
 Pompy ciep∏a

aroTHERM geoTHERM

Dlaczego Vaillant?

Aby efektywnie wykorzystać energię natury

Wspaniałe uczucie robić właściwe rzeczy.
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Technologie służące poszanowaniu zasobów naturalnych mają w firmie Vaillant długą tradycję. 

Działamy na rzecz zrównoważonego pozyskiwania energii i oferujemy efektywne systemy grzewcze, 

które umożliwiają wygodne korzystanie z odnawialnych źrodeł energii. Najlepszy przykład to nasze 

pompy ciepła, które pozwalają ograniczyć zużycie energii o połowę w porównaniu z tradycyjnymi 

instalacjami, a emisję gazów cieplarnianych zmniejszyć do jednej czwartej.

COP (Coefficient of Performance) jest to podstawowy wskaźnik do oceny efektywności pracy każdej 

pompy ciepła. Wyraża on stosunek mocy grzewczej, wyprodukowanej przez pompę ciepła, do mocy 

elektrycznej pobranej przez sprężarkę 

(wg normy EN 14511).

Przykład: Jeżeli pompa ciepła posiada współczynnik COP=4, to oznacza, że do wytworzenia mocy 

grzewczej 4 kW należy dostarczyć 1 kW mocy elektrycznej. 

Wniosek: Im wyższe COP pompy ciepła, tym pompa ciepła jest bardziej oszczędna, pracuje bardziej 

ekonomicznie.

Q – moc grzewcza pompy ciepła [kW]
W – moc elektryczna pobrana przez sprężarkę [kW]

Q
W

COP =

Dlaczego pompy ciepła Vaillant?

Ponieważ mają wysokie

współczynniki efektywności cieplnej



W 2006 r. rozpoczęliśmy produkcję pomp ciepła we własnych zakładach w Niemczech, a już w 2007 r. pompa 

ciepła geoTHERM plus zwyciężyła w teście fundacji konsumenckiej Warentest. W 2010 r. wprowadziliśmy na rynek 

pompę ciepła typu powietrze/woda geoTHERM VWL S z jednostką zewnętrzną w technologii split glikol, 

a w 2014 r. pompę ciepła powietrze/woda aroTHERM do montażu na zewnątrz.

Nasza oferta obejmująca ponad 40 różnych systemów pomp ciepła marki Vaillant proponuje użytkownikom 

wszelkie możliwe rozwiązania dla domów jedno- i wielorodzinnych. Stale rozwijamy nasz 

asortyment urządzeń, poszukujemy nowatorskich rozwiązań, aby zaspokoić preferencje nawet najbardziej 

wybrednych użytkowników. Elegancka i nowoczesna oprawa naszych urządzeń znakomicie wpisuje się w każdą przestrzeń.

Pompy ciepła marki Vaillant pozyskują odnawialną energię z ziemi, wód gruntowych lub powietrza, 

ponadto można je bez problemu łączyć z instalacjami solarnymi, co pozwala istotnie obniżyć rachunki za 

energię. Urządzenia te integrują w sobie najnowocześniejsze rozwiązania techniczne, niemiecką jakość wykonania 

oraz przemyślany, nowoczesny design.
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Naturalna energia

Pompy ciepła marki Vaillant
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System geoTHERM

Nowoczesna technologia pomp ciep∏a 

marki Vaillant

Nie ma lepszego sposobu na komforto-

we zaopatrzenie 

w ciep∏o i ciep∏ą wodę niż instalacja 

zasilana energią, 

która jest zgromadzona w ziemi, 

wodach gruntowych i powietrzu. 

Natura oferuje nam tę energię 

bezp∏atnie. Pompa ciep∏a pobiera z 

otoczenia 75% energii potrzebnej 

do ogrzewania i podgrzania wody, 

dlatego domowy budżet jest znacznie 

mniej obciążony.

Uk∏ad z pompą ciep∏a geoTHERM firmy 

Vaillant umożliwia opracowanie w pe∏ni 

indywidualnych rozwiązań zarówno 

w trakcie modernizacji domu, jak i w 

nowo budowanym budynku. Oferujemy 

nie tylko najwyższą niemiecką jakość 

potwierdzoną międzynarodowymi cer-

tyfikatami i nagrodami, lecz także ser-

wis i niezawodność marki o 140-letniej 

tradycji.

Wykorzystanie energii s∏onecznej 

zmagazynowanej w ziemi, wodach 

gruntowych i powietrzu to nie tylko 

istotny wk∏ad w ochronę środowiska 

naturalnego, lecz także wielki krok 

naprzód. Zamiast wysokich rachunków 

za ogrzewanie – bezpłatne czerpanie 

energii z przyrody. Takie możliwości 

stwarza w∏aśnie pompa ciep∏a. Żadnej 

emisji, a zaledwie 25% energii grzew-

czej pochodzi ze zużycia elektryczności. 

To doskona∏y bilans energetyczny.



Najlepszy system nie jest nic wart, jeżeli nie można go 

dostosować do indywidualnych potrzeb. Dlatego uk∏ady 

z pompami ciep∏a geoTHERM umożliwiają opracowanie 

indywidualnego, rozwojowego rozwiązania. Oferujemy 

szereg wariantów – od komfortowej pompy ciep∏a z wbudo-

wanymi funkcjami zaopatrzenia w ciep∏ą wodę i klimatyza-

cji po pompy ciep∏a dla instalacji c.o. o mocy 64 kW. Jeżeli 

zamierzają Państwo rozbudować instalację w przysz∏ości 

– nic prostszego. Pompy ciep∏a marki Vaillant można ∏ączyć 

z instalacją solarną, co znacznie obniża koszty energii. 

Każdą pompę można później uzupe∏nić o zasobnik ciep∏ej 

wody. Ciep∏o z ziemi można pobierać za pomocą sondy 

gruntowej lub poziomego kolektora gruntowego. Ciep∏o 

z wód gruntowych pobieramy z kolei w studni zasilającej 

i ch∏onnej. Wreszcie najprostsza możliwość – wykorzysta-

nie energii zgromadzonej w powietrzu za pomocą pompy 

ciep∏a powietrze/woda. W ten sposób udostępniamy 

wszystkie możliwości stwarzane przez nowoczesne pompy 

ciep∏a. Wystarczy tylko podjąć decyzję: od kiedy wprowa-

dzić rozwiązanie, które ma przysz∏ość.
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Technologia najwyższej jakości

W procesie obiegu termodynamicznego (tzw. cyklu Carnota) 

nośnik ciep∏a pobranego z otoczenia jest doprowadzany 

do wyższej temperatury i może przekazać energię instalacji 

grzewczej. W obiegu znajduje się bezfreonowy czynnik 

roboczy o bardzo niskiej temperaturze wrzenia.

1.  W parowniku do czynnika roboczego doprowadzane jest 

ciep∏o z otoczenia. Stan skupienia czynnika roboczego 

zmienia się z ciek∏ego na gazowy.

2.  W sprężarce czynnik roboczy w postaci gazu jest sil-

nie sprężany i osiąga wysoką temperaturę. Ten proces 

wymaga doprowadzenia 25% energii z zewnątrz.

3.  W skraplaczu energia cieplna jest przenoszona bezpo-

średnio do obiegu grzewczego. Czynnik roboczy ponow-

nie ulega och∏odzeniu i przechodzi w stan ciek∏y.

4.  Dzięki dekompresji w zaworze rozprężnym czynnik 

roboczy ulega tak silnemu sch∏odzeniu, że znów 

zaczyna pobierać ciep∏o z otoczenia.

Twój dom, Twoja dzia∏ka,

Twoja pompa ciep∏a
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geoTHERM 
exclusiv • • •
geoTHERM 
plus • •
geoTHERM 
plus/4 • •
geoTHERM • •
geoTHERM 
od 22 kW • • •
geoTHERM 
plus VWL S • •
geoTHERM 
VWL S • •
aroTHERM
VWL • • •

Sonda gruntowa

Wprowadzona pionowo w grunt 

sonda zajmuje wyjątkowo ma∏o 

miejsca. Doskonale nadaje się do 

stosowania przy pobieraniu ciepła 

z działki o małej powierzchni.

Woda gruntowa jako źród∏o energii 

Jeżeli dzia∏ka i uk∏ad geologiczny 

na to pozwalają, można efektywnie 

wykorzystać energię zgromadzoną 

w wodzie gruntowej dzięki układowi 

studni czerpalnej i chłonnej.

aroTHERM VWL - instalacja na 

zewnątrz

Taki montaż pompy ciepła powie-

trze/woda jest szczególnie korzystny 

cenowo. Stacja hydrauliczna 

i opcjonalny zasobnik ciepłej wody 

są instalowane w budynku.  

Kolektor gruntowy poziomy

Kolektor gruntowy o niewielkich 

wymiarach jest zakopywany poziomo 

w ogrodzie, na g∏ębokości ok. 1,5 m.

Powietrze jako źródło energii

Dzięki zamontowaniu pompy ciepła 

typu powietrze/woda z jednostką 

zewnętrzną i wewnętrzną można 

wyjątkowo skutecznie i elastycznie 

pozyskiwać energię zgromadzoną 

w powietrzu na zewnątrz domu.

HP10_6281_02 geoTHERM; air/water; outdoor unit

6 / 7

System geoTHERM



Technologia pomp ciep∏a i zasobników ciep∏ej wody 

Vaillant – najwyższy komfort i największa wydajność 

Zastosowana technologia jest nie tylko korzystna dla 

użytkownika, lecz także wygodna dla instalatora. Szybki 

montaż, ∏atwa eksploatacja i diagnostyka umożliwiająca 

bezzw∏oczne usuwanie ewentualnych zak∏óceń pompy – 

oto cechy prawdziwie przysz∏ościowej instalacji. 

Skraplacz o wysokiej wydajności z uk∏adem wtrysku

W nowym skraplaczu o wysokiej wydajności przekazywanie 

energii cieplnej zoptymalizowano dzięki równomiernemu 

wtryskowi do skraplacza. Zapewnia to o wiele lepszą 

wymianę ciep∏a oraz wyższą efektywność pompy.

Obieg czynnika roboczego sterowany czujnikami

Ca∏ość procesu wytwarzania energii cieplnej w pompach 

marki Vaillant kontrolują i nadzorują czujniki. Ciąg∏y pomiar 

ciśnienia w obiegach ch∏odzenia, ogrzewania i źród∏a ciep∏a, 

wraz z kontrolą faz i ochroną przed zamarzaniem, zapewnia-

ją niezwyk∏y komfort i najwyższą niezawodność pracy.

Zalety tej technologii są oczywiste nie tylko dla użytkowni-

ka, lecz także dla instalatora. Dzięki sterowaniu za pomocą 

czujników można kontrolować obieg czynnika roboczego 

bez użycia przyrządów pomiarowych.

Czynnik roboczy R407C

W pompach ciep∏a Vaillant zastosowano bezfreonowy czynnik 

roboczy R407C. W ten sposób nie tylko chronimy środowisko, 

lecz także zwiększamy niezawodność pompy – ten czynnik 

roboczy jest pewny i nieszkodliwy. Zastosowanie czynnika 

roboczego R407C w sprężarkach pomp ciep∏a marki Vaillant 

zwiększa zarazem indywidualne możliwości stosowania pomp.

Temperatura obiegu – 62ºC

Zastosowanie czynnika roboczego R407C umożliwia pracę 

w instalacjach z temperaturą obiegu 62ºC. Oznacza to 

niebagatelne korzyści w trakcie modernizacji starszych 

budynków – można bowiem wykorzystać zainstalowane 

wcześniej grzejniki.

Regulator bilansu energii: mózg systemu

Zadaniem inteligentnego regulatora bilansu energii w pom-

pach ciepła marki Vaillant jest sterowanie czasami załącza-

nia i wyłączania pompy poprzez obliczanie bilansu energii. 

Regulator precyzyjnie oblicza deficyt ciepła, jaki występuje 

między faktyczną temperaturą zewnętrzną, temperaturą 

zadaną w domu a temperaturą w obiegu zasilania pompy 

ciepła. Deficyt ten należy wyrównać. Gdy regulator zareje-

struje, że doprowadzono wystarczającą ilość ciepła, odłą-

cza pompę. Dzięki temu pompy ciepła marki Vaillant pracu-

ją tylko wtedy, gdy ich praca jest rzeczywiście konieczna.
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Szczegóły innowacji

Technologia pomp ciepła marki Vaillant



Izolacja dźwiękoch∏onna

Dzięki izolacji dźwiękoch∏onnej pompy ciep∏a marki Vaillant pracują 

niezwykle cicho. Bezszmerową pracę zapewnia także akustyczne 

odizolowanie wszystkich podzespo∏ów od pomieszczenia (np. piw-

nicy). W konstrukcji zadbano o najdrobniejsze szczegó∏y. Poziom 

ha∏asu redukują nie tylko izolowana akustycznie rama i podstawa 

z t∏umieniem drgań, lecz także elastyczne przy∏ącza rur.

Koncepcja modu∏owego montażu

Koncepcja modu∏owego montażu „lift mounting” znakomi-

cie u∏atwia transport i instalację pomp ciep∏a marki Vaillant. 

Po odkręceniu czterech śrub i dwóch przy∏ączy hydraulicznych 

można ∏atwo oddzielić zasobnik ciep∏ej wody od pompy ciep∏a. 

Oddzielone modu∏y mają o wiele mniejszą masę i objętość. 

Pompę ciep∏a można, wed∏ug uznania, przewieźć na miejsce 

instalacji w ca∏ości lub w częściach. 

Wbudowane pompy dolnego i górnego źródła 

o wysokiej sprawności

Zamontowane pompy dolnego i górnego źródła w kompaktowej 

obudowie urządzenia znacznie poprawiają estetykę i wygląd 

instalacji. Ich wysoka sprawność i inteligentne sterowanie 

umożliwia uzyskanie współczynnika efektywności COP nawet 

4,9 wg aktualnej normy EN 14511 (B0W35). Wchodzące w skład 

wyposażenia podstawowego elementy pozytywnie wyróżniają 

się pośród oferty dostępnej aktualnie na rynku.

Wyświetlacz regulatora bilansu energii

8 / 9

Technologia pomp ciepła



geoTHERM exclusiv
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Uk∏ad z pompą ciep∏a geoTHERM exclusiv to kompleksowe 

rozwiązanie, zapewniające ogrzewanie zimą, ch∏odzenie 

latem i ciep∏ą wodę o każdej porze roku.

Pompa geoTHERM exclusiv jest wyposażona we wspo-

magający uk∏ad ogrzewania elektrycznego o mocy 6 kW, 

pogodowe sterowanie ogrzewaniem i chłodzeniem oraz 

zasobnik ciep∏ej wody o pojemności 175 l. Latem kolektor 

ch∏odzi instalację grzewczą poprzez wymiennik ciep∏a, 

zapewniając w domu przyjemny ch∏ód.

Pompa ciep∏a geoTHERM exclusiv w skrócie:

–  pompa ciep∏a c.o. ze zintegrowanym przygotowaniem ciep∏ej 

wody i funkcją chłodzenia pasywnego,

– moce: 6, 8 i 10 kW,

–  zintegrowany zasobnik ciep∏ej wody ze stali nierdzewnej,

–  wspomagający uk∏ad ogrzewania elektrycznego o mocy 6 kW,

–  pogodowe sterowanie bilansem energii z graficznym wyświe-

tleniem energii pobranej z otoczenia,

–  wysoka sprawność dzięki zastosowaniu nowoczesnej, 

trwa∏ej sprężarki pompy ciep∏a typu scroll,

– komfort chłodzenia z funkcją autocooling,

– seryjnie wbudowany ogranicznik prądu rozruchowego,

– wbudowane pompy o wysokiej sprawności.

Ch∏odzenie z ziemi…

Wyjątkowa technologia pompy ciep∏a umożliwia nie tylko 

stosowanie jej w instalacjach ogrzewania i przygotowania 

ciep∏ej wody. Pompy ciep∏a solanka/woda firmy Vaillant 

pozwalają także ch∏odzić dom latem.
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Pompa ciep∏a geoTHERM exclusiv

… przez ogrzewanie pod∏ogowe

Funkcja ch∏odzenia jest doskonale realizowana przez pompę 

ciep∏a geoTHERM exclusiv firmy Vaillant. Po w∏ączeniu funk-

cji ch∏odzenia proces pobierania ciep∏a ulega b∏yskawicznie 

odwróceniu. Nadmiar ciep∏a jest pobierany z pomieszczeń 

przez instalację ogrzewania pod∏ogowego i odprowadzany 

do ziemi. Zamiast pobierać ciep∏o z gruntu, tak jak w trybie 

ogrzewania, instalacja odprowadza ciep∏o z pomieszczeń 

poprzez kolektor pionowy, bez udziału sprężarki.

Wybraną temperaturę można nastawiać latem tak samo 

jak zimą – za pomocą regulatora bilansu energii na pompie 

ciep∏a. Nie ma prostszego i bardziej wygodnego rozwiąza-

nia: przez ca∏y rok mamy w domu wybraną temperaturę.

Doskona∏y klimat przez ca∏y rok

geoTHERM exclusiv



12 / 13

geoTHERM plus



Regulator bilansu energii

Pompa ciep∏a geoTHERM plus to urządzenie nowatorskie 

pod wieloma względami: niezwyk∏a wygoda ogrzewania

i zaopatrzenia w ciep∏ą wodę, prostota obs∏ugi i znakomi-

ty bilans energii. Dzięki po∏ączeniu z zasobnikiem ciep∏ej 

wody zapewnia, oprócz ogrzewania, pe∏ne zaopatrzenie 

domu jednorodzinnego w ciep∏ą wodę. Niezawodne ogrze-

wanie i dostęp do ciep∏ej wody idą w parze z nadzwyczajną 

efektywnością.

Najlepsza technika...

Sprężarka pompy ciep∏a geoTHERM plus zosta∏a opracowa-

na specjalnie do zastosowania w pompach ciep∏a i zapew-

nia niezwykle wysoką sprawność przy niskich temperatu-

rach źród∏a energii.

... najwyższy komfort

Nowy pogodowy regulator bilansu energii pozwala dosto-

sować czasy za∏ączania i wy∏ączania pompy ciep∏a do 

indywidualnych potrzeb mieszkańców i w∏asności ciepl-

nych budynku. Obok wskazań mocy, energii pobieranej 

bezp∏atnie ze środowiska, wyświetla informacje o tempe-

raturze wodyw instalacji grzewczej, temperaturze wody 

w zasobniku c.w.u. i temperaturze wejściowej z dolnego 

źród∏a ciep∏a (solanka, wody gruntowe). Efekt ekologiczny 

i oszczędności możemy ocenić, odczytując wartość pozy-

skanej energii: urządzenie podsumowuje energię uzyskaną 

z otoczenia miesiąc po miesiącu. 

U∏atwiona instalacja 

Koncepcję „split mounting” opracowano aby u∏atwić 

transport i montaż pomp ciep∏a geoTHERM exclusiv i geo-

THERM plus marki Vaillant. Zasobnik ciep∏ej wody można 

b∏yskawicznie od∏ączyć od podzespo∏u pompy ciep∏a. Uk∏ad 

można zatem przewieźć do miejsca instalacji w ca∏ości lub 

w częściach. Efekt to redukcja masy i objętości przemiesz-

czanych podzespo∏ów, która znacznie u∏atwia montaż.

geoTHERM plus w skrócie:

–  pompa ciep∏a c.o. ze zintegrowanym przygotowaniem 

ciep∏ej wody,

–  moce: 6, 8 i 10 kW,

–  zintegrowany zasobnik ciep∏ej wody ze stali nierdzewnej 

o pojemności 175 l,

–  wspomagające ogrzewanie elektryczne o mocy 6 kW,

–  pogodowy regulator bilansu energii (z graficznym

wyświetlaniem wartości energii pozyskanej z otoczenia),

–  wysoka sprawność dzięki zastosowaniu nowoczesnej, 

trwa∏ej sprężarki pompy ciep∏a,

– seryjnie wbudowany ogranicznik prądu rozruchowego,

– wbudowane pompy o wysokiej sprawności.
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Komfort jakiego można sobie życzyć

geoTHERM plus



Pompa ciep∏a geoTHERM otwiera przed Państwem niezwyk∏e 

możliwości. Niezależnie od tego, czy pobieramy energię ciepl-

ną z ziemi, powietrza czy wód gruntowych – system 

geoTHERM jest w każdych okolicznościach idealnym rozwiąza-

niem instalacji grzewczej.

geoTHERM jest doskonale przystosowana do przygotowania 

ciep∏ej wody w po∏ączeniu z zasobnikami geoSTOR lub 

allSTOR. Zintegrowany regulator bilansu energii i montowany 

seryjnie zawór prze∏ączający pozwalają z niezwyk∏ą ∏atwością 

sterować uk∏adem pompa ciep∏a-zasobnik.

geoTHERM plus/4 wyróżnia się w stosunku do tradycyjnych 

pomp ciepła geoTHERM dodatkową ważną cechą, szczególnie 

docenianą w upalne dni – realizuje funkcję chłodzenia pasyw-

nego.

geoTHERM i geoTHERM plus/4 w skrócie:

–  pompa ciep∏a przeznaczona do ogrzewania budynku, 

a także ciepłej wody użytkowej we współpracy 

z zasobnikami c.w.u.,

–  moce: 6, 8, 10, 14 i 17 kW (geoTHERM),

–  moce: 6, 8, 10 kW (geoTHERM plus/4),

–  pogodowy regulator bilansu energii z graficznym wyświe-

tlaniem wartości energii pozyskanej z otoczenia,

–    wysoka sprawność dzięki zastosowaniu nowoczesnej, 

trwa∏ej sprężarki pompy ciep∏a,

–  funkcja komfortu chłodzenia pasywnego w systemie auto-

cooling (geoTHERM plus/4),

– seryjnie wbudowany ogranicznik prądu rozruchowego,

– wbudowane pompy o wysokiej sprawności.
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Ciepło z ziemi to podstawa przyszłości

geoTHERM, geoTHERM plus/4



Pompa ciep∏a geoTHERM o mocy od 22 kW to znakomity wybór 

urządzenia do różnorodnych instalacji grzewczych. Dzięki wyso-

kiej mocy i sprawności pompa nadaje się do zamontowania 

w większych obiektach, doskonale ∏ącząc walory ekologiczne 

i komfort zaopatrzenia w ciep∏ą wodę. Energię cieplną można 

pobierać z ziemi lub wód gruntowych.

Wysoka wydajność, liczne możliwości

Pompa ciep∏a geoTHERM to pierwszorzędny wybór nie tylko 

w przypadku nowych, dużych obiektów, lecz także w projektach 

modernizacji instalacji grzewczych. Wysoka osiągalna tempe-

ratura obiegu (62°C) znacznie poszerza zakres zastosowań – 

pompę można wykorzystać np. w projektach renowacji starych 

budynków. 

Możliwości stosowania pompy nie ograniczają się do domów 

mieszkalnych. Z tych ekologicznych urządzeń do pozyskiwania 

ciep∏a mogą korzystać także zak∏ady produkcyjne, budynki uży-

teczności publicznej i inne obiekty.

Duża moc, elastyczność

Znany asortyment regulatorów marki Vaillant umożliwia 

b∏yskawiczny montaż i uruchomienie urządzenia. Wprowadza 

także znaczną elastyczność podczas projektowania.

geoTHERM od 22 kW w skrócie:

–  pompa ciep∏a przeznaczona do ogrzewania budynków 

i przygotowania ciepłej wody we współpracy z zasobnika-

mi allSTOR i modułem świeżej wody,

–  moce: 22, 27, 38 i 46 kW (pompy solanka/woda),

–  pogodowy regulator bilansu energii z graficznym 

wskazaniem mocy uzyskanej z otoczenia,

–  d∏ugotrwa∏e użytkowanie dzięki zastosowaniu trwa∏ej 

sprężarki spiralnej,

–  możliwość po∏ączenia ze wspomagającą instalacją 

ogrzewania elektrycznego,

–  chłodzenie pasywne jako opcja (tylko dla pomp 

solanka/woda),

–  seryjnie wbudowany ogranicznik prądu rozruchowego.
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Pompy ciep∏a geoTHERM

Rozwiązanie dla ambitnych przedsięwzięć

geoTHERM od 22 kW



Wykorzystanie powietrza jako źródła ciepła ma swoje 

zalety. Nie jest konieczne wykonywanie odwiertów, co 

zmniejsza koszty, a także upraszcza montaż i urucho-

mienie.

Nowy wzorzec

Vaillant przedstawia rozwiązanie idealne: nową pompę 

ciepła typu powietrze/woda geoTHERM VWL S z jednostką 

zewnętrzną. Pompa ta łączy wydajność, komfort i najwyż-

szą niezawodność eksploatacji, także w wyjątkowo mroźne 

dni. W zależności od preferencji klienta oferujemy pompy 

do współpracy z zasobnikami wolnostojącymi lub ze zinte-

growanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej.

Niepowtarzalna: jednostka zewnętrzna

Elementem szczególnym w systemie geoTHERM VWL S 

jest nowo opracowana jednostka zewnętrzna o wielu możli-

wościach ustawienia, z wbudowanym wymiennikiem ciepła 

typu powietrze/solanka. Powietrze z zewnątrz jest pobie-

rane za pomocą energooszczędnego wentylatora, który 

charakteryzuje się wyjątkowo cichą pracą. 
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Przyszłościowe i elastyczne

Pompy ciepła typu powietrze-woda



Niedoścignione: możliwości stosowania

Aby pokryć duże zapotrzebowanie na energię, jednostki 

zewnętrzne można łączyć w układy podwójne. Stwarza 

to nowe możliwości w zastosowaniu ich do ogrzewania 

domów dwurodzinnych. Także montaż jest dziecinnie łatwy 

dzięki jednostce zewnętrznej, którą można zamontować 

praktycznie wszędzie w otoczeniu budynku, dbając jedynie 

o to, aby nikomu nie przeszkadzała. Jednostka wewnętrz-

na zajmuje niewiele miejsca i przez to stwarza możliwości 

zabudowy mniej użytecznych przestrzeni naszego domu. 

Na zewnątrz: żadnych strat ciepła

Wymiennik ciepła powietrze/solanka pracuje z wykorzy-

staniem niezamarzającego nośnika ciepła – solanki. Ciepło 

pobrane z powietrza na zewnątrz jest bez strat przenoszo-

ne do wnętrza domu. Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna 

(lub dwie jednostki zewnętrzne) są połączone prostą rurą z 

polietylenu bez izolacji cieplnej. Temperatura solanki krążą-

cej między jednostką wewnętrzną a jednostką zewnętrzną 

jest zawsze niższa od temperatury powietrza na zewnątrz. 

W ten sposób energia jest cały czas pobierana z otoczenia, 

i to bez strat. Trudno znaleźć lepsze rozwiązanie.

Wewnątrz: optymalna, nagrodzona technologia

Jednostka wewnętrzna nowego systemu geoTHERM VWL S 

jest rozwinięciem sprawdzonej i niezawodnej pompy ciepła 

typu solanka/woda geoTHERM plus, która została wyróż-

niona w badaniach konsumenckich fundacji Warentest. 

Pompę usprawniono poprzez zamontowanie pomp dolnego 

i górnego źródła o wysokiej sprawności. Zoptymalizowano 

także technologię. Obecnie pompa wyznacza nowy stan-

dard w tym zakresie. Temperatura zasilania może wyno-

sić do 62°C, dlatego pompa ciepła typu powietrze/woda 

geoTHERM VWL S idealnie nadaje się do zastosowania nie 

tylko w nowym budownictwie, lecz także do modernizacji 

starszych budynków. Jeszcze wydajniejsza jest pompa 

geoTHERM VWL S w połączeniu z układem solarnym, który 

można bez trudu przyłączyć do instalacji.

Wyjątkowe: wzornictwo

Jednostka zewnętrzna pompy ciepła typu powietrze/woda 

geoTHERM VWL S została wyróżniona nagrodą 

Red Dot za wzór przemysłowy.

System pompy ciepła geoTHERM plus VWL S w skrócie:

–  pompa ciepła typu powietrze/woda z jednostką zewnętrzną 

i wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej ze stali 

nierdzewnej o pojemności 175 l,

– wielkości mocy: 6, 8 i 10 kW,

–  wbudowane pompy o wysokiej sprawności,

– cicha praca jednostki wewnętrznej i zewnętrznej,

–  pogodowy regulator bilansu energii z graficznym 

wyświetleniem ilości energii pozyskanej ze środowiska,

–  doskonała sprężarka spiralna pompy ciepła typu scroll,

– seryjnie wbudowany ogranicznik prądu rozruchowego.

System pompy ciepła geoTHERM VWL S w skrócie:

– pompa ciepła typu powietrze/woda z jednostką zewnętrzną,

– wielkości mocy: 6, 8 i 10 kW (jedna jednostka zewnętrzna),

– wielkości mocy: 14 i 16 kW (dwie jednostki zewnętrzne),

–  pozostałe właściwości jak w pompie geoTHERM plus VWL S.

Pompa ciepła geoTHERM VWL S
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grzewcze, np. kocioł gazowy, olejowy, stałopalny, elektryczny, 

budując system hybrydowy. Sterowanie instalacją ułatwia intu-

icyjny w obsłudze regulator calorMATIC 470/4 z wbudowanymi 

funkcjami zarządzania instalacją hybrydową. System triVAI 

wybiera urządzenie grzewcze o jak najniższym koszcie produk-

cji energii grzewczej, co pozwala na zwiększenie efektywności 

oraz zmniejszenie kosztów.

Zamiast klimatyzacji 

Funkcja aktywnego chłodzenia, czyli  możliwość ochładzania 

wody instalacyjnej za pomocą sprężarki inwerterowej.

Woda instalacyjna pełni w zimie funkcję wody grzewczej, 

a w lecie – wody chłodnej, która krąży w instalacji podłogowej 

lub klimakonwektorach, skutecznie ochładzając pomieszczenia. 

Korzyść to efekt podobny do działania klimatyzacji, jednocze-

śnie nie wymaga dodatkowych nakładów instalacyjnych.

Pełny komfort dzięki jakości marki Vaillant

Pompa ciepła powietrze/woda aroTHERM VWL to

wyjątkowo proste rozwiązanie dla ogrzewania i chłodzenia 

pomieszczeń oraz przygotowania c.w.u. Dzięki wykorzystaniu 

powietrza jako źródła energii nie trzeba przeprowadzać 

odwiertów w ziemi, co z kolei zmniejsza koszty zakupu urządze-

nia oraz koszty montażu. Do montażu aroTHERMa niepotrzeb-

ne są uprawnienia i kwalifikacje chłodnicze, a jej uruchomienie 

i obsługa są dziecinnie proste. Niewielkie wymiary, mała masa 

i estetyczny wygląd, a przed wszystkim energooszczędna praca, 

to cechy, którymi odznacza się aroTHERM, a które warto doce-

nić przy wyborze pompy ciepła powietrze/woda.

Systemy hybrydowe z dowolnym urządzeniem grzewczym

Pompę aroTHERM można zastosować jako samodzielne źródło 

energii cieplnej, ale można też zintegrować ją z dotychczasową 

instalacją ogrzewania lub uzupełnić o dowolne inne urządzenie 
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Dlaczego pompa ciepła aroTHERM?

Bo to prosty sposób na ogrzewanie i chłodzenie



Pompa ciepła aroTHERM VWL

Szybki i prosty montaż 

Pompę aroTHERM można łatwo i szybko zamontować, także 

bezpośrednio na ścianie domu. Kompletny układ techniczny 

pompy ciepła znajduje się w jednostce zewnętrznej. W budynku 

należy jedynie zamontować odpowiednią stację hydraulicz-

ną i ewentualnie (także montowany na ścianie) kompaktowy 

zasobnik buforowy o pojemności około 40 litrów oraz zasobnik 

ciepłej wody użytkowej – zgodnie z potrzebami użytkownika. 

Każdy instalator potrafi zamontować i uruchomić pompę 

aroTHERM.

Przykładowy zestaw aroTHERM i urządzeń towarzyszących

system triVAI - warto wiedzieć

System triVAI to inteligentny system zarządzania włączaniem 

źródeł ciepła w zależności od ceny energii elektrycznej. 

Na podstawie wyliczeń zadanych parametrów system samo-

dzielnie wybiera i sugeruje najbardziej optymalne źródło 

ciepła w danym czasie. Dzięki tej funkcji użytkownik ma 

zapewnioną ekonomiczną pracę urządzenia np. w połączeniu 

z kotłem gazowym, mniejsze koszty oraz skuteczną ochronę 

środowiska.

pompa aroTHERM w skrócie: 

–  pompa ciepła typu powietrze/woda z jednostką zewnętrzną,

– budowa kompaktowa monoblokowa,

– moce: 8, 11, 15 kW (dla A7W35 wg EN 14511),

–  wysokie COP do 4,8 (dla VWL 85/2A 230[V] przy A7W35 wg 

EN 14511),

–  małe wymiary jednostki zewnętrznej i wewnętrznej MEH, 

z możliwością ustawienia blisko ściany budynku, min. 30 cm,

– funkcja obniżania głośności (np. w nocy),

–  szeroki zakres pracy dla temperatur zewnętrznych od -20°C 

do 46°C,

–  funkcja aktywnego chłodzenia (latem chłodzi, w zimie grzeje),

–  intuicyjne sterowanie i efektywne zarządzanie instalacją za 

pomocą regulatora systemowego calorMATIC 470/4,

–  jednostka zewnętrzna zaprojektowana zgodnie z „children 

playground safe quality” – bezpieczeństwo działania z myślą 

o dzieciach, 

–  dopasowanie mocy sprężarki do zapotrzebowania na energię 

ciepłą (sprężarka inwerterowa).
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pompa aroTHERM została 

doceniona nagrodą iF 2014

za swój nowoczesny design.



System allSTOR exclusiv VPS/3

To najnowsze i przełomowe rozwiązanie w dziedzinie efektyw-

nego wykorzystania energii słonecznej zarówno na potrzeby 

przygotowania c.w.u., jak i wspomagania ogrzewania i zasilania 

basenów kąpielowych. Sercem układu jest zbiornik buforowy 

o pojemności od 300 do 2000 l z wewnętrznym systemem kie-

rownic. Efektywną pracę całego układu zapewnia zintegrowany 

z buforem lub zamontowany na ścianie moduł instalacji solarnej 

i moduł świeżej wody. Zbiornik VPS/3  ma możliwość akumulacji 

znacznej ilości energii z uwagi na dostępne pojemności i mak-

symalną temperaturę pracy wynoszącą 95°C. Ponadto pozwala 

na integrację w instalacji kilku źródeł ciepła (na przykład kotła 

gazowego, pompy ciepła, kominka z płaszczem wodnym i insta-

lacji solarnej) o łącznej mocy nawet 160 kW.

Zasobnik c.w.u. geoSTOR

Gdy pragniemy wyposażyć uk∏ad z pompą ciep∏a w wydajny 

zasobnik ciep∏ej wody, idealnym dope∏nieniem są geoSTOR 

i VIH RW 300 lub VIH RW 400 B.

Klasyczny cylindryczny zasobnik VIH RW 300 zalecany jest do 

współpracy z każdą pompą ciepła geoTHERM o mocy do 14[kW]. 

Do współpracy z większymi mocami zalecamy zastosowanie 

kilku zasobników VIH RW 300 lub buforów wielofunkcyjnych 

allSTOR. Do współpracy z kolektorami słonecznymi polecamy 

VIH RW 400B, który wyposażono w drugą wężownicę solarną 

lub bufory allSTOR.

Kolektor słoneczny auroTHERM VFK 155 VPompa ciep∏a geoTHERM ze zbiornikiem wielofunkcyjnym allSTOR
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Zasobniki ciepłej wody geoSTOR i allSTOR

Niezawodne zaopatrzenie w ciepłą wodę



Pompa ciep∏a geoTHERM z zasobnikiem ciep∏ej wody geoSTOR VIH RW 300 allSTOR VPS/3

geoSTOR VIH RW 300 i RW 400 B w skrócie:

–  objętość ciep∏ej wody: 285 l (RW 300), 390 l (RW 400 B),

–  ochrona antykorozyjna – pow∏oka emaliowana od wewnątrz 

i magnezowa anoda ochronna,

–  izolacja termiczna wolna od freonów,

–  elastyczność w projektowaniu, prosty montaż i instalacja,

– dodatkowa wężownica solarna (VIH RW 400 B).

allSTOR VPS/3 w skrócie:

–  pojemność zbiornika: 300, 500, 800, 1000, 1500 

lub 2000 litrów,

–  możliwość łączenia buforów w kaskady do 3 sztuk (maks. 

6000 l),

–  klasa izolacji bufora - B,

–  możliwość łączenia w kaskady moduły świeżej wody 

do 170 l/min,

–  można go stosować ze wszystkimi rodzajami urządzeń 

grzewczych i nośnikami energii,

–  montaż stacji solarnej i modułu świeżej wody bezpośrednio 

na zbiorniku albo na ścianie obok zbiornika,

– optymalne rozwarstwienie temperatur,

– interfejs systemowy eBUS,

– szybki i prosty montaż.
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System geoTHERM
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Regulacja ErP określa wymagania dotyczące efektywności ener-

getycznej i górne granice emisji zanieczyszczeń przez urządze-

nia grzewcze. Dyrektywa ELD stanowi, że wszyscy europejscy 

producenci urządzeń grzewczych są zobowiązani do umieszcza-

nia etykiet energetycznych na swoich wyrobach.

Etykieta energetyczna nie zastąpi fachowego doradztwa. 

Pozostaje dalej rolą instalatora, aby ocenić specyfikę obiektu 

budowlanego i opierając się na tych informacjach, zdecydować 

o zastosowaniu właściwego rozwiązania.

Niezależnie od rodzaju systemu, rozwiązania grzewcze Vaillant 

oferują imponującą wydajność, wszechstronne wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii i poziom wygody, który wyznacza 

nowe standardy.

Ponadto, Vaillant oferuje całą gamę możliwości modernizacji 

istniejących systemów grzewczych – jak na przykład „Made in 

Germany” technologie słoneczne lub ultranowoczesne, łatwe do 

wykorzystania systemy kontroli energooszczędności.

Etykieta energetyczna systemu obejmuje wszystkie składowe 

produkty i komponenty ogrzewania oraz ciepłej wody.

Możliwe kombinacje obejmują dodatkowe elementy solarne, sys-

temowe rozwiązania solarne, regulatory i dodatkowe urządzenia 

grzewcze, takie jak pompy ciepła lub np. urządzenie grzewcze 

pracujące w układzie kaskadowym. 

Klasa efektywności systemu jest określona na podstawie danych 

technicznych zastosowanych elementów składowych systemu.

Zwiększ efektywność energetyczną 

Twojej instalacji

 Dyrektywa ErP



Dane techniczne
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geoTHERM plus/ 4 (solanka/woda)* Jednostka VWS 64/3 VWS 84/3 VWS 104/3

Moc grzewcza (B0/W35 ΔT5K n. EN 14511)
Pobór mocy
Współczynnik efektywności COP

kW
kW

6,1
1,3
4,7

7,8
1,7
4,7

10,9
2,2
4,9

Moc grzewcza (B0/W35 ΔT10K n. EN 255)
Pobór mocy
Współczynnik efektywności COP

kW
kW

6,2
1,3
5,0

8,0
1,6
5,0

10,8
2,5
5,1

Moc grzewcza (B5/W35 ΔT5K n. EN 14511)
Pobór mocy
Współczynnik efektywności COP

kW
kW

6,9
1,3
5,2

9,0
1,7
5,2

12,0
2,2
5,3

Moc grzewcza (B0/W55 ΔT5K n. EN 14511)
Pobór mocy
Współczynnik efektywności COP

kW
kW

5,7
1,9
3,0

7,8
2,5
3,1

9,7
3,2
3,0

Moc grzewcza (B15/W35 ΔT5K n. EN 14511)
Pobór mocy
Współczynnik efektywności COP

kW
kW

8,9
1,4
6,5

12,4
1,9
6,5

15,00
2,3
6,4

Moc chłodzenia pasywnego (Zasilanie 18°C / Powrót 
22°C)

kW 3,8 5,0 6,2

Napięcie znamionowe w układzie sterowania V 230 V / 50 Hz

Napięcie znamionowe sprężarki V 400 V / 50 Hz

Moc elektrycznej grzałki wspomagającej kW 2 / 4 / 6

Typ bezpiecznika C (zwłoczny) A 3 x 16

Prąd rozruchu z ogranicznikiem prądu rozruchu A < 16

Maksymalny pobór mocy B20W60 kW 3,1 3,8 4,9

Obieg grzewczy

Maks. ciśnienie robocze bar 3,0

Temperatura w obiegu grzewczym (min. / maks.) °C 25 / 62

Przepływ znamionowy w obiegu grzewczym, ΔT=5K
Ciśnienie dyspozycyjne pompy obiegowej, obieg 
grzewczy, ΔT=5K

l/h

mbar

1100

600

1400

560

1800

520

Pobór mocy pompy obiegowej, obieg grzewczy
W 5-70

Obieg dolnego źródła ciepła

Rodzaj solanki Glikol propylenowy 33% lub glikol etylenowy 30%

Maks. ciśnienie robocze bar 3,0

Temperatura w obiegu dolnego źródła ciepła 
(min. / maks.) °C -10 / 20

Przepływ znamionowy w obiegu grzewczym, ΔT=3K
Ciśnienie dyspozycyjne pompy obiegowej, obieg dol-
nego źródła ciepła, ΔT=3K
Pobór mocy pompy obiegowej, obieg dolnego źródła 

l/h

mbar

W

1600

500

5-70

1900

420

5-70

2700

600

8-140

Wymiary pompy ciepła:

Wysokość / szerokość / głębokość z kolumną mm 1200 / 600 / 840

Masa bez opakowania / gotowa do pracy kg 141 / 147 148 / 155 152 / 160

Obieg czynnika roboczego

Rodzaj czynnika roboczego R 407C

Ilość czynnika roboczego kg 1,9 2,2 2,05

Ciśnienie robocze, maks. bar 29

Rodzaj sprężarki / olej Scroll / ester

Klasa ErP c.o. +35°C A++ A++ A++

+55°C A++ A++ A++

Uwaga: Wyniki pomiarów i dane znamionowe podano według aktualnej normy EN 14511.
Nowa norma wprowadza istotne zmiany, dlatego wartości nie można bezpośrednio porównać z danymi ustalonymi według 
poprzedniej normy EN 255.
* Pakiet z wbudowana automatyką pogodową.
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geoTHERM plus (solanka/woda) Jednostka VWS 62/3 VWS 82/3 VWS 102/3

Moc grzewcza (B0/W35 ΔT5K n. EN 14511)
Pobór mocy
Współczynnik efektywności COP

kW
kW

6,1
1,3
4,7

7,8
1,7
4,7

10,9
2,2
4,9

Moc grzewcza (B0/W35 ΔT10K n. EN 255)
Pobór mocy
Współczynnik efektywności COP

kW
kW

6,2
1,3
5,0

8,0
1,6
5,0

10,8
2,5
5,1

Moc grzewcza (B5/W35 ΔT5K n. EN 14511)
Pobór mocy
Współczynnik efektywności COP

kW
kW

6,9
1,3
5,2

9,0
1,7
5,2

12,0
2,2
5,3

Moc grzewcza (B0/W55 ΔT5K n. EN 14511)
Pobór mocy
Współczynnik efektywności COP

kW
kW

5,7
1,9
3,0

7,8
2,5
3,1

9,7
3,2
3,0

Moc grzewcza (B15/W35 ΔT5K n. EN 14511)
Pobór mocy
Współczynnik efektywności COP

kW
kW

8,9
1,4
6,5

12,4
1,9
6,5

15,00
2,3
6,4

Napięcie znamionowe w układzie sterowania V 230 V / 50 Hz

Napięcie znamionowe sprężarki V 400 V / 50 Hz

Moc elektrycznej grzałki wspomagającej kW 2 / 4 / 6

Typ bezpiecznika C (zwłoczny) A 3 x 16

Prąd rozruchu z ogranicznikiem prądu rozruchu A < 16

Maksymalny pobór mocy B20W60 kW 3,1 3,8 4,9

Obieg grzewczy

Maks. ciśnienie robocze bar 3,0

Temperatura w obiegu grzewczym (min. / maks.) °C 25 / 62

Przepływ znamionowy w obiegu grzewczym, ΔT=5K
Ciśnienie dyspozycyjne pompy obiegowej, obieg 
grzewczy, ΔT=5K

l/h

mbar

1100

600

1400

560

1800

520

Pobór mocy pompy obiegowej, obieg grzewczy, 
klasa energetyczna A W 5-70

Pojemność zasobnika c.w.u. (stal nierdzewna)
Ciśnienie robocze, maks. 
Temperatura w instalacji z pompą ciepła, maks.
Temperatura w instalacji z pompą ciepła + ogrzewa-
nie wspomagające, maks.

l
bar
°C

°C

175
10
55

75

Strata postojowa zasobnika c.w.u. kWh 1,1

Obieg dolnego źródła ciepła

Rodzaj solanki Glikol propylenowy 33% lub glikol etylenowy 30%

Maks. ciśnienie robocze bar 3,0

Temperatura w obiegu dolnego źródła ciepła 
(min. / maks.) °C -10 / 20

Przepływ znamionowy w obiegu grzewczym, ΔT=3K
Ciśnienie dyspozycyjne pompy obiegowej, obieg dol-
nego źródła ciepła, ΔT=3K
Pobór mocy pompy obiegowej, obieg dolnego źródła

l/h

mbar

W

1600

500

5-70

1900

420

5-70

2700

600

8-140
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geoTHERM plus (solanka/woda) Jednostka VWS 62/3 VWS 82/3 VWS 102/3

Wymiary pompy ciepła:

Wysokość / szerokość / głębokość z kolumną mm 1800 / 600 / 840

Masa bez opakowania / gotowa do pracy kg 206 / 392 214 / 401 217 / 405

Masa transportowa moduł pompy ciepła / moduł 
zasobnika c.w.u. (bez obudowy) kg 103 / 60 113 / 60 116 / 60

Obieg czynnika roboczego

Rodzaj czynnika roboczego R 407C

Ilość czynnika roboczego kg 1,9 2,2 2,05

Ciśnienie robocze, maks. bar 29

Rodzaj sprężarki / olej Scroll / ester

Klasa ErP c.o. +35°C A++ A++ A++

+55°C A++ A++ A++

Klasa ErP c.w.u. A A B

Uwaga: Wyniki pomiarów i dane znamionowe podano według aktualnej normy EN 14511.
Nowa norma wprowadza istotne zmiany, dlatego wartości nie można bezpośrednio porównać z danymi ustalonymi według 
poprzedniej normy EN 255.
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geoTHERM exclusiv (solanka/woda) Jednostka VWS 63/3 VWS 83/3 VWS 103/3

Moc grzewcza (B0/W35 ΔT5K n. EN 14511)
Pobór mocy
Współczynnik efektywności COP

kW
kW

6,1
1,3
4,7

7,8
1,7
4,7

10,9
2,2
4,9

Moc grzewcza (B0/W35 ΔT10K n. EN 255)
Pobór mocy
Współczynnik efektywności COP

kW
kW

6,2
1,3
5,0

8,0
1,6
5,0

10,8
2,5
5,1

Moc grzewcza (B5/W35 ΔT5K n. EN 14511)
Pobór mocy
Współczynnik efektywności COP

kW
kW

6,9
1,3
5,2

9,0
1,7
5,2

12,0
2,2
5,3

Moc grzewcza (B0/W55 ΔT5K n. EN 14511)
Pobór mocy
Współczynnik efektywności COP

kW
kW

5,7
1,9
3,0

7,8
2,5
3,1

9,7
3,2
3,0

Moc grzewcza (B15/W35 ΔT5K n. EN 14511)
Pobór mocy
Współczynnik efektywności COP

kW
kW

8,9
1,4
6,5

12,4
1,9
6,5

15,00
2,3
6,4

Moc chłodzenia pasywnego (Zasilanie 18°C / Powrót 
22°C) kW 3,8 5,0 6,2

Napięcie znamionowe w układzie sterowania V 230 V / 50 Hz

Napięcie znamionowe sprężarki V 400 V / 50 Hz

Moc elektrycznej grzałki wspomagającej kW 2 / 4 / 6

Typ bezpiecznika C (zwłoczny) A 3 x 16

Prąd rozruchu z ogranicznikiem prądu rozruchu A < 16

Maksymalny pobór mocy B20W60 kW 3,1 3,8 4,9

Obieg grzewczy

Maks. ciśnienie robocze bar 3,0

Temperatura w obiegu grzewczym (min. / maks.) °C 25 / 62

Przepływ znamionowy w obiegu grzewczym, ΔT=5K
Ciśnienie dyspozycyjne pompy obiegowej, obieg 
grzewczy, ΔT=5K

l/h

mbar

1100

600

1400

560

1800

520

Pobór mocy pompy obiegowej, obieg grzewczy W 5-70

Pojemność zasobnika c.w.u. (stal nierdzewna) L 175

Ciśnienie robocze, maks. bar 10

Temperatura w instalacji z pompą ciepła, maks. °C 55

Temperatura w instalacji z pompą ciepła + ogrzewa-
nie wspomagające, maks. °C 75

Strata postojowa zasobnika c.w.u. kWh 1,1

Obieg dolnego źródła ciepła

Rodzaj solanki Glikol propylenowy 33% lub glikol etylenowy 30%

Maks. ciśnienie robocze bar 3,0

Temperatura w obiegu dolnego źródła ciepła 
(min. / maks.) °C -10 / 20

Przepływ znamionowy w obiegu grzewczym, ΔT=3K 
Ciśnienie dyspozycyjne pompy obiegowej, obieg dol-
nego źródła ciepła, ΔT=3K 
Pobór mocy pompy obiegowej, obieg dolnego źródła

l/h

mbar

W

1600 

500

5-70

1900

420

5-70

2700

600

8-140
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geoTHERM exclusiv (solanka/woda) Jednostka VWS 63/3 VWS 83/3 VWS 103/3

Wymiary pompy ciepła:

Wysokość / szerokość / głębokość z kolumną mm 1800 / 600 / 840

Masa bez opakowania / gotowa do pracy kg 206 / 392 214 / 401 217 / 405

Masa transportowa moduł pompy ciepła / moduł 
zasobnika c.w.u. (bez obudowy) kg 103 / 60 113 / 60 116 / 60

Obieg czynnika roboczego

Rodzaj czynnika roboczego R 407C

Ilość czynnika roboczego kg 1,9 2,2 2,05

Ciśnienie robocze, maks. bar 29

Rodzaj sprężarki / olej Scroll / ester

Klasa ErP c.o. +35°C A++ A++ A++

+55°C A++ A++ A++

Klasa ErP c.w.u. A A B

Uwaga: Wyniki pomiarów i dane znamionowe podano według aktualnej normy EN 14511.
Nowa norma wprowadza istotne zmiany, dlatego wartości nie można bezpośrednio porównać z danymi ustalonymi według 
poprzedniej normy EN 255.
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geoTHERM Jednostka VWS 61/3 VWS 81/3 VWS 101/3 VWS 141/3 VWS 171/3

Moc grzewcza (B0W/35 ΔT5K n. EN 14511)
Pobór mocy
Współczynnik efektywności COP

kW
kW

6,1
1,3
4,7

7,8
1,7
4,7

10,9
2,2
4,9

14,0
3,0
4,7

17,4
3,6
4,9

Moc grzewcza (B0W/35 ΔT10K n. EN 255)
Pobór mocy
Współczynnik efektywności COP

kW
kW

6,2
1,3
5,0

8,0
1,6
5,0

10,8
2,5
5,1

14,4
2,9
5,0

16,2
4,2
5,2

Moc grzewcza (B5W/35 ΔT5K n. EN 14511)
Pobór mocy
Współczynnik efektywności COP

kW
kW

6,9
1,3
5,2

9,0
1,7
5,2

12,0
2,2
5,3

16,3
3,0
5,4

20,0
3,8
5,3

Moc grzewcza (B0/W55 ΔT5K n. EN 14511)
Pobór mocy
Współczynnik efektywności COP

kW
kW

5,7
1,9
3,0

7,8
2,5
3,1

9,7
3,2
3,0

13,1
4,3
3,1

16,3
5,2
3,2

Moc grzewcza (B15W/35 ΔT5K n. EN 14511)
Pobór mocy
Współczynnik efektywności COP

kW
kW

8,9
1,4
6,5

12,4
1,9
6,5

15,00
2,3
6,4

20,9
3,2
6,5

25,3
3,9
6,5

Napięcie znamionowe w układzie sterowania V 230 V / 50 Hz

Napięcie znamionowe sprężarki V 400 V / 50 Hz

Moc elektrycznej grzałki wspomagającej kW 2 / 4 / 6

Typ bezpiecznika C (zwłoczny) A 3 x 16 3 x 16 3 x 16 3 x25 3 x 25

Prąd rozruchu z ogranicznikiem prądu rozruchu A < 16 < 16 < 16 < 25 < 25

Maksymalny pobór mocy B20W60 kW 3,1 3,8 4,9 6,8 7,7

Obieg grzewczy

Maks. ciśnienie robocze bar 3,0

Temperatura w obiegu grzewczym (min. / maks.) °C 25 / 62

Przepływ znamionowy w obiegu grzewczym, ΔT=5K
Ciśnienie dyspozycyjne pompy obiegowej, obieg 
grzewczy, ΔT=5K

l/h

mbar

1100

600

1400

560

1800

520

2500

360

3100

510

Pobór mocy pompy obiegowej, obieg grzewczy, 
klasa energetyczna A W 5-70 8-140

Obieg dolnego źródła ciepła

Rodzaj solanki Glikol propylenowy 33% lub glikol etylenowy 30%

Maks. ciśnienie robocze
Temperatura w obiegu źródła ciepła (min. / maks.)

bar
°C

3,0
-10 / 20

Przepływ znamionowy, obieg źródła ciepła, ΔT=3K
Ciśnienie dyspozycyjne pompy obiegowej, obieg 
dolnego źródła ciepła, ΔT=3K

l/h

mbar

1600

500

1900

420

2700

600

3600

350

4400

750

Pobór mocy pompy obiegowej, obieg dolnego źró-
dła, klasa energetyczna A W 5-70 5-70 8-140 8-140 16-310

Wymiary pompy ciepła:

Wysokość / szerokość / głębokość z kolumną mm 1200 / 600 / 840

Masa bez opakowania / gotowa do pracy kg 141 / 147 148 / 155 152 / 160 172 / 182 179 / 191

Obieg czynnika roboczego

Rodzaj czynnika roboczego R 407C

Ilość czynnika roboczego kg 1,9 2,2 2,05 2,9 3,05

Ciśnienie robocze, maks. bar 29

Rodzaj sprężarki / olej Scroll / ester

Klasa ErP c.o.
+35°C A++ A++ A++ A++ A++

+55°C A++ A++ A++ A++ A++

Uwaga: Wyniki pomiarów i dane znamionowe podano według aktualnej normy EN 14511.
Nowa norma wprowadza istotne zmiany, dlatego wartości nie można bezpośrednio porównać z danymi ustalonymi według 
poprzedniej normy EN 255.
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geoTHERM Jednostka VWS 220/2 VWS 300/2 VWS 380/2 VWS 460/2

Moc grzewcza (B0W35 ΔT5K n. EN 14511)
Pobór mocy
Współczynnik efektywności COP

kW
kW

21,6
5,1
4,4

29,9
6,8
4,6

38,3
8,8
4,5

45,9
10,6
4,6

Moc grzewcza (B0W35 ΔT10K n. EN 255)
Pobór mocy
Współczynnik efektywności COP

kW
kW

22,3
4,7
4,6

30,3
6,3
4,8

37,8
8,0
4,7

45,5
9,7
4,7

Moc grzewcza (B5W35 ΔT5K n. EN 14511)
Pobór mocy
Współczynnik efektywności COP

kW
kW

24,8
5,2
4,8

33,6
6,7
5,0

44,1
9,0
4,9

50,5
10,5
4,8

Moc grzewcza (B0W55 ΔT5K n. EN 14511)
Pobór mocy
Współczynnik efektywności COP

kW
kW

20,3
6,9
3,1

27,3
9,3
3,0

36,2
11,8
3,1

42,5
14,1
3,0

Moc grzewcza (B15W35 ΔT5K n. EN 14511)
Pobór mocy
Współczynnik efektywności COP

kW
kW

27,6
5,3
5,2

37,2
6,9
5,4

47,9
9,0
5,3

57,6
10,7
5,4

Napięcie znamionowe w układzie sterowania
Napięcie znamionowe sprężarki

V
V

230 V / 50 Hz
400 V / 50 Hz

Wyjście na pompę obiegu grzewczego 230 V / 50 Hz, (max 2A)

Typ bezpiecznika C (zwłoczny) A 3 x 20 3 x 25 3 x 32 3 x 40

Prąd rozruchu z ogranicznikiem prądu rozruchu A < 44 < 65 < 85 < 110

Maksymalny pobór mocy kW 10,0 12,0 16,0 18,0

Obieg grzewczy

Maks. ciśnienie robocze bar 3,0

Temperatura w obiegu grzewczym (min. / maks.) °C 25 / 62

Przepływ znamionowy w obiegu grzewczym ΔT=5K
Wewnętrzna strata ciśnienia, w obiegu pompy ciepła 
ΔT=5K

l/h

mbar

3726

72

5160

87

6600

132

7680

173

Obieg dolnego źródła

Rodzaj solanki
Maks. ciśnienie robocze
Temperatura w obiegu dolnego źródła ciepła 
(min. / maks.)

bar

°C

Glikol propylenowy 33% lub glikol etylenowy 30%
3,0

-10 / 20

Przepływ znamionowy w obiegu dolnego źródła 
ciepła, ΔT=3K
Ciśnienie dyspozycyjne pompy obiegowej, obieg dol-
nego źródła ciepła, ΔT=3K

l/h

mbar

5300

360

7100

320

9100

510

11 000

390

Wymiary pompy ciepła:

Wysokość / szerokość / głębokość z kolumną mm 1200 / 760 / 1100

Masa bez opakowania / gotowa do pracy kg 326 / 341 340 / 359 364 / 386 387 / 414

Klasa ErP c.o.
+35°C A++ A++ A++ A++

+55°C A++ A++ A++ A++

Uwaga: Wyniki pomiarów i dane znamionowe podano według aktualnej normy EN 14511.
Nowa norma wprowadza istotne zmiany, dlatego wartości nie można bezpośrednio porównać z danymi ustalonymi według 
poprzedniej normy EN 255.
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geoTHERM plus (powietrze/woda) Jednostka VWL 62/3 S VWL 82/3 S VWL 102/3 S

Moc grzewcza (A2W35 ΔT5K n. EN 14511)
Pobór mocy

kW
kW

5,7
1,5

7,4
1,8

9,6
2,5

Moc grzewcza (A7W35 ΔT5K n. EN 14511)
Pobór mocy
Współczynnik efektywności COP

kW
kW

6,4
1,5
4,3

8,4
1,9
4,5

10,3
2,4
4,3

Moc grzewcza (A2W45 ΔT5K n. EN 14511)
Pobór mocy
Współczynnik efektywności COP

kW
kW

5,4
1,7
3,1

7,1
2,2
3,2

9,1
3
3,1

Moc grzewcza (A-15W35 ΔT5K n. EN 14511)
Pobór mocy
Współczynnik efektywności COP

kW
kW

3,5
1,4
2,5

4,7
1,8
2,5

6,1
2,4
2,5

Jednostka wewnętrzna

Napięcie znamionowe w układzie sterowania
Napięcie znamionowe sprężarki

V
V

230V / 50Hz
400V / 50Hz

Moc elektrycznej grzałki wspomagającej
Typ bezpiecznika C (zwłoczny)

kW
A

6
3 x 16

Prąd rozruchu bez ogranicznika prądu rozruchu
Prąd rozruchu z ogranicznikiem prądu rozruchu
Maksymalny pobór mocy A35W60

A
A

kW

26
< 16
2,9

40
< 16
3,6

46
< 16
4,3

Obieg grzewczy

Maks. ciśnienie robocze bar 3,0

Temperatura w obiegu grzewczym (min. / maks.) °C 25 / 62

Przepływ znamionowy w obiegu grzewczym ΔT=5K
Ciśnienie dyspozycyjne pompy obiegowej, obieg 
grzewczy, ΔT=5K

l/h

mbar

1114

590

1490

560

1635

520

Pobór mocy pompy obiegowej, obieg grzewczy
W 5-70

Pojemność zasobnika c.w.u. (stal nierdzewna) 
Ciśnienie robocze, maks.
Temperatura w instalacji z pompą ciepła, maks.
Temperatura w instalacji z pompą ciepła + ogrzewa-
nie wspomagające, maks.
Strata postojowa zasobnika c.w.u.

l
bar
°C

°C
kWh

175
10
55

75
1,1

Obieg dolnego źródła

Rodzaj solanki Gotowa mieszanka niezamarzająca Vaillant

Maks. ciśnienie robocze bar 3,0

Temperatura w obiegu dolnego źródła ciepła 
(min. / maks.) °C -20 / 20

Przepływ znamionowy w obiegu dolnego źródła 
ciepła, ΔT=3K l/h 1400 1800 2300

Pobór mocy pompy obiegowej, obieg dolnego źródła 
W 5-70 8-140 8-140

Wymiary pompy ciepła:

Wysokość / szerokość / głębokość z kolumną mm 1800 / 600 / 840

Masa bez opakowania / gotowa do pracy kg 206 / 392 214 / 401 217 / 405

Masa transportowa moduł pompy ciepła / moduł 
zasobnika c.w.u. kg 103 / 60 113 / 60 116 / 60
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geoTHERM plus (powietrze/woda) Jednostka VWL 62/3 S VWL 82/3 S VWL 102/3 S

Obieg czynnika roboczego

Rodzaj czynnika roboczego R 407C

Ilość czynnika roboczego kg 1,9 2,2 2,05

Ciśnienie robocze, maks. bar 29

Rodzaj sprężarki / olej Scroll / ester

Jednostka zewnętrzna
Liczba szt.

VWL 10/3 SA
1

Napięcie znamionowe
Typ bezpiecznika C
Maks. pobór mocy przez wentylator

V
A

kW

400 V / 50Hz
3 x 10

0,3

Pobór mocy przez wentylator dla A7W35 kW 0,021 0,031 0,043

Pobór mocy przez odmrażacz
Pobór mocy przez podgrzewacz tacy skroplin (opcja)
Klasa ochronna
Min. / maks. temperatura wlotu powietrza
Objętość układu mieszanki niezamarzającej

kW
kW

°C
l

6,0
0,2

IP 25
-20 / 35

19

Poziom hałasu dB (A) 45 51 53

Wysokość / szerokość / głębokość
Wysokość podwójnego cokołu (opcja)
Odpływ kondensatu
Masa (bez obudowy i cokołu)
Masa eksploatacyjna
Odległość od jednostki wewnętrznej, maks.

mm
mm
mm
kg
kg
m

1260 / 1200 / 785 
400
70
95
185
30

Klasa ErP c.o. +35°C A++ A++ A++

+55°C A+ A+ A+

Klasa ErP c.w.u. A B B

Uwaga: Wyniki pomiarów i dane znamionowe podano według aktualnej normy EN 14511.
Nowa norma wprowadza istotne zmiany, dlatego wartości nie można bezpośrednio porównać z danymi ustalonymi według 
poprzedniej normy EN 255.
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geoTHERM (powietrze/woda) Jednostka VWL 61/3 S VWL 81/3 S VWL 101/3 S VWL 141/3 S VWL 171/3 S

Moc grzewcza (A2W35 ΔT5K n. EN 14511)
Pobór mocy
Współczynnik efektywności COP

kW
kW

5,7
1,5
3,9

7,4
1,8
4

9,6
2,5
3,9

13,9
3,6
3,9

16,2
4,2
3,9

Moc grzewcza (A7W35 ΔT5K n. EN 14511)
Pobór mocy
Współczynnik efektywności COP

kW
kW

6,4
1,5
4,3

8,4
1,9
4,5

10,3
2,4
4,3

15,4
3,5
4,4

18,1
4,2
4,3

Moc grzewcza (A2W45 ΔT5K n. EN 14511)
Pobór mocy
Współczynnik efektywności COP

kW
kW

5,4
1,7
3,1

7,1
2,2
3,2

9,1
3
3,1

13,2
4,3
3,1

15,6
4,9
3,2

Moc grzewcza (A-15W35 ΔT5K n. EN 14511)
Pobór mocy
Współczynnik efektywności COP

kW
kW

3,5
1,4
2,5

4,7
1,8
2,5

6,1
2,4
2,5

8,9
3,4
2,6

10,3
4,1
2,5

Jednostka wewnętrzna

Napięcie znamionowe w układzie sterowania
Napięcie znamionowe sprężarki

V
V

230V / 50Hz
400V / 50Hz

Moc elektrycznej grzałki wspomagającej kW 6

Typ bezpiecznika C (zwłoczny) A 3 x 16 3 x 25

Prąd rozruchu z ogranicznikiem prądu rozruchu A < 16 < 25

Maksymalny pobór mocy A35W60 kW 2,9 3,6 4,3 6,1 7,5

Obieg grzewczy

Maks. ciśnienie robocze bar 3,0

Temp. w obiegu grzewczym (min. / maks.) °C 25 / 62

Przepływ znamionowy w obiegu grzewczym ΔT=5K l/h 1114 1490 1635 2702 3229

Ciśnienie dyspozycyjne pompy obiegowej, obieg 
grzewczy, ΔT=5K mbar 590 560 520 250 400

Pobór mocy pompy obiegowej, obieg grzewczy
W 5-70 8-140

Obieg dolnego źródła

Rodzaj solanki Gotowa mieszanka niezamarzająca Vaillant

Maks. ciśnienie robocze bar 3,0

Temp. w obiegu dolnego źródła ciepła (min. / maks.) °C -20 / 20

Przepływ znamionowy w obiegu dolnego źródła 
ciepła, ΔT=3K l/h 1400 1800 2300 3400 3900

Pobór mocy pompy obiegowej, obieg dolnego źródła
W 5-70 8-140 8-140 16-310 16-310
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geoTHERM (powietrze/woda) Jednostka VWL 61/3 S VWL 81/3 S VWL 101/3 S VWL 141/3 S VWL 171/3 S

Wymiary pompy ciepła:

Wysokość / szerokość/ głębokość z kolumną mm 1200 / 600 / 840

Masa bez opakowania / gotowa do pracy kg 141 / 147 148 / 155 152 / 160 172 / 182 179 / 191

Obieg czynnika roboczego

Rodzaj czynnika roboczego R 407C

Ilość czynnika roboczego kg 1,9 2,2 2,05 2,9 3,05

Ciśnienie robocze, maks. bar 29

Rodzaj sprężarki / olej Scroll / ester

Jednostka zewnętrzna VWL 10/3 SA

Liczba szt. 1 1 1 2 2

Napięcie znamionowe
Typ bezpiecznika C

V
A

400 V / 50Hz
3 x 10

Maks. pobór mocy przez wentylator kW 0,3 0,3 0,3 2 x 0,3 2 x 0,3

Pobór mocy przez wentylator dla A7W35 kW 0,021 0,031 0,043 0,021 0,032

Pobór mocy przez odmrażacz kW 6,0 2 x 6,0

Pobór mocy przez podgrzewacz tacy skroplin (opcja) kW 0,2 2 x 0,2

Klasa ochronna IP 25

Min. / maks. temperatura wlotu powietrza -20 / 35

Poziom hałasu dB (A) 45 51 53 52 55

Wysokość / szerokość / głębokość mm 1260 /1200 /785 2 x 1260 /1200 /785 

Masa (bez obudowy i cokołu) kg 95 2 x 95

Masa eksploatacyjna kg 185 2 x 185

Odległość od jednostki wewnętrznej, maks. m 30

Klasa ErP c.o. +35°C A++ A++ A++ A++ A++

+55°C A+ A+ A+ A+ A+

Uwaga: Wyniki pomiarów i dane znamionowe podano według nowej normy EN 14511.
Nowa norma wprowadza istotne zmiany, dlatego wartości nie można bezpośrednio porównać z danymi ustalonymi według 
poprzedniej normy EN 255.



aroTHERM (powietrze/woda)* Jednostka
VWL 85/2A 

230[V]
VWL 115/2A 

230[V]
VWL 115/2A 

400[V]
VWL 155/2A 

400[V]

Grzanie**

Moc grzewcza dla A7W35 [kW] 8,1 10,5 10,5 14,6

COP - 4,8 4,2 4,2 4,5

Pobór mocy [kW] 1,8 2,5 2,5 3,4

Moc grzewcza dla A-7W35 [kW] 6,7 7,9 7,9 11,8

COP - 2,8 2,5 2,5 2,6

Pobór mocy [kW] 2,4 3,2 3,2 4,7

Moc grzewcza dla A-15W35 [kW] 6,3 6,9 6,9 10,2

COP - 2,5 2,4 2,4 2,3

Pobór mocy [kW] 2,5 2,9 2,9 4,4

Moc grzewcza dla A7W45 [kW] 7,8 10,2 10,3 13,4

COP - 3,8 3,4 3,4 3,4

Pobór mocy [kW] 2,1 3,0 3,0 4,1

Moc grzewcza dla A-7W45 [kW] 5,7 6,8 6,8 10,2

COP - 2,3 2,1 2,1 2,3

Pobór mocy [kW] 2,5 3,3 3,3 4,4

Moc grzewcza dla A-15W45 [kW] 5,4 6,1 6,1 7,9

COP - 2,2 2,0 2,0 2,1

Pobór mocy [kW] 2,5 3,1 3,1 3,8

Moc grzewcza dla A7W55 [kW] 7 9,8 9,8 11,2

COP - 3 2,9 2,9 2,3

Pobór mocy [kW] 2,4 3,5 3,5 5,0

Moc grzewcza dla A-7W55 [kW] 4,8 5,2 5,2 8,2

COP - 1,9 1,6 1,6 2,1

Pobór mocy [kW] 2,5 3,3 3,3 4,1

Moc grzewcza dla A-15W55 [kW] 3,0 3,0 3,0
poza polem pracy 

sprężarki
COP - 1,7 1,7 1,7

Pobór mocy [kW] 2,9 1,8 1,8

Chłodzenie**

Moc chłodzenia dla A35W18 [kW] 7,2 10,4 10,4 13,7

EER - 3,3 3,4 3,4 3,2

Pobór mocy [kW] 2,3 3,2 3,2 4,4

Moc chłodzenia dla A35W7 [kW] 5,1 7,5 7,5 10,8

EER - 2,6 2,8 2,8 2,5

Pobór mocy [kW] 2,0 2,8 2,8 4,5

Napięcie znamionowe [V/Hz] 230 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz

Maksymalny pobór mocy [kW] 3,8 5,5 5,5 6,7

Typ bezpiecznika C zwłoczny [A] 16 20 3x16 3x16

Klasa zabezpieczenia IP25

Obieg grzewczy / chłodzący

Maks. ciśnienie robocze [bar] 3,0

Temp. wody maks. / min. grzanie [°C] 63 / 22

Temp. pow. zewn. min. / maks. grzanie [°C] -20 / 46

Temp. pow. zewn. min. / maks. chłodzenie [°C] 10 / 46

Przepływ znamionowy ∆T5K [m3/h] 1,4 1,9 1,9 2,6

Ciśnienie dyspozycyjne ∆T5K [mbar] 450 300 300 370

Przepływ znamionowy ∆T8K [m3/h] 0,8 1,1 1,1 1,8

Ciśnienie dyspozycyjne ∆T8K [mbar] 690 660 660 686

Pobór mocy przez pompę obiegową [W] 15-70 6-87

Typ pompy obiegowej Wysokoefektywna EER<0,23

Przepływ powietrza dla A7W35 [m3/h] 2700 3400 3400 5500

Pobór mocy przez wentylator [W] 15-42 15-76 15-76 2x15-76

Minimalna pojemność wody w obiegu grzewczym [l] 21 35 35 60

Przyłącze zasilanie / powrót R GZ R 1/1/4"
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aroTHERM (powietrze/woda) Jednostka
VWL 85/2A 

230[V]
VWL 115/2A 

230[V]
VWL 115/2A 

400[V]
VWL 155/2A 

400[V]

Obieg czynnika roboczego

Rodzaj czynnika roboczego R 410A

Ilość czynnika roboczego [kg] 1,95 3,53 3,53 4,4

Ciśnienie robocze maks. [bar] 41,5

Rodzaj sprężarki Rotacyjna - tłok toczny

Głośność - tryb grzania

A7W35 wg EN 12102 - EN 14511 Lwo db(A) 60,0 65,0 65,0 66,0

A7W45 wg EN 12102 - EN 14511 Lwo db(A) 60,0 65,0 65,0 65,0

A7W45 wg EN 12102 - EN 14511 Lwo db(A) 61,0 66,0 66,0 65,0

Głośność - tryb chłodzenie

A35W18 wg EN 12102 - EN 14511 Lwo db(A) 62,0 66,0 66,0 65,0

Wymiary

Wysokość/szerokość/głębokość [mm] 975/1103/463 1375/1103/463

Masa (bez opakowania) [kg] 106 126 124 165

Klasa ErP c.o.
+35°C A++ A+ A+ A++

+55°C A+ A+ A+ A+

*  Pakiet z regulatorem

** wg EN 14511

Certfikaty: CE, Low Voltage Directive 2006/95/EG, EMC Directive 2004/108/EG, ISO 5149.
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Moduł hydrauliczny VWZ MEH 61 Jednostka

Przyłącze elektryczne dla mocy 6 [kW] / zabezpiecznie elektryczne [V]/[A] 400/10

Przyłącze elektryczne dla mocy 6 [kW] / zabezpiecznie elektryczne [V]/[A] 230/30

Przyłącze elektryczne dla mocy 4 [kW] / zabezpiecznie elektryczne [V]/[A] 230/20

Klasa ochrony przeciwporażeniowej IP X1

Maks. temp. wody grzewczej [°C] 70

Maksymalne ciśnienie robocze [bar] 3

Maks. temp. otoczenia [°C] 40

Wymiary (szer. x wys. x gł.) [mm] 440x720x350

Masa [kg] 10

Przyłącza hydrauliczne R 1"

Pojemność wzbiorczego naczynia przep. l 10

Moduł wymiennika glikol/woda VWZ MWT 150 Jednostka

Przyłącze elektryczne [V] 230

Maksymalny pobór mocy [W] 45

Maksymalne ciśnienie robocze [bar] 3

Klasa ochrony IP20

Maks. temp. otoczenia [°C] 40

Wymiary (szer. x wys. x gł.) [mm] 360x500x250

Masa [kg] 12

Przyłącza hydrauliczne R 1"

Moduł hydrauliczny VWZ MPS 40 Jednostka

Pojemność [l] 40

Maksymalne ciśnienie robocze [bar] 3

Wymiary (szer. x wys. x gł.) [mm] 360x720x350

Masa [kg] 18

Przyłącza hydrauliczne strona lewa R 1"

Przyłącza hydrauliczne strona prawa R 1 1/4"
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Vaillant to blisko 2000 firm instalacyjnych i serwisowych 

świadczących profesjonalne usługi na terenie całego kraju.

Oferta serwisowa firmy obejmuje również sprawne centrum 

informacji telefonicznej oraz gwarantuje kompetentny serwis 

gwarancyjny i pogwarancyjny. 

Nasi autoryzowani partnerzy regularnie odbywają 

specjalistyczne szkolenia podnoszące kwalifikacje, 

aby zapewnić Klientom najwyższa jakość usług. 

Zachęcamy do korzystania z doświadczenia i wiedzy 

twórców silnej marki systemów grzewczych i serwisu Vaillant.

Tytuł nadawany na podstawie ogólnopolskich wyników badań 

przeprowadzanych wśród budowlanych firm wykonawczych, 

przez AMS – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

Vaillant regularnie modernizuje instalacje grzewcze 

w domach SOS Wioski Dziecięce.

Profesjonalny serwis w cenie

Vaillant
al. Krakowska 106  02-256 Warszawa  tel.: +48 22 323 01 00  fax: +48 22 323 01 13
vaillant@vaillant.pl  www.vaillant.pl  infolinia: 801 804 444




