumppu on myös täydellinen
ratkaisu, kun vanha lämmitysjärjestelmä on vaihdettava.

Täydellinen

LÄMMITYSSANEERAUKSEEN
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Tuotteen valintaperusteet

Lämmitysratkaisu
joka vastaa tarpeitasi
Oletko rakentamassa uutta kotia vai remontoitko vanhaa
taloa? Vaillant aroTHERM plus on täydellinen valinta.
Saat ympäristöystävällisen ja energiaa säästävän lämmitysjärjestelmän, joka tarjoaa optimaalisen lämmön ja kuuman
käyttöveden - mukautettu tarpeisiisi ja kotisi tarpeisiin.

UUDISKOHDE

TÄYDELLINEN
SANEERAUSKOHDE

Täydellinen uuteen kotiin

Energiapihi saneeraus- ja korjaushankkeissa

Älä unohda lämmitysjärjestelmän ominaisuuksia rakentaessasi

aroTHERM plus lämpöpumppu on myös optimaalinen läm-

uutta kotia. Tällä tavalla voit rakentaa kodin niin, että se

mityslaite, kun sinun on saneerattava tai kunnostettava

vastaa vaatimuksiasi ja tarpeitasi. Sinun täytyy muistaa, että

kotisi lämmitysjärjestelmä. Korvaa fossiiliset polttoaineet

uusi lämitysjärjestelmä on rakentamismääräyksien mukainen

ilmastoystävällisellä aroTHERM plus ilma-vesilämpöpumpulla.

ja täyttää kaikki normit. Rakenna energiaystävällisesti -

Vaillant lämpöpumpussa luonnollinen kylmäaine R290, joka

AroTHERM plus on paljon muutakin. Minimoit energiakustannukset talon koko käyttöiän ajan. Valitse CO2-ystävällinen

on uskomattoman ympäristöystävällinen ja mahdollistaa

aroTHERM plus ilma-vesilämpöpumppu, joka säästää

tarkoittaa, että aroTHERM plus on ihanteellinen myös

ympäristöä ja varmistaa hyvän sisäilmaston sinulle ja sinun

nestekiertoisissa pattereissa.

perhelle. Lämpöpumppu on erityisen tehokas yhdessä
lattialämmityksen kanssa. Jos haluat: Voit hankkia jäähdytystoiminnon, jotta koti voidaan jäähdyttää myös kuumina päivinä.
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erityisen korkean virtauslämpötilan: jopa 75° C. Tämä

Edistyksellistä ja kestävää lämpöpumpputekniikkaa
aroTHERM plus energiamerkintä on A +++. Tämän avulla saat

Edut:

kodistasi erittäin energiatehokkaan. aroTHERM plus on erittäin

• Täydellinen saneeraukseen ja uuteen rakennukseen

energiatehokas, testattu ja suunniteltu Skandinavian ilmastoon.
Tehokas toiminta aina -25° C: seen saakka.

menolämpötila jopa 70° C: seen ilman sähkövastusta
• Mukautettu lämpö- ja käyttöveden käyttömukavuus
• Laaja valikoima malleja 3, 5, 6, 7, 10 ja 12 kW

Poikkeuksellisen korkea käyttöveden käyttömukavuus

• Uskomaton energiansäästö ja tulevaisuudenkestävä

AroTHERM plus takaa uskomattoman korkean suorituskyvyn

• Hiljainen toiminta

ja siksi myös erittäin korkean käyttöveden käyttömukavuuden

• Tehokas käyttö -25° C: seen saakka

lämpötilan jopa 70° C saakka. Tällä tavalla olet suojattu myös

• Käyttöveden mukavuus ja legionella-suoja

legionellaa vastaan ilman ylimääräistä sähkölämmityksen

• 3, 5, 6 ja 7 kW täyttö alle 1 kg kylmäainetta

tarvetta.

• Ajaton muotoilu ja tilaa säästävä asennus sisälle ja ulos
• Käyttäjäystävällinen hallinta - myös sovelluksen kautta
• Helppo ja nopea asentaa. Suljettu kylmäpiiri
• Alhaiset käyttökustannukset

Löydä Vaillant-jälleenmyyjä, joka voi
räätälöidä sopivan lämpöpumppuratkaisun sinun tarpeisiin. Löydät
paikallisen LVI-asentajan tämän
QR-koodin avulla.

• Energiamerkkintä A+++
• Valmistettu Saksassa
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Luonnollista
kehitystä
ollinen
Luonn aine
kylmä 3
GWP

Luonnollinen kylmäaine R290
Tämän lämpöpumpun avulla Vaillant esittelee luonnollisen
kylmäaine R290:n, joka mahdollistaa muun muassa menoveden lämpötilan 75° C: seen saakka. R290-kylmäaineen

Mikä on kasvihuonepotentiaali (GWP)?
GWP on vertailuarvo, joka ilmaisee kasvihuoneilmiön
kasvihuonekaasuille, kuten kylmäaineille . Mitä suurempi
arvo, sitä huonompi ilmastovaikutus.

määrä aroTHERM plus-mallissa vähenee n. 75 % verrattuna
aikaisemmin käytettyihin kylmäaineisiin. Lisäksi R290:ssa on
uskomattoman alhainen kasvihuonekaasupotentiaali GWP: n
ollessa 3. Yleensä käytetyn kylmäaineen GWP on 2088. GWP
on vertailuarvo, joka osoittaa kasvihuoneilmiön kylmäaineissa.

Laskentaesimerkissä
Aikaisemmin käytetty kylmäaine R290 (aroTHERM plus)

Mikä on R290?
Se on luonnollisen kylmäaineen tekninen nimi. R290 on
jo laajasti käytössä päivittäisessä elämässämme kuten
jääkaappeissa ja hiuslakkassa.
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1.8 kg x 2088 GWP

0.6 kg x 3 GWP

= 3760 kg CO2

= 1.8 kg CO2
13 tunnin
lento Lontoosta
Kuala Lumpuriin

15 km
ajomatka
autolla

Tehokas ja hiljainen
toiminta

1m

38 dB(A)

32 dB(A)

28 dB(A)

2m
3m

Sound emission aroTHERM plus & aroTHERM Split
5 kW heat pump operating in silent mode free standing

Nopea asennus

aroTHERM plus

aroTHERM plus ilma-vesilämpöpumppuratkaisu voi olla
asennettu ja valmis lämmittämään kodin vain yhdessä päivässä. Hankalissa kohteissa voi asennukseen kulua 3 päivää.

Lämmönlähde:
ilma

Uskomattoman hiljainen: Voidaan asentaa
jopa tiheään rakennetuille alueille

Lähes äänetön = joustava asennus

Käyttötarkoitus

Uudisrakentaminen ja saneerauskohteet

Lämpöpumppu voidaan sijoittaa lähes mihin haluat ja jopa
20 metrin päähän sisäyksiköstä. Oikein sijoitettuna ulkoyksikkö
ei häiritse ympäristöäsi tai sinua.

Lämmitysmuodot

Rakennuksen
koko
Sisätilavaatimukset
aroTHERM plus -edut
• 	Optimaalinen ja mukava lämmitysratkaisu edulliseen 		
hintaan
• Ihanteellinen saneeraus- ja korjaushankkeisiin
• Täydellinen uudisrakentamiseen
• Uskomattoman tehokas: Korkein hyötysuhde
• Äärimmäisen alhainen äänitaso - voidaan asentaa lähelle
• Nopea, yksinkertainen ja tilaa säästävä asennus

Lämminvesi

Energiamerkintä

Lattia-, patteri ja jäähdytyspiirit

Uudisrakentamisessa jopa 470 m² asti
- Saneerauskohteissa jopa 200 m² asti
1,5 m² uniTOWER: llä
2,20 m² hydrauliasemalla
ja käyttövesivaraajalla
Jopa 5 henkilöä uniTOWER-järjestelmällä.
Suurempia tarpeita varten: Hydrauliikkaasema ja käyttövesivaraaja 500 litraan asti
Lämmitys:
A+++ / A++ (A+++ - D)
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Sinun edut

Kuusi syytä valita plus
Miksi aroTHERM plus on sinulle oikea valinta?

CO2
Säästää
ympäristöä ja kuluja
Matala lämmityslasku, minimaaliset CO2-päästöt
ja helppo asentaa. aroTHERM plus äärimmäinen
energiansäästö ja teho. Vaillant käyttää tässä
lämpöpumpussa luonnollista kylmäainetta
R290, joka on ympäristöystävällinen kylmäaine
verrattuna aikaisemmin käytettyihin kylmäaineihin.
Voit säästää vielä enemmän, jos asennutat
aurinkosähköjärjestelmän.

Lähes äänetön toiminta - Tehokkuutensa
ansiosta. sound safe-järjestelmä on aroTHERM
plussan yksi tärkeimpiä ominaisuuksia.
aroTHERM plus on markkinoiden hiljaisimpia
lämpöpumppuja. Ulkoyksikkö ei häiritse sinua
tai naapureitasi. Siksi lämpöpumppu on myös
täydellinen lämmitysratkaisu tiheästi sijoitetuille
rakennuksille. Kuin lehtien havina. Kolmen
metrin etäisyydellä ääntä on jo hankala havaita.

Uskomattoman
hiljainen

aroTHERM plus ilma-vesilämpöpumppu
Ulkoyksikkö

Asennus koostuu kompaktista aroTHERM plusulkoyksiköstä sekä uniTOWER-sisäyksiköstä,
joka ei vie tilaa enempää kuin jääkaappi.
Se on täydellinen kumppani. integroitu
käyttövesivaraaja ja integroidut hydrauliset
komponentit. Suurempaa käyttöveden
kulutusta varten sisälle voidaan asentaa
erillinen käyttövesivaraaja ja Vaillantin pieni
seinälle asennettava sisäyksikkö.
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Pieni
tilantarve

75˚C
Täydellinen uudisja saneeraskohteisiin

Menoveden lämpötila jopa 75° C.
aroTHERM plus ihanteellinen ilmavesilämpöpumppu saneerauskohteisiin,
joissa on patterit tai lattialämmitys.
Lämpöpumppu on tietysti myös täydellinen
valinta uusiin rakennuksiin.

Käyttäjäystävällinen ohjaus. SensoCOMFORT

"smart"-ohjaus.

takaa maksimaalisen lämpömukavuuden ja

KNX

hyödyntää luonnon resursseja optimaalisesti.
Jos sensoNET Internet-viestintämoduuli yhdistetään, voit ilmaisen sovelluksen kautta mm.
muuttaa asetuksia ja säätää lämpöä, kun
haluat sitä.

uniTOWER
Sisäyksikkö, johon on integroitu käyttövesivaraaja

Ole itsenäinen uusiutuvan energian kanssa.
AroTHERM plus auttaa huolehtimaan
ilmastosta. Lämmitysjärjestelmästä voidaan,
tehdä entistä ympäristöystävällisempi ja

Säästä vieläkin
enemmän

taloudellisempi. Voit yhdistää lämpöpumppuun
esimerkiksi Vaillantin aurinkokennot, aurinkolämpöjärjestelmän tai ilmanvaihdon.
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Lämpöpumput - made in Germany

aroTHERM plus.
Uutta energiaa ilmasta

GERMAN
ENGINEERING

Lämpöpumppujärjestelmä aroTHERM plus mahdollistaa
lämmityksen ja lämpimän käyttöveden. Kuumina kesäpäivinä
myös jäähdytys on mahdollista. Yksinkertaisesti kodin energiatehokas ratkaisu koosta riippumatta.

Vain kaksi komponenttia tehokasta järjestelmää varten
Vaillantin ilma-vesilämpöpumppuratkaisu voi koostua kahdesta
laitteesta - aroTHERM plus lämpöpumppu asennetaan ulos.
Ulkoyksikkö voidaan asentaa hienovaraisesti puutarhaan, talon
seinälle tai jopa katolle. Sisätiloihin asennetaan uniTOWERhydrauliikkayksikkö. Mallista riipuen sisä- ja ulkoyksikön
etäisyys voi olla jopa 20 m.
Kaikki yhdessä, uniTOWER: Kompakti sisäyksikkö
Kaikki tarvittava yhdessä yksikössä. uniTOWER ei vie tilaa
enempää kotona kuin jääkaappi. uniTOWER:iin on integroitu
mm. 190 litran lämminvesivaraaja sekä tarvittavat hydrauliosat.
Tämä ratkaisu sopii täydellisesti esimerkiksi viiden asukkaan
kotitaloudelle.
Ilma-vesilämpöpumppu aroTHERM plus sekä sisäyksikkö uniTOWER
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Suuri tarve käyttövedelle
Jos tarvitset paljon kuumaa vettä, niin meillä on ratkaisu sinulle. Sisätiloihin asennetaan seinälle asennettava hydrauliikkaasema sekä erillinen lattialla seisova käyttövesivaraaja, jonka
koko mitoitetaan sopivaksi tarpeisiisi. On myös mahdollista
ladata aurinkoenergiaa aurinkolämpövaraajaan.
Innovatiivinen, esteettinen sekä houkuttelevat hinnat
aroTHERM plus -järjestelmällä saat erinomaisen vastineen
rahalle - ja se näyttää myös hyvältä. Lämpöpumpulla on jo
useita palkintoja kauniista ja ajattomasta suunnittelusta.
Yksi innovatiivisimmista ja parhaista tuotteista.

Ilma-vesilämpöpumppuratkaisu suureen käyttöveden tarpeisiin:
aroTHERM plus, seinälle asennettava hydrauliasema ja käyttövesivaraaja.
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Lämpöpumppuyhdistelmät

Tehokkaat ja älykkäät
yhdistelmät
Kun sijoitat Vaillant aroTHERM plus lämpöpumppujärjestelmään, se ei ole vain uskomattoman tehokas
lämmitysjärjestelmä maksimaalisella lämmitysmukavuudella - autat myös huolehtimaan ilmastosta
ja käytät samalla luonnon vapaita ja ilmaisia resursseja optimaalisesti. Voit itse tehdä järjestelmästäsi
entistä kestävämmän ja taloudellisemman liittämällä lämpöpumppusi vihreään ja ympäristöystävälliseen
Vaillant-ratkaisuihin - Käyttäjäystävällinen, älykäs sekä ”smart” hallintateknologia varmistaa täydellisen
integroinnin. Kaikki täydellisen lämmitysratkaisun komponentit.

Aurinkosähkö
Asumismukavuutta vihreällä ja ilmaisella aurinkoenergialla.
Tarvitset aina sähköä: lämmitykseen, valoon ja yleissähkölaitteisiin. AuroPOWER aurinkokennojärjestelmällä tuotat oman
sähkösi. Yhdessä aroTHERM plus lämpöpumpun kanssa voit tulla
lähes omavaraiseksi lämmön ja lämpimän käyttöveden kanssa.
Saavutat samalla säästöjä energialaskuissa.

Aurinkolämpö
Aurinkolämpö on ilmaista energiaa auringosta. Aurinkoenergiaa
voidaan käyttää lämmittämään lämpimän käyttöveden sekä
rakennukset, joissa on nestekiertoinen lämmänjakojärjestelmä.
Varsin pienellä keräilypinta-alalla voit säästää jopa 60%
lämpimän käyttöveden kustannuksista.

Lämmin käyttövesi
Varaajamme on räätälöity vastaamaan tarkalleen lämpimän
käyttöveden vaatimuksiasi. Vaillant käyttövesivaraajat,
hybridivaraajat, työsäiliöt ja aurinkolämpövaraajat on erityisesti
sovitettu Vaillantin lämpöpumppuihin. Ne saavuttavat korkeimman
energiatehokkuuden, joten lämpö ei lopu kesken.
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Käyttäjäystävällinen ja älykäs

Älykäs myös sovelluksen avulla

Käyttäjäystävällinen sensoCOMFORT-ohjaus takaa maksimaalisen

SensoNET Internet-viestintämoduulin kanssa sensoCOMFORT

mukavuuden sekä hyödyntää optimaalisesti luonnon resursseja.

antaa sinulle älykkään ohjauksen, jolla voit online-tilassa

Näin saavutetaan lämmitysjärjestelmän optimaalinen lämpötila

suorittaa järjestelmän etäohjauksen ja analysoinnin. Ilmaisen

joka riippuu todellisesta ulkolämpötilasta. Yöpudotus ja myös

sovelluksen avulla voit asettaa, säätää ja hallita lämmitys-

lämmin käyttövesi on täysin hallinnassa. Päivittäiset toiminnot

järjestelmääsi, kuten haluat - milloin haluat. Yksinkertaisesti:

ja lämpöpumpun käynti- ja ajastusajat nopeasti ja helposti.

älykäs, lisääntynyt lämpömukavuus ja suuret säästöt.

Kun ohjain havaitsee, että on annettu tarpeeksi energiaa,
lämpöpumppu sammuu automaattisesti. sensoCOMFORT saatavana myös langattomana versiona samoilla ominaisuuksilla.
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Miten lämpöpumppu toimii

Näin tehokkaasti
lämpöpumppu toimii
Täydellinen kierto
Lämpöpumpun tekniikka on sama kuin jääkaapissa, yksinkertaisesti käänteisperiaatteella. aroTHERM plus hyädyntää auringon
lämpöä, joka varastoitunut ilmaan. Prosessipiirissä tämä lämpö nostetaan korkeammalle paine- ja lämpötilatasolle, ja siten se
voidaan käyttää lämmitykseen. Tässä samat neljä vaihetta toistetaan suljetussa piirissä.

2
Puristus
Höyry puristetaan kompressorissa.
Lämpötila ja paine nousevat.

1
Höyrystyminen
Lämmönvaihtimessa
luonnollinen
kylmäaine (R290)
siirtää energian ilmasta
kylmäaineeseen,
joka johdetaan
kompressoriin.

3
Jäähtyminen
Lämpö siirtyy
lämmönvaihtimesta
lämmitysjärjestelmään. Kylmäaine
jäähtyy ja muuttuu
juoksevaksi
uudelleen.

4
Paisuntaventtiili
Matala lämpötila

Kylmäaine, joka on edelleen korkeassa paineessa

Korkea lämpötila

ja lämpötilassa johdetaan paisuntaventtiiliin,
jossa paine ja lämpötila laskevat merkittävästi.
Kylmäaine voi taas ottaa vastaan energiaa
ympäristöstä. Sykli alkaa uudelleen.
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Vaillantin laatu

Kokemuksemme
on sinun takuusi
Faktat: Vaillant-lämpöpumput

Luota asiantuntemukseemme ja kokemukseemme:

Vaillantin menestys perustuu tutkimukseen ja tehokkaaseen

• Kehitys Saksassa, valmistettu yksinomaan EU: ssa

energiaa säästävien laitteiden tuotekehitykseen. Vaillantin

• Testit kovissa sääolosuhteissa - testauskeskukset

aroTHERM plus lämpöpumppujärjestelmät: Korkein hyötysuhde,
Saksalaista laatua, ympäristöystävällinen lämmitys, pieni
sähkönkulutus sekä käytännössä hiljainen toiminta.

kylmäkammioissa -30 ° C: n lämpötilasta aina
+ 50 ° C:n lämpötilaan
• Taattu korkea turvallisuus - Erittäin tiukat kriteerit
• Kaikille lämpöpumppuille tehdään laajat tarkastukset

250 000 lämpöpumppua on asennettu ympäri maailmaa - se

koko valmistusprosessin ajan

on yksi hyvä todiste laadustamme.

• Vaillant-lämpöpumput ovat hiljaisimpia markkinoilla

Jokainen yksikkö testataan perusteellisesti ennen tehtaalta lähetystä.

Ammattitaitoinen ja koulutettu väkemme valmistaa lämpöpumppuja.
Tehdas Nantesissa, Ranskassa.

Kylmäkammiossa lämpöpumput testataan äärimmäisissä lämpötiloissa.

Äärimmäiset haasteet ja sääolosuhteet simuloidaan kattavien testien sarjassa.
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Tekninen
aroTHERM plus VWL A
Monoblock

Yksikkö

VWL 35/6 A
230V S2

VWL 55/6 A
230V S2

VWL 65/6 A
230V S2

VWL 75/6 A
230V S2

VWL 105/6 A
400V S2

VWL 125/6 A
400V S2

Lämmöntuotto / suoritusarvot
A2W35 ΔT5

kW

2,0 / 3,9

2,0 / 3,9

3,1 / 4,1

3,1 / 4,1

5,8 / 4,6

5,9 / 4,6

Lämmöntuotto / suoritusarvot
A7W35 ΔT5

kW

3,4 / 4,8

3,4 / 4,8

4,5 / 4,8

4,6 / 4,8

8,1 / 5,3

8,5 / 5,4

Lämmöntuotto / suoritusarvot
A7W55 ΔT8

kW

4,8 / 2,8

4,8 / 2,8

4,9 / 2,9

5,0 / 2,9

9,1 / 3,1

9,1 / 3,1

Lämmöntuotto / suoritusarvot
A-7W35 ΔT5

kW

3,6 / 2,7

5,4 / 2,6

5,4 / 3,0

7,0 / 2,8

9,2 / 2,7

11,8 / 2,4

Lämmöntuotto / suoritusarvot
A-7W55 ΔT8

kW

3,7 / 2,0

5,1 / 2,0

5,3 / 2,0

6,4 / 2,0

9,7 / 2,0

11,3 / 1,9

Lämmöntuotto / suoritusarvot
A-7W65 ΔT8

kW

3,2 / 1,5

4,0 / 1,7

5,1 / 1,7

5,4 / 1,7

9,5 / 1,7

9,6 / 1,7

SCOP matala lämpötila 35° C

4,43

4,59

4,70

4,63

4,97

4,90

SCOP korkea lämpötila 55° C

3,14

3,29

3,31

3,41

3,61

3,72

Sähkönsyöttö

1/NP/PE 230V, 50 Hz

Sulakekoko

3/NP/PE 400V, 50 Hz

A

1 x 16

1 x 16

1 x 16

1 x 16

3 x 16

3 x 16

Äänitaso LWA (ErP)

dB(A)

54

54

55

55

59

59

Mitat (K x L x S)

mm

965/1.100/450

965/1.100/450

765/1.100/450 765/1.100/450

1.565/1.100/450 1.565/1.100/450

114

114

128

128

210

210

Kylmäainemäärä

kg

0,6

0,6

0,9

0,9

1,3

1,3

Kylmäaine

R290

R290

R290

R290

R290

R290

Lataus yhdekoko

1 1/4“

1 1/4“

1 1/4“

1 1/4“

1 1/4“

1 1/4“

A++

A+++

A+++

A+++

A+++

A+++

A+

A++

A++

A++

A++

A++

Energiamerkintä 35 °C, (A+++
- D)

System

kg

Energiamerkintä 55 °C, (A+++
- D)

System

Paino
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uniTOWER

Yksikkö

VIH QW 190/6 E

Yhdistetään aroTHERM Plussan
kanssa

kW

VWL 35/6 A
230V S2

VWL 55/6 A
230V S2

VWL 65/6 A
230V S2

VWL 75/6 A
230V S2

VWL 105/6 A
400V S2

VWL 125/6 A
400V S2

Energiamerkintä (55° C)
(A+++ - D)

kW

A+

A+

A+

A++

A++

A++

Energiamerkintä, lämminvesi
(A+ - F)

kW

A

A

A

A

A

A

Käyttövesiprofiili

kW

L

L

XL

XL

XL

XL

Korkeus x Leveys x Syvyys

mm

1.880 x 599 x 693

Paino

Kg

146

Tilavuus

Litraa

185

Lämminvesivaraajan materiaali

Tyyppi

Teräs, emaloitu

Bar

10

Yhdekoko käyttövesi

Ø

3/4“

Yhdekoko lämmitys

Ø

1“

Yhdekoko lämpöpumppu

Ø

1 1/4“

Paisuntasäiliön tilavuus

Litraa

15

Sähkövastus (sisäinen)

kW

8,5

V/Hz

400 V / 50 400 V / 50

A

13,6

Maks. paine

Sähkönsyöttö
Maks. virrankulutus
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Huolto

Vaillantilla huolehditaan
kaikki aina takuusta
huoltoihin
Tervetuloa Vaillant-asiakaspalveluun. Kun olet päätynyt Vaillantiin olemme
tietysti valmiita palvelemaan teitä Sertifioitujen Vaillant-jälleenmyyjien
kanssa

Hyödynnä meidän osaamista ja kokemusta - Vaillantin
järjestelmäteknologialla ja palvelulla.

Sertifioitu Vaillant-jälleenmyyjäsi voi myös aina antaa
sinulle ammattimaisia neuvoja ja optimaalisen tarjouksen
lämmityslaiteasennuksesta omien toiveidesi ja tarpeidesi
perusteella.
Täydellinen tuotevalikoima osoitteessa www.vaillant.fi
Löydät myös täydellisen tuotevalikoiman Vaillantin verkkosivuilta
sekä lyhyen kuvauksen jokaisesta tuotteesta sekä
esitteet ja käyttöoppaat.

Sertifioidut Vaillant-jälleenmyyjät
Vaillantin verkkosivuilta löydät sertifioidut Vaillant-jälleenmyyjät,
joiden kanssa teemme yhteistyötä. Vaillant-jälleenmyyjiämme
koulutetaan jatkuvasti Vaillantin tuotteisiin kursseilla ja seminaareissa. - se on turvasi ammattimaiselle asennukselle ja
Vaillant-lämmitysratkaisujen huollolle.

Skannaa QR-koodi ja katso Vaillantin
verkkosivusto. Täältä löydät paljon lisätietoja
Vaillantin koko tuotevalikoimasta.

Vaillant A/S
Drejergangen 3A, 2690 Karlslunde
www.vaillant.fi

aroTHERM plus 05/2020, Oikeus muutoksiin pidätetään.

Tervetuloa Vaillant-asiakaspalveluun
Palvelun osalta Vaillant on aina valmis auttamaan.
Olemme yhdessä kumppaneidemme kanssa valmiita
puhelimitse vastaamaan kaikkiin kysymyksiin ja kun
tarvitset huoltoa takuuajan jälkeen, löydämme myös
optimaalisen ratkaisun sinulle.

