
Eco Hero,  
in slechts één dag 

aroTHERM plus warmtepomp



RENOVATIE 
PROJECTEN

Ook geschikt voor

met standaard  
radiatoren

Vandaag al nadenken over morgen: u weet al dat dit de garantie kan zijn voor het succes van uw 
bedrijf. Dit principe geldt ook en vooral voor het gebruik van duurzame technologieën. De 
ambitieuze doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs kunnen alleen worden bereikt als 
milieuvriendelijkheid wordt gecombineerd met uitstekende prestaties. Wij willen deze 
energierevolutie realiseren - hand in hand met u.

Een belangrijke stap in deze richting is onze nieuwe aroTHERM plus lucht-waterwarmtepomp, de 
drievoudige oplossing voor verwarming, koeling en warm water - alles in één apparaat. De 
verbeterde prestaties worden bereikt door het gebruik van een natuurlijk koudemiddel. Dankzij de 
hogere aanvoertemperatuur is het systeem niet alleen ideaal voor nieuwe gebouwen, maar ook 
als vervanging in bestaande gebouwen. 

Een veilige investering  
in de toekomst

aroTHERM plus



De troefkaart voor bestaande systemen
De aroTHERM plus is uitermate  
geschikt voor verwarmingsinstallaties die een hogere 

aanvoertemperatuur nodig hebben dan 
gebruikelijk is voor 
warmtepompsystemen. Dankzij de 
toegepaste techniek kan een 
aanvoertemperatuur gerealiseerd 
worden van maximaal 75°C*. Bij een 
buitentemperatuur van -10°C kan 

continu een aanvoertemperatuur van 65°C worden 
gerealiseerd. Dit maakt de aroTHERM plus bijzonder geschikt 
voor toepassing in bestaande woningen.

Hogere energie-efficiëntie
Met een COP (A7/W35) van maximaal 5,4 is de aroTHERM plus 
uiterst energiezuinig en daarmee precies het juiste antwoord op de 

belangrijkste energievraagstukken van uw 
klanten. Het systeem maakt een 
energiebesparing van meer dan 10%** 
mogelijk in vergelijking met de meest 
gangbare lucht-waterwarmtepompen. De 
aroTHERM plus kan ook worden 
gecombineerd met PV systemen en 

geïntegreerd worden in een slim elektriciteitsnet (SG-ready). Zo 
profiteert uw klant van de voordelen van variabele energietarieven.

De aroTHERM plus kan in één dag worden geïnstalleerd en is de ideale verwarmingsoplossing 
voor bijna alle behoeften - of het nu gaat om nieuwbouw of renovaties.

Altijd de juiste keuze

aroTHERM plus in combinatie met een uniTOWER plus Plug & Play boiler en 
een sensoCOMFORT systeemregelaar

aroTHERM plus in combinatie met een VWZ MEH 97 hydraulische module, een 
sensoCOMFORT systeemregelaar en een uniSTOR exclusive warmwaterboiler

Maximale prestaties - minimale ruimtevereisten
De compacte aroTHERM plus monobloc wordt buiten geïnstalleerd 
en kan gecombineerd worden met een uniTOWER plus Plug & Play 
boiler of een hydraulische module voor wandmontage. Dankzij de 
hoge aanvoertemperatuur is er geen elektrische bijverwarming 
nodig om bescherming tegen legionella te garanderen. Zo kan een 
opslagtemperatuur van maximaal 70°C worden bereikt. Met een 
opslagcapaciteit van 188 liter biedt de uniTOWER plus voldoende 
warm water voor een gezin van vijf personen.

Dankzij de plaatsbesparende afmetingen is het systeem de ideale 
keuze voor nieuwe gebouwen. De uniTOWER plus wordt 
binnenshuis geïnstalleerd, heeft ongeveer de grootte van een 
koelvriescombinatie en bespaart waardevolle vierkante meters 
ruimte op de installatieplek.

Flexibele boilerinhoud
In het geval van een hogere vraag naar warm water kan de 
aroTHERM plus worden gebruikt in combinatie met een VWL 
MEH 97 hydraulische module en meerdere grote 
warmwaterboilers voor warmtepompen. Dankzij de hoge 
aanvoertemperatuur heeft uw klant meer warm water tot zijn 
beschikking bij dezelfde boilervolume en biedt de warmtepomp 
ook bescherming tegen legionella.

Geïntegreerde actieve koeling
Actieve koeling is als standaardfunctie geïntegreerd en kan 
worden geactiveerd wanneer het systeem overeenkomstig is 
geconfigureerd.

** De gerealiseerde of haalbare energiebesparing is afhankelijk van verschillende
 factoren (bijv. lokale energietarieven, vorig model, instellingen van de
 verwarming, gebruik, plaats van installatie, buitentemperatuur) en kan als 
 gevolg hiervan variëren.

* Dit is een kengetal dat verwijst naar de technische mogelijkheid van de    
 warmtepomp. Houd er rekening mee dat aanvoertemperaturen hoger dan 
 65°C de warmteafgifte en efficiëntie van de warmtepomp aanzienlijk  
 verminderen. Daarom raden we ten zeerste aan om systemen te ontwerpen  
 met een aanvoertemperatuur tot max 65°C.



Toekomstbestendige 
technologie

Modelberekening
R290 (aroTHERM plus) 
0,6 kg R290 x 3 GWP = 1,8 kg CO2

15 km rit per 
auto

aroTHERM plus

aroTHERM plus

Geen F-gassencertificering vereist, dankzij hermetisch 
gesloten koelcircuit

Volumestroomsensor en trillingsdemper voor akoestische 
ontkoppeling

Sound Safe System voor een lage geluidsemissie van minder 
dan 28 dB(A) op een afstand van drie meter in fluistermodus

Weerbestendig materiaal (gelijk aan de aroTHERM split) 

Geïntegreerde condensbakverwarming

uniTOWER plus

Boiler met een inhoud van 188 liter van 70°C, komt overeen 
met tot 376 liter bij 40°C

Alle hydraulische componenten zijn al geïntegreerd, bijv. een 
18 liter expansievat, voldoende voor 160 m² woonoppervlak

Klaar voor integratie van andere componenten, zoals een 
scheidingswisselaar

Modulerende elektrische bijverwarming met 6 kW (5/7 kW) 
en 9 kW (12 kW)

Driewegklep

3

3

Wat maakt de aroTHERM plus zo duurzaam: R290
R290 is een natuurlijk koudemiddel met een zeer laag 
aardopwarmingspotentieel (GWP)* van 3. Het biedt een aantal voordelen: 
• toekomstbestendig, omdat het niet onder de F-gasverordening valt
• hogere aanvoertemperatuur tot 75°C*
•  hoger warmwatercomfort en bescherming tegen legionella zonder 

elektrische bijverwarming
•  werkt bij buitentemperaturen van -25°C tot +46°C

Natuurlijke koudemiddelen worden al op veel plekken in ons dagelijks 
leven gebruikt, bijvoorbeeld in koelkasten. Vaillant is een van de eerste 
fabrikanten die R290 in warmtepompen gebruikt. 

 Vergelijking van 
*GWP-waarden 
van koudemiddel:

 CO2 1

 R290 3

 R32 675

 R410 2088

* Dit is een kengetal dat verwijst naar de technische mogelijkheid van de warmtepomp. Houd er rekening mee dat aanvoertemperaturen hoger dan 65°C de warmteafgifte  
 en efficiëntie van de warmtepomp aanzienlijk verminderen. Daarom raden we ten zeerste aan om systemen te ontwerpen  met een aanvoertemperatuur tot max 65°C.
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Flexibele installatieopties
De aroTHERM plus kan op de grond, aan de wand of op het dak 
worden geïnstalleerd. Wij kunnen de accessoires leveren die u 
nodig hebt voor de realisatie van elke installatieoptie.

Lage geluidsemissies
Het buitendeel van de aroTHERM plus is zeer stil en kan 
daardoor makkelijker worden geplaatst. Een geluidsniveau van 
slechts 28 dB(A) in fluistermodus op een afstand van drie meter 
is realiseerbaar, afhankelijk van de gekozen uitvoering.

De voordelen van de aroTHERM plus:

 √ Snelle installatie in één dag en zonder F-gassencertificering

 √ Lage geluidsemissies: 28 dB(A) op een afstand van drie meter (in fluistermodus),  
dankzij het Sound Safe System

 √ Hoog rendement met COP (A7/W35) tot 5,4 en hoogste energielabel A+++ voor 
verwarmen (35°C)

 √ Tot 25% meer warm water mogelijk met de uniTOWER plus in vergelijking met de 
aroTHERM split

 √ Flexibel gebruik: geschikt voor nieuwbouw- en renovatieprojecten, dankzij een 
aanvoertemperatuur tot maximaal 75°C*

 √ Verwarming, koeling en warm water uit één enkel apparaat

De aroTHERM plus en de uniTOWER plus kunnen snel 
geïnstalleerd worden. Een team van twee personen kan de 
buitenunit en de demonteerbare Plug & Play boiler in een 
mum van tijd op de gekozen locaties opstellen. 
Daarna kan de installatie en inbedrijfstelling van 
het systeem door slechts één installateur 
worden uitgevoerd. Het plaatsen en aansluiten 
van de aroTHERM plus installatie vereist geen 
F-gassencertificering. Als professionele partner 
kunt u er zeker van zijn dat de installatie volgens 
planning en met efficiënte inzet van personeel kan 
worden uitgevoerd. 

Bij de plaatsing van de warmtepomp moeten de volgende 
verplichte minimumafstanden in acht worden genomen  
(zie afbeelding rechts).

Geïnstalleerd 
in één dag



HP17_64638_01 aroTHERM monobloc technologyHP18_65226_02 aroTHERM refrigerant monoblock technology

Plug & Play boiler
uniTOWER

Lucht-waterwarmtepomp aroTHERM
Systeemregelaar
sensoCOMFORT

uniSTOR

Accessoires

Zonnecollectoren

eloBLOCK elektrische 
cv-ketel

auroTHERM

PV-systeem
auroPOWER

buffervat
VPS

sensoNET + sensoAPP
hybride componenten

bijv. ecoTEC plus hr-ketel

Fancoils aroVAIR

Hydraulische 
module

aroVAIR hydraulisch station

Warmwaterboiler

allSTOR exclusive
modulair buffersysteem 

hydraulische module 
VP RW 45/2

Ideaal voor alle behoeften 
In nieuwe of bestaande woningen, in eengezinswoningen of in huurwoningen: de aroTHERM plus is een 
overtuigende oplossing met uitstekende prestaties en een flexibel toepassingsgebied. 

 √ Flexibele uitbreidingsopties voor maatwerktoepassingen

 √ Gemakkelijk te combineren met warmwaterboilers  
(200-500 liter) voor individuele behoeften

 √  Compatibel met PV systemen en thermische zonneboilers

 √ Integratie met bestaande warmwaterboilers mogelijk

 √ Cascade opstelling mogelijk met maximaal zeven 
warmtepompen

De oplossing voor eengezinswoningen 

 √ Compact ontwerp: de uniTOWER plus heeft slechts 1,5 m² 
installatieruimte nodig

 √  Warmwaterboiler met een inhoud van 188 liter levert tot 
376 liter warm water voor maximaal vijf personen

 √  Alle hydraulische componenten zijn in de uniTOWER plus 
geïntegreerd

 √  Andere accessoires kunnen in de Plug & Play boiler 
worden geïntegreerd

Aanpasbare prestaties
Uw klanten hebben zeer uiteenlopende wensen en behoeften. Wij bieden de systeemcomponenten waarmee u deze allemaal kunt 
vervullen - of het nu gaat om de integratie van PV systemen, een zonne-thermisch systeem of smart home-technologie. Allemaal 
gemakkelijk te bedienen met één enkele systeemregelaar - de nieuwe sensoCOMFORT. Zo kunt u het systeem snel in gebruik nemen 
en kunnen uw klanten de dagelijkse instellingen in een handomdraai wijzigen.

aroTHERM plus en hydraulische module aroTHERM plus en uniTOWER plus

aroTHERM plus



Ervaring en 
pioniersgeest 
Vaillant is al meer dan 140 jaar technologisch toonaangevend in 
het segment van de verwarmingssystemen en al meer dan 40 
jaar in de sector van de warmtepompen. Om ervoor te zorgen 
dat onze producten aan de strengste kwaliteitsnormen voldoen, 
worden onze producten in Duitsland ontworpen en uitsluitend 
binnen de EU geproduceerd. Hun uitzonderlijke kwaliteit en 
betrouwbaarheid worden verzekerd door het grondig testen van 
individuele toestellen onder reële omstandigheden in onze eigen 
testcentra. Alle omstandigheden waaronder de warmtepomp 
zonder storingen moet functioneren, worden tijdens de 
productontwikkelingscyclus gesimuleerd. 

 
Op de INTERCLIMA 2019 in Parijs is de aroTHERM plus verkozen 

als een van de beste innovaties op de 
beurs. Doorslaggevend waren onder 
andere de combinatie van uitstekende 
prestaties en milieuvriendelijkheid, 
de geschiktheid als vervanger voor 
conventionele verwarmingssystemen.

Het testen omvat onder andere 
 •  Klimaatkamers: simulatie van alle klimatologische 

omstandigheden van -30°C tot +50°C
•  Hageltest: de metalen behuizing wordt bestookt met  

metalen kogels van 1 cm om de weerstand tegen  
hagelstenen te testen

•  Akoestisch lab: optimalisatie van het ontwerp om 
geluidsemissies tot een minimum te beperken 

•  Pekeltest: continue blootstelling van de warmtepomp  
aan zoutwaternevel om een goede (af)werking te  
garanderen

Vaillant is een VDE-gecertificeerd testinstituut. De aroTHERM 
plus is ontwikkeld in samenwerking met 
zeer gerespecteerde partners, zoals het 
kwaliteits- en veiligheidstestinstituut TÜV 
Süd en het Duitse Federale Instituut voor 
Materiaalonderzoek en -testen (BAM).

Alle producten worden uitsluitend binnen de EU geproduceerd

Klimaatkamers simuleren alle mogelijke bedrijfsomstandigheden

Optimalisatie van componenten in het akoestische lab



CONTROL19_65911_01 sensoCOMFORT

aroTHERMHP17_64635_01

CONTROL19_65911_01 sensoCOMFORT

aroTHERMHP17_64636_01

auroSTOR

CONTROL19_65911_01 sensoCOMFORT

aroTHERMHP17_64635_01

SOLAR10_6427_01 auroTHERM VFK

CONTROL19_65911_01 sensoCOMFORT

aroTHERMHP17_64635_01

aroTHERM plus  
lucht-waterwarmtepompen 
als systeemcomponenten

aroTHERM plus warmtepomp met uniTOWER plus Plug & Play boiler, sensoCOMFORT systeemregelaar

aroTHERM plus warmtepomp met uniTOWER plus Plug & Play boiler, sensoCOMFORT systeemregelaar

aroTHERM plus warmtepomp met VWZ MEH 97 hydraulische module, allSTOR exclusive modulair 
buffersysteem met aguaFLOW tapwatermodule en auroFLOW zonnemodule, auroTHERM plus  
zonnecollector, sensoCOMFORT systeemregelaar

Perfecte oplossing voor nieuwbouwprojecten
• Snelle en eenvoudige installatie
• Ruimtebesparende installatie
• Een economisch uitgangspunt

Compacte renovatieoplossing
• Geschikt voor radiatoren
• Ruimtebesparende installatie
• Bijzonder stille werking

 

Meer onafhankelijkheid 
•  De warmtepomp wordt deels aangedreven 

door PV panelen
• Verhoogd warmwatercomfort
• Alles van één leverancier

Dubbel milieu-energiepakket
•  Geschikt voor grotere warmtapwaterbehoefte
•  Dubbele voordelen van omgevingsenergie 

(warmtepomp en zonne-energie)
•  Bijzonder stille werking
•  Volledig systeembeheer met de 

sensoCOMFORT systeemregelaar

aroTHERM plus warmtepomp met VWZ MEH 97 hydraulische module, uniSTOR plus VIH RW 
warmwaterboiler, auroPOWER PV panelen en omvormer, sensoCOMFORT systeemregelaar

Lucht-waterwarmtepompen





Technische specificaties
aroTHERM plus
Omschrijving Eenheid VWL 35/6 A 230V VWL 55/6 A 230V VWL 65/6 A 230V VWL 75/6 A 230V VWL 105/6 A 400V VWL 125/6 A 400V

Prestaties Lucht / Water

Nominaal vermogen verwarming A-7/W35 ΔT 5K kW 3,6 5,4 5,4 7,0 9,2 11,8

Opgenomen elektrisch vermogen A-7/W35 ΔT 5K kW 1,33 2,08 1,80 2,50 3,41 4,92

COP A-7/W35 ΔT 5K 2,70 2,60 3,00 2,80 2,70 2,40

Vermogensbereik A-7/W35 ΔT 5K kW 1,5 - 4,2 1,5 - 6,2 2,4 - 5,6 2,4 - 8,0 3,7 - 9,7 3,7 - 12,7

Vermogen verwarming A2/W35 ΔT 5K kW 2,0 2,0 3,1 3,1 5,8 5,9

Opgenomen elektrisch vermogen A2/W35 ΔT 5K kW 0,51 0,51 0,76 0,76 1,26 1,28

COP A2/W35 ΔT 5K 3,90 3,90 4,10 4,10 4,60 4,60

Vermogensbereik A2/W35 ΔT 5K kW 2,0 - 5,2 2,0 - 7,3 2,8 - 7,6 2,8 - 10,4 4,9 - 13,3 4,9 - 16,4

Nominaal vermogen verwarming A7/W35 ΔT 5K kW 3,3 3,4 4,5 4,6 8,1 8,5

Opgenomen elektrisch vermogen A7/W35 ΔT 5K kW 0,69 0,71 0,94 0,96 1,53 1,57

COP A7/W35 ΔT 5K 4,80 4,80 4,80 4,80 5,30 5,40

Vermogensbereik A7/W35 ΔT 5K kW 2,1 - 5,9 2,1 - 8,0 3,2 - 8,7 3,2 - 12,3 5,8 - 15,0 5,8 - 17,9

Nominaal vermogen verwarming A7/W45 ΔT 5K kW 3,1 3,1 4,2 4,2 8,1 8,1

Opgenomen elektrisch vermogen A7/W45 ΔT 5K kW 0,86 0,86 1,17 1,17 1,98 1,98

COP A7/W45 ΔT 5K 3,60 3,60 3,60 3,60 4,10 4,10

Vermogensbereik A7/W45 ΔT 5K kW 1,8 - 5,8 1,8 - 7,9 2,9 - 8,1 2,9 - 11,6 5,2 - 14,4 5,2 - 16,8

Nominaal vermogen verwarming A7/W55 ΔT 8K kW 4,8 4,8 4,9 5,0 9,1 9,1

Opgenomen elektrisch vermogen A7/W55 ΔT 8K kW 1,71 1,71 1,69 1,72 2,94 2,94

COP A7/W55 ΔT 8K 2,80 2,80 2,90 2,90 3,10 3,10

Vermogensbereik A7/W55 ΔT 8K kW 1,8 - 5,6 1,8 - 7,6 2,2 - 7,8 2,2 - 9,9 4,6 - 12,4 4,6 - 14,7

Nominaal vermogen verwarming A7/W65 ΔT 10K kW 4,5 4,5 6,3 6,3 11,4 11,4

Opgenomen elektrisch vermogen A7/W65 ΔT 10K kW 1,96 1,96 2,74 2,74 4,96 4,96

COP A7/W65 ΔT 10K 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30

Vermogensbereik A7/W65 ΔT 10K kW 1,2 - 5,0 1,2 - 7,2 2,0 - 7,2 2,0 - 8,2 4,1 - 12,2 4,1 - 13,1

Nominaal koelvermogen A35/W18 ΔT 5K kW 4,5 4,5 6,4 6,4 10,9 10,8

Opgenomen vermogen A35/W18 ΔT 5K kW 1,05 1,05 1,52 1,52 2,37 2,35

EER bij A35/W18 ΔT 5K 4,30 4,30 4,20 4,20 4,60 4,60

Vermogensbereik A35/W18 ΔT 5K kW 2,4 - 7,3 2,4 - 7,3 3,6 - 11,0 3,6 - 11,0 6,0 - 18,0 6,0 - 18,0

Dimensies

Hoogte x breedte x diepte mm 765 x 1100 x 450 765 x 1100 x 450 965 x 1100 x 450 965 x 1100 x 450 1565 x 1100 x 450 1565 x 1100 x 450

Gewicht bedrijfsgereed kg 114 114 128 128 210 210

Aansluitmaten

Verwarming inch G 1¼  G 1¼ G 1¼  G 1¼ G 1¼  G 1¼
Elektrische gegevens

Spanning N/PE/V 230 230 230 230 400 400

Frequentie Hz 50 50 50 50 50 50

Afzekerwaarden At 16 16 16 16 3x 16 3x 16

Beschermingsgraad IP 15 B 15 B 15 B 15 B 15 B 15 B

Aanloopstroom A 14,3 14,3 15,0 15,0 15,0 15,0

Opgenomen vermogen (max.) kW 3,4 3,4 3,5 3,5 8,0 8,0

Koude circuit

Koudemiddel R290 R290 R290 R290 R290 R290

Koudemiddel inhoud kg 0,6 0,6 0,9 0,9 1,3 1,3

CO2 equivalent ton 0,0018 0,0018 0,0027 0,0027 0,0039 0,0039

Type compressor Rolzuiger Rolzuiger Rolzuiger Rolzuiger Scroll Scroll

Luchtcircuit

Max. toerental ventilator tr/min 620 620 620 620 680 680

Max. luchtdebiet m³/h 2300 2300 2300 2300 5100 5100

Aantal ventilatoren 1 1 1 1 2 2

Elektrisch opgenomen vermogen ventilator W 40 40 40 40 50 50

Cv-circuit

Min. CV debiet (ΔT=5K) l/h 400 400 540 540 995 995

Max. CV debiet (ΔT=5K) l/h 860 860 1205 1205 2065 2065

Restopvoerhoogte CV mbar 560 560 440 440 550 550

Opgenomen vermogen cv-pomp W 2 - 50 2 - 50 2 - 50 2 - 50 3 - 87 3 - 87

Maximale cv-temperatuur °C 75 75 75 75 75 75



Specificaties hydraulische module

Omschrijving Eenheid VWZ MEH 97

Prestaties

Power kW 5kW en 7kW: 1–6
12kW (230V) 1–6
12kW (400V) 1–9

Aansluitmaten

CV-aansluiting " G 1

Warmtepompaansluiting  " G 11/4

Expansievat  liter 10

Dimensies

HxBxD mm 720x440x350

Gewicht leeg / bedrijfsklaar kg 20 / 28

Artikelnummer 0010023611

vervolg aroTHERM plus
Omschrijving Eenheid VWL 35/6 A 230V VWL 55/6 A 230V VWL 65/6 A 230V VWL 75/6 A 230V VWL 105/6 A 400V VWL 125/6 A 400V 

Geluid

Geluidvermogen A7/W35 EN 12102 dB(A) 51 51 53 53 59 59

Geluidsdruk A7/W35 (Q2 op 5 meter afstand) dB(A) 29 29 31 31 37 37

Geluidvermogen fluisterbedrijf (60%)  
A-7/W35 N 12102

dB(A) 46 46 46 46 51 51

Geluidvermogen koelbedrijf A35/W18 EN 12102 dB(A) 53 53 54 54 59 59

Energielabel

Geluidvermogen A7/W55 EN 12102 dB(A) 54 54 55 55 59 59

Energieklasse verwarming 35°C
  

A+++ 
t/m G

Energieklasse verwarming 55°C

Artikelnummer 0010021624 0010021625 0010031658 0010021626 0010021628 0010021630

uniTOWER plus

Omschrijving Eenheid VIH QW 190/6 E

Prestaties

Netto inhoud liter 188

Materiaal staal, geëmailleerd

Bescherming Mg anode

Type warmtapwatersysteem boiler met WP-spiraal 

Maximale tapwater temperatuur °C 70

Aansluitmaten

Cv-aansluiting inch G 1

Warm-, koudwateraansluiting inch R ¾
Warmtepomp aansluiting inch G 1¼
Expansievat liter 15

Dimensies

Hoogte x breedte x diepte mm 1880 x 599 x 693

Kiephoogte mm 1985

Gewicht (leeg) kg 146

Gewicht (bedrijfsklaar) kg 351

Elektrische gegevens

Spanning V 230, 1~/N/PE

Spanning N/PE/V 400, 3~/N/PE

Frequentie Hz 50

Beschermingsgraad IP 10B

Vermogen elektrisch element kW 5kW en 7kW: 1–6
12kW (230V) 1–6
12kW (400V) 1–9

Energielabel Isolatie

Artikelnummer 0010022078



Vertrouw op Vaillant 
Vaillant is een toonaangevende marktleider op het gebied van warmtepomptechnologie en heeft al meer dan 140 jaar ervaring 
met het ontwerpen en produceren van verwarmingstoestellen. Onze producten zijn van ongeëvenaarde kwaliteit. We produceren 

al onze warmtepompen in Europa, testen ze uitgebreid en voeren uitvoerige veiligheidscontroles uit 
gedurende de volledige levenscyclus, zodat we onze reputatie van kwaliteit kunnen hooghouden.

Maar het succes van Vaillant is natuurlijk het resultaat van het geweldige werk van onze getrainde 
installateurs en servicepartners van over de hele wereld. Samen kunnen we nog meer succes boeken 
en gaan we een schonere en winstgevendere toekomst tegemoet.

Vaillant heeft diverse informatie voor u beschikbaar om de 
installatie en het onderhoud eenvoudiger te maken. Kijk op 
vaillant.nl/installatiebedrijf.
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Onderhouds- 
informatie

 Meer dan 

140 
JAAR 
ervaring

Vaillant
Paasheuvelweg 42, 1105 BJ Amsterdam 
www.vaillant.nl

Verwarming Koeling Duurzame energie

  
aroTHERM plus

Onderhoudsinformatie

Installatie Video


