
 Systemy hybrydowe

Wspaniałe uczucie robić właściwe rzeczy.

 aroTHERM w układzie hybrydowym

System hybrydowy aroTHERM,

niezależne rozwiązanie w wyborze źródła energii
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Technologie oparte na odnawialnych źródłach energii coraz częściej stają się popularnym 

sposobem na zapewnienie bardzo wydajnego ogrzewania oraz dostarczenie komfortowej ilości 

ciepłej wody w domach. Nowoczesne rozwiązania OZE (OZE – odnawialne źródła energii) są 

bezpieczne i niezawodne, pomagają chronić środowisko naturalne, redukować emisję dwutlenku 

węgla, znacznie obniżając rachunki za energię.

Technologie służące poszanowaniu zasobów naturalnych mają w fi rmie Vaillant długą tradycję. 

Vaillant działa na rzecz zrównoważonego pozyskiwania energii, oferując efektywne systemy 

grzewcze, które umożliwiają wygodne korzystanie z odnawialnych źródeł energii, takich jak 

powietrze, energia słoneczna czy energia z ziemi. 

Urządzenia grzewcze na bazie technologii OZE dynamicznie zdobywają polski rynek. Vaillant jako 

innowacyjna marka, świadomy i odpowiedzialny producent, opracował rozwiązanie dopasowane 

do Twoich potrzeb i potrzeb Twojego domu - system hybrydowy aroTHERM.

Technologie inspirowane naturą –

bezpieczeństwo dla Ciebie i dla Twoich bliskich



2| 3

Istotą hybrydowych systemów ogrzewania jest łączenie w jednym układzie kilku urządzeń do 

ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Mogą być one zasilane różnymi źródłami 

energii: gaz, olej, energia słoneczna, węgiel, drewno, energia elektryczna.

Komponenty wchodzące w skład systemu hybrydowego różnią się w zależności od źródła energii 

oraz od indywidualnych potrzeb użytkownika. 

Zaletą systemu hybrydowego jest niezależność i elastyczność w wyborze źródła ciepła oraz 

współdziałanie różnych urządzeń w jednym systemie i ich wspólnym sterowaniu.

Nowoczesne systemy ogrzewania hybrydowego to połączenie konwencjonalnego źródła ciepła 

jakim jest np. kocioł na gaz ziemny płynny czy olej opałowy ze źródłem ciepła korzystającym 

z energii odnawialnej, czyli pompy ciepła bądź kolektorów słonecznych. 

Spis treści:

  System hybrydowy aroTHERM 4

 Analiza kosztów eksploatacji 6

 Zestawy systemów hybrydowych 8

 Dyrektywa ErP 13

 Dane techniczne 14

 Serwis Vaillant 16
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System hybrydowy aroTHERM

To innowacyjny system ogrzewania, który integruje w sobie 

dwa źródła ciepła: tradycyjny kocioł o wysokiej sprawności 

(gaz/olej) wraz z pompą ciepła powietrze-woda aroTHERM VWL.

W jednym systemie mamy dwa urządzenia do ogrzewania 

i przygotowania ciepłej wody. Dla użytkownika zaletą tego 

rozwiązania jest niezależność w wyborze źródła ciepła 

i możliwość decydowania, które urządzenie grzewcze ma 

pracować w danej chwili.

Wydajny i oszczędny

Układ hybrydowy aroTHERM to połączenie wydajnego 

energetycznie ogrzewania i innowacyjnego systemu 

odzyskiwania ciepła. System na podstawie taryf 

energetycznych wybiera źródło energii (gaz/olej/energię 

elektryczną), które jest w danej chwili najbardziej opłacalne 

pod względem kosztów ogrzewania domu. W zależności 

od temperatury zewnętrznej uruchamia źródło ciepła o 

najniższym koszcie eksploatacji. To z kolei oznacza, że Twój 

dom zawsze będzie ogrzewany przez najbardziej ekonomiczne 

źródło ogrzewania. Funkcja ta pozwoli zaoszczędzić na 

rachunkach i pomaga chronić przed nagłymi wahaniami 

cen energii.

Ważny jest również fakt, że wszystkie elementy są połączone 

tak, aby bezpiecznie i efektywnie pracowały w jednym 

systemie. 

Zastosowanie

System hybrydowy aroTHERM to idealne rozwiązanie

do remontowanych i modernizowanych budynków.

Dlaczego warto?

– wydajny i ekonomiczny sposób ogrzewania domu

– większa niezależność od wahań cen paliw kopalnych

- triVAI, system zarządzania włączaniem źródeł ciepła

–  niskie koszty eksploatacji dzięki wysokiemu 

współczynnikowi COP do 4,8 (dla VWL 85/2A 230[V] 

przy A7W35 wg EN 14511)

–  zabezpieczenie wysokości rachunków przed wahaniami 

przyszłych cen energii

–  ochrona środowiska naturalnego dzięki ograniczeniu 

emisji gazów cieplarnianych

– małe wymiary urządzeń, kompaktowa budowa

System hybrydowy aroTHERM,

większe bezpieczeństwo, 

mniejsze koszty ogrzewania
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aroTHERM w układzie hybrydowym

Korzyści zastosowania calorMATIC 470/4:

– jeden regulator dla wszystkich urządzeń grzewczych

–  regulator umożliwia niezależne sterowanie pracą 

poszczególnych obiegów grzewczych oraz ładowaniem 

zasobnika

–  inteligentne zarządzanie energią

(sterowanie triVAI lub poprzez punkty biwalencyjne)

–  automatyczny wybór najbardziej efektywnego źródła 

ciepła przy sterowaniu triVAI

– stała kontrola sprawno ści instalacji

–  możliwość wprowadzenia jednostkowych cen energii dla 

różnych urządzeń grzewczych w systemie

– okresowa redukcja poziomu gło śności pompy ciepła

–  zintegrowany czujnik wilgotności np. dla funkcji 

aktywnego chłodzenia

– intuicyjna obsługa

– swobodny wybór miejsca instalacji

calorMATIC 470/4

W skład systemu hybrydowego aroTHERM wchodzą 

następujące urządzenia:

1   pompa powietrze-woda arotherm VWL 85/2A
2   wysokowydajny kocioł kondensacyjny (np. ecoTEC plus, 

ecoCOMPACT/4 VSC)
3  systemowy regulator pogodowy colorMATIC 470/4
4  zasobnik ciepłej wody VIH R 150/6M
5  moduł sterowania pompą ciepła aroTHERM VWL
6  moduł sprzęgła hydraulicznego o dużej pojemności

Bezpieczny i opłacalny

W większości przypadków co najmniej jedno ze źródeł ciepła 

w systemie ogrzewania hybrydowego cechuje się niższą mocą 

grzewczą w stosunku do potrzeb cieplnych budynku. Pozwala 

to pokryć większość (ok. 70-80%) potrzeb cieplnych przy 

zastosowaniu wysokosprawnego źródła ciepła (np. pompa 

ciepła) o niższej mocy grzewczej i przez to tańszej w zakupie 

(w porównaniu do urządzenia dobieranego dla pokrycia 

maksymalnych chwilowych potrzeb cieplnych budynku).

Ogrzewania hybrydowe daje również zwiększony poziom 

bezpieczeństwa, zapewniając ciągłość wytwarzania ciepła 

w razie nagłego, okresowego wzrostu cen jednego z nośników 

energii (np. oleju, gazu płynnego czy energii elektrycznej).

Pełna elastyczność: regulator calorMATIC 470/4 

Sterowanie instalacją ułatwia intuicyjny w obsłudze regulator 

calorMATIC 470/4 z wbudowanymi funkcjami zarządzania 

instalacją hybrydową. Steruje on zarówno pracą pompy 

ciepła aroTHERM, jak i kotłem grzewczym, a także wentylacją 

mechaniczną z odzyskiem ciepła bądź systemem solarnym.

Dzięki funkcji triVAI użytkownik praktycznie niczego nie musi 

przestawiać, decydować, ustawiać, planować, itd. calorMATIC 

samodzielnie decyduje, które źródło ciepła w danej chwili 

będzie źródłem podstawowym. Automatycznie wybiera 

najbardziej efektywne źródła ciepła.
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Osoby mieszkające poza obszarami miejskimi często nie mają 

możliwości korzystania z sieci gazu ziemnego ani miejskiej 

sieci ciepłowniczej. Jedynymi dostępnymi źródłami energii 

cieplnej pozostają droższy w eksploatacji gaz płynny LPG, 

olej opałowy lub energia elektryczna. W przypadku nowych 

inwestycji idealnie sprawdzi się system oparty wyłącznie na 

pompie ciepła. 

Przy modernizacji istniejącego systemu grzewczego 

zasilanego gazem płynnym lub olejem opałowym rozsądnym 

rozwiązaniem jest system hybrydowy. Wówczas nakłady 

inwestycyjne są mniejsze, a jednocześnie dzięki pracy systemu 

hybrydowego koszty ogrzewania domu są znacznie niższe.

Założenia analizy:

– dom jednorodzinny 

– lokalizacja w okolicach Warszawy

– konstrukcja budynku z lat 90.

– powierzchnia budynku ok. 200 m2

–  potrzeby grzewcze: ogrzewanie pomieszczeń oraz 

przygotowanie ciepłej wody użytkowej

– temperatura wewnętrzna pomieszczeń 20°C

– zapotrzebowanie na moc grzewczą 12 kW

Porównanie kosztów eksploatacyjnych 

systemu hybrydowego oraz

kotła zasilanego olejem opałowym lub gazem
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Dla zobrazowania korzyści fi nansowych przedstawiono porównanie 4 systemów grzewczych

System grzewczy
Cena energii [zł/kWh]* Koszty energii 

[zł/ rok]

Koszty 
dodatkowe**

[zł/ rok]

Koszty 
eksploatacji

[zł/ rok]Energ. elektr. LPG Olej

pompa ciepła w układzie hybrydo-
wym z kotłem na gaz propan

0,58 0,40 6 393 550 6 943

pompa ciepła w układzie hybrydo-
wym z kotłem na olej opałowy

0,58 0,38 5 923 600 6 523

kocioł na gaz propan 0,40 10 526 600 11 126

kocioł na olej opałowy 0,38 10 197 500 10 697

*  Ceny energii obliczono dla: 1 kWh energii elektrycznej = 0,58 zł (taryfa G11), 1 litr oleju opałowego = 3,2 zł, 1 litr propanu = 2,3 zł. Wszystkie ceny z VAT. 
Stan na kwiecień 2015.

** Koszty dodatkowe – koszty serwisu, przeglądów itp.
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Porównanie szacunkowych kosztów eksploatacji analizowanych systemów grzewczych

zł/rok

aroTHERM w układzie hybrydowym

Pompa ciepła aroTHERM VWL jest doskonałym 

uzupełnieniem istniejącego ogrzewania opartego na kotle 

olejowym lub gazowym. Rozwiązanie hybrydowe znacznie 

obniża koszty ogrzewania, a inwestycja szybko się zwraca.

Rozbudowa istniejącej instalacji ogrzewania domu 

z kotłem olejowym lub gazowym o pompę ciepła 

aroTHERM VWL to:

– do 50-60% niższe rachunki za ogrzewanie w każdym roku

– mniejsza zależność od wzrostu cen paliw kopalnych

–  łatwa rozbudowa istniejącej instalacji o pompę ciepła 

aroTHERM

– szybki i niedrogi montaż na zewnątrz budynku

–  niewielkie wymiary jednostki wewnętrznej MEH 

–  możliwość współpracy pompy ciepła aroTHERM również 

z ogrzewaniem grzejnikowym



8

Zestawy przeznaczone są zarówno dla nowych, jak 

i modernizowanych budynków jednorodzinnych. Podstawowym 

źrodłem ciepła jest energooszczędna pompa ciepła typu 

powietrze-woda aroTHERM VWL. W przypadku zwiększonych 

potrzeb cieplnych, przy niskich temperaturach zewnętrznych – 

źródłem ciepła jest kocioł kondensacyjny wraz z podstawowym 

system powietrzno-spalinowym (typ szachtowy).

System grzewczy zarządzany jest przez nowoczesny regulator 

systemowy – calorMATIC 470/4.

 

Korzyści proponowanych zestawów:

–  oszczędności wynikające z pracy pompy ciepła przez 

większą część sezonu grzewczego

–  jeden sterownik zarządzający pracą urządzeń 

– calorMATIC 470/4

 –  system bezobsługowy – automatyczny wybór najbardziej 

efektywnego źródła ciepła, funkcja triVAI

–  komfortowa ilość ciepłej wody

–  niższa emisja zanieczyszczeń

–  możliwość rozbudowy o kolejny obieg grzewczy

–  możliwość uzyskania wydłużonej gwarancji (kontrakt 

serwisowy)

–  możliwość uzyskania dotacji*

 * W zależności od programów regionalnych.

Proponowane zestawy pompy ciepła aroTHERM VWL 

z gazowymi kotłami kondensacyjnymi
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Pompa ciepła aroTHERM, kocioł dwufunkcyjny ecoTEC pro VCW 226/5-3, jeden obieg grzewczy grzejnikowy

Urządzenia podstawowe
Klasa ErP Cena netto 

PLN
Nr katalogowy 

z cennika Vaillant 
c.o. c.w.u.

1
aroTHERM VWL 85/2A 230 V – pompa ciepła powietrze/woda 
typ aroTHERM VWL 85/2A 230 V* 
moc grzewcza 8,1 kW, współczynnik efektywności COP 4,8

A+ A

23 630 0010016409

2
ecoTEC pro VCW 226/5-3 – kocioł gazowy, kondensacyjny, dwufunkcyjny, 
o mocy 19,7/23 kW z regulatorem pogodowym calorMATIC 470/4 i zestawem 
podstawowym systemu powietrzno-spalinowego, szachtowego**

9 434 -

3
VWZ AI – moduł sterowania pompą ciepła aroTHERM VWL .../2A 
do współpracy pompy z kotłem i regulatorem calorMATIC 470/4

1 070 0020139944

4
VR 32/3 – moduł kaskadowy do współpracy pompy ciepła aroTHERM 
i kotłów ze złączem e-BUS

381 0020139895

5 VWZ MPS 40 – moduł hydrauliczny 3 170 0020145020

 Cena regularna z cennika Vaillant 37 685

Cena w pakiecie promocyjnym 36 180 0010019434

Możliwość rozbudowy do systemu Safety Pack:

6
VWZ MWT 150 – moduł wymiennika płytowego glikol/woda, zawiera: pompę obiegu 
grzewczego, zespół zaworów napełniających, zawór bezpieczeństwa

4 160 0020180704

Uwaga: Warunki podane w powyższym zestawieniu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze ceny służą jedynie za podstawę do 
obliczeń i mogą odbiegać od cen podanych w aktualnie obowiązującym cenniku Vaillant. Podane ceny nie zawierają ustawowego podatku VAT.

aroTHERM w układzie hybrydowym

Rozwiązanie z kotłem kondensacyjnym

typu ecoTEC pro VCW

 * Dla A7W35 wg EN 14511.
**  Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego szachtowego (DN80 w szachcie + DN60/100 podłączenie do szachtu).
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Pompa ciepła aroTHERM, kocioł jednofunkcyjny ecoTEC plus VC 206/5-5, zasobnik VIH R 150/6M, jeden obieg grzewczy grzejnikowy

Urządzenia podstawowe
Klasa ErP Cena netto 

PLN
Nr katalogowy 

z cennika Vaillant 
c.o.

1
aroTHERM VWL 85/2A 230 V – pompa ciepła powietrze/woda 
typ aroTHERM VWL 85/2A 230 V* 
moc grzewcza 8,1 kW, współczynnik efektywności COP 4,8

A+

23 630 0010016409

2

ecoTEC plus VC 206/5-5 – kocioł gazowy, kondensacyjny, jednofunkcyjny 
o mocy 4,3/21,5 kW, z zasobnkiem VIH R 150/6M, regulatorem pogodowym 
calorMATIC 470/4 i zestawem podstawowym systemu powietrzno-spalinowego, 
szachtowego**

13 100 0010018820

3
VWZ AI – moduł sterowania pompą ciepła aroTHERM VWL
do współpracy pompy z kotłem i regulatorem calorMATIC 470/4

1 070 0020139944

4
VR 32/3 – moduł kaskadowy do współpracy pompy ciepła aroTHERM 
i kotłów ze złączem e-BUS

381 0020139895

5 VWZ MPS 40 – moduł hydrauliczny 3 170 0020145020

 Cena regularna z cennika Vaillant 41 351

Cena w pakiecie promocyjnym 39 700 0010019442

Możliwość rozbudowy do systemu Safety Pack:

6
VWZ MWT 150 – moduł wymiennika płytowego glikol/woda, zawiera: pompę obiegu 
grzewczego, zespół zaworów napełniających, zawór bezpieczeństwa

4 160 0020180704

Uwaga: Warunki podane w powyższym zestawieniu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze ceny służą jedynie za podstawę do 
obliczeń i mogą odbiegać od cen podanych w aktualnie obowiązującym cenniku Vaillant. Podane ceny nie zawierają ustawowego podatku VAT.

Rozwiązanie z kotłem kondensacyjnym

typu ecoTEC plus VC

 * Dla A7W35 wg EN 14511.
**  Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego szachtowego (DN80 w szachcie + DN60/100 podłączenie do szachtu).
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Pompa ciepła aroTHERM, kocioł kompaktowy ecoCOMPACT/4 VSC 206/4-5 90, jeden obieg grzewczy grzejnikowy

Urządzenia podstawowe
Klasa ErP Cena netto 

PLN
Nr katalogowy 

z cennika Vaillant 
c.o. c.w.u.

1
aroTHERM VWL – pompa ciepła powietrze/woda 
typ aroTHERM VWL 85/2A 230 V* 
moc grzewcza 8,1 kW, współczynnik efektywności COP 4,8

A+ A

23 630 0010016409

2

ecoCOMPACT typ VSC 206/4- 5 90 – kocioł gazowy, kondensacyjny, typu 
COMPACT, o mocy 20[kW] z wbudowanym zasobnikiem warstwowym 90 l, 
regulatorem pogodowym calorMATIC 470/4 i zestawem podstawowym 
systemu powietrzno-spalinowego, szachtowego**

14 200 0010018221

3
VWZ AI – moduł sterowania pompą ciepła aroTHERM VWL do współpracy pompy 
z kotłem i regulatorem calorMATIC 470/4

1 070 0020139944

4
VR 32/3 – moduł kaskadowy do współpracy pompy ciepła aroTHERM 
i kotłów ze złączem e-BUS

381 0020139895

5 VWZ MPS 40 – moduł hydrauliczny 3 170 0020145020

 Cena regularna z cennika Vaillant 42 451

Cena w pakiecie promocyjnym 40 750 0010019438

Możliwość rozbudowy do systemu Safety Pack:

6
VWZ MWT 150 – moduł wymiennika płytowego glikol/woda, zawiera: pompę obiegu 
grzewczego, zespół zaworów napełniających, zawór bezpieczeństwa

4 160 0020180704

Uwaga: Warunki podane w powyższym zestawieniu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze ceny służą jedynie za podstawę do 
obliczeń i mogą odbiegać od cen podanych w aktualnie obowiązującym cenniku Vaillant. Podane ceny nie zawierają ustawowego podatku VAT.

aroTHERM w układzie hybrydowym

Rozwiązanie z kotłem kondensacyjnym

typu ecoCOMPACT/4 VSC

 * Dla A7W35 wg EN 14511.
**  Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego szachtowego (DN80 w szachcie + DN60/100 podłączenie do szachtu).
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Pompa ciepła aroTHERM, kocioł innego producenta, jeden obieg grzewczy grzejnikowy

Urządzenia podstawowe
Klasa ErP Cena 

netto PLN
Nr katalogowy 

z cennika Vaillant 
c.o.

1
aroTHERM VWL – pompa ciepła powietrze/woda 
typ aroTHERM VWL 85/2A 230 V* 
moc grzewcza 8,1 kW, współczynnik efektywności COP 4,8 A+

23 630 0010016409

2 calorMATIC 470/4 – regulator pogodowy 1 040 0020108131

3
VWZ AI – moduł sterowania pompą ciepła aroTHERM VWL
do współpracy pompy z kotłem i regulatorem calorMATIC 470/4

1 070 0020139944

4 VWZ MPS 40 – moduł hydrauliczny 3 170 0020145020

 Cena regularna z cennika Vaillant 28 910

Cena w pakiecie promocyjnym 27 750 0010019446

Możliwość rozbudowy do systemu Safety Pack:

6
VWZ MWT 150 – moduł wymiennika płytowego glikol/woda, zawiera: pompę obiegu 
grzewczego, zespół zaworów napełniających, zawór bezpieczeństwa

4 160 0020180704

Uwaga: Warunki podane w powyższym zestawieniu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze ceny służą jedynie za podstawę do 
obliczeń i mogą odbiegać od cen podanych w aktualnie obowiązującym cenniku Vaillant. Podane ceny nie zawierają ustawowego podatku VAT.

 * Dla A7W35 wg EN 14511.
**  Zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego szachtowego (DN80 w szachcie + DN60/100 podłączenie do szachtu).

Rozwiązanie z istniejącym kotłem

innego producenta
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Regulacja ErP określa wymagania dotyczące efektywności 

energetycznej i górne granice emisji zanieczyszczeń przez 

urządzenia grzewcze. Dyrektywa ELD stanowi, że wszyscy 

europejscy producenci urządzeń grzewczych są zobowiązani 

do umieszczania etykiet energetycznych na swoich wyrobach.

Etykieta energetyczna nie zastąpi fachowego doradztwa. 

Pozostaje dalej rolą instalatora, aby ocenić specyfi kę 

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, 

systemowe 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.

 Dyrektywa ErP, znak jakości EHPA-Q

Zwiększ efektywność energetyczną 

Twojej instalacji

System hybrydowy aroTHERM nagrodzony został prestiżowym 

Znakiem Jakości dla Pomp Ciepła EHPA-Q w zakresie tych 

właśnie urządzeń. Znak ten koordynowany jest przez Komitet 

ds. znaku jakości powołany przez Europejskie Stowarzyszenie 

Pomp Ciepła (EHPA). Wyróżnienie to przyznawane jest 

wyłącznie trwałym, niezawodnym i energooszczędnym 

produktom o najwyższym standardzie obsługi użytkowników. 

Oznaczenie pompy ciepła (lub typoszeregu pomp ciepła) 

znakiem jakości EHPA-Q potwierdza, że spełnia ona wysokie 

wymagania postawione przez Europejskie Stowarzyszenie 

Pomp Ciepła (EHPA). 

W zakres stawianych wymagań wchodzą m.in.:

 •  Zgodność wszystkich głównych komponentów 

z wymaganiami Krajowymi (oznakowanie CE).

 •  Minimalny poziom efektywności (COP), wyznaczony 

w wyniku badań w jednym z ośrodków testowych 

akredytowanych zgodnie z ISO 17025:

– solanka/woda B0/W35 – 4.30

– woda/woda W10/W35 – 5.10

– powietrze/woda A2/W35 – 3.10

– bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda E4

/W35 – 4.30.

 • Deklaracja poziomu hałasu zgodnie z normą EN 12102.

 •  Zapewnienie sieci dystrybucji, planowania, serwisu oraz 

dokumentacji w języku kraju, w którym przyznawany 

jest znak.

 •  Zapewnienie wysokiej jakości sieci obsługi serwisowej 

gwarantującej czas reakcji do 24 godzin od momentu 

wystąpienia usterki lub zgłoszenia klienta.

 •  Zapewnienie minimum 24 – miesięcznej gwarancji 

na urządzenie oraz zapewnienie dostępności części 

zamiennych przez okres co najmniej 10 lat – licząc 

od daty zakupu.
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 aroTHERM

Nazwa kotła Jednostka VWL 85/2A 230[V]

Moc grzewcza dla A2W/35 (40 RPS) [kW] 3,17

COP - 4,01

Moc grzewcza dla A2W/35 (60 RPS) *) [kW] 4,56

COP - 3,83

Moc grzewcza dla A2W/35 (100 RPS) [kW] 6,9

COP - 3,17

Moc grzewcza dla A2W/35 (40-100 RPS) [kW] 3,17-6,9

COP - 4,01-3,17

Moc grzewcza dla A7W/35 (50-100 RPS) [kW] 2,96-5,4

COP - 3,1-2,71

Moc grzewcza dla A2W/45 (50-100 RPS) [kW] 3,8-6,16

COP - 3,26-2,63

Moc grzewcza dla A7W/45 (50-100 RPS) [kW] 2,76-5,28

COP - 2,56-2,22

Moc grzewcza dla A2W/55 (50-100 RPS) [kW] 3,51-5,74

COP - 2,45-2,14

Moc grzewcza dla A7W/55 (50-100 RPS) [kW] 2,52-4,76

COP - 2,09-1,92

Klasa ErP c.o. A+

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

Maksymalny pobór mocy [kW] 5,5

Typ bezpiecznika C zwłoczny [A] 20

Klasa zaberpieczenia IP25

Obieg grzewczy/chłodzący

Maks. ciśnienie robocze [bar] 3

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

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

Pobór mocy przez pompę obiegową [W] 15-70

Pobór mocy przez wentylator [W] 15-76

Przyłącze zasilanie/powrót R GZ R 1/1/4"

Wymiary

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

Masa (bez opakowania) [kg] 126

Moduł hydrauliczny Jednostka VWZ MPS 40

Obieg grzewczy

Pojemność [l] 40

Maks. ciśnienie robocze [bar] 3

Temp wody maks. [°C] 70

Wymiary

Wysokość/szerokość/głębokość [mm] 720/360/350

Przyłącza R R1" i R1 1/4"

Masa (bez opakowania) [kg] 18

Moduł hydrauliczny Jednostka VWZ MWT 150

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

Maks. pobór mocy [W] 45

Klasa zabezpieczenia IP20

Obieg grzewczy

Maks. ciśnienie robocze [bar] 3,0

Temp wody maks. [°C] 70

Wymiary

Wysokość/szerokość/głębokość [mm] 500/360/250

Przyłącza R R 1"

Masa (bez opakowania) [kg] 12

*) Wartość do przyjęcia dla programu Prosument (potwierdzona testem laboratorium VDE Offenbach dla EHPA).
Certfi katy: CE, Low Voltage Directive 2006/95/EG, EMC Directive 2004/108/EG, ISO 5149.

Dane techniczne
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ecoTEC

Dane techniczne dla GZ 50 Jednostka
 ecoTEC plus VCW 

296/5-5

 ecoTEC pro VCW 

226/5-3

ecoTEC plus VC 

206/5-5

 ecoCOMPACT 

VSC 206/4-5 90

Zakres nominlanej mocy cieplnej przy 80/60°C [kW] 5,2-25 5,2-18,5 3,8-20 3,8-20

Moc maks. dla c.w.u. [kW] 30 23 24 24

Maks. ciśnienie robocze [bar] 3 3 3 3

Wydatek c.w.u. (przy ∆T=30[K]) [l/min] 14,4 11 - 11,6

Przyłączenia zasilania i powrotu [mm] 22 22 22 G 3/4"

Przyłącza ciepłej i zimnej wody [mm] G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4"

Maks zużycie gazu GZ 50, Hi=34,2 [MJ/m3] [m3/h] 3,2 2,5 2,6 2,6

Maks zużycie gazu G 31 (gaz płynny propan) [kg/h] 2,4 1,8 1,9 1,9

Przyłącze systemu powietrzno-spalinowego [mm] 60/100 60/100 60/100 60/125

Szerokość [mm] 440 440 440 599

Wysokość [mm] 720 720 720 1320

Głębokość [mm] 372 338 338 693

Masa ok. [kg] 36,5 33,5 33,5 108/202

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

Dopuszczalne napięcie zasilania [V] 190-253 190-253 190-253 190-253

Pobór mocy min [W] 35 55 35 -

Pobór mocy maks. [W] 80 95 70 62,4

Stopień ochrony elektrycznej IP X4 D IP X4 D IP X4 D IP X4 D

Pojemność zasobnika [l] - - - 89,1

Starty postojowe zasobnika [kWh/24h] - - - 1,38

Pojemność naczynie przeponowego c.w.u. [l] - - - 4

Klasa ErP c.o. A A A A

Klasa ErP c.w.u. A A - A
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Vaillant to blisko 2000 fi rm instalacyjnych i serwisowych 

świadczących profesjonalne usługi na terenie całego kraju.

Oferta serwisowa fi rmy obejmuje również sprawne centrum 

informacji telefonicznej oraz gwarantuje kompetentny serwis 

gwarancyjny i pogwarancyjny. 

Nasi autoryzowani partnerzy regularnie odbywają 

specjalistyczne szkolenia podnoszące kwalifi kacje, 

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 fi rm 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


