Verwarming   

Koeling   

Duurzame energie

aroTHERM split
De stille lucht-water warmtepomp

Vaillant aroTHERM split:
✓ F
 luisterstil door Sound Safe System
✓ N
 atuurlijke energie uit de lucht
✓ H
 oogste haalbare energielabel voor verwarming A++
✓ S
 ubsidie mogelijk

Ontdek ons assortiment op www.vaillant.nl

Opstelling met water opslagcapaciteit van 200 tot 500 liter

Met de aroTHERM split luchtwater-warmtepomp bespaart u op energiekosten, omdat het warmtepompsysteem zeer
efficiënt de gratis beschikbare energie uit de buitenlucht omzet in warmte in de winter of koeling in de zomer en warm
water het hele jaar door.
Geruisloze prestaties
De aroTHERM split is niet alleen zuinig en efficiënt, maar
ook buitengewoon stil. Het werkingsgeluid is van op een paar
meter afstand nauwelijks hoorbaar en te vergelijken met het
gezoem van de ventilator in een moderne computer. Zelfs
in dichtbebouwde woonwijken voldoet het systeem dan ook
moeiteloos aan de normen inzake nachtgeluid.
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Compact, maar krachtig
De uniTOWER split, krijgt een plaats in uw woning. Deze
hydraulische unit, niet groter dan een koelkast, biedt tal van
voordelen:
•	Ruimte besparende Plug & Play installatie
•	Compleet met alle elektronische en hydraulische componenten
•	Warmwatercomfort voor vier personen dankzij de
geïntegreerde 190 liter boiler.
Hebt u meer warm water nodig?
Combineer dan onze hydraulische module met de uniSTOR
boiler voor warmtepompen:
•	Opslagcapaciteit van 200 tot 500 liter
•	Gelijktijdig gebruik van meerdere aftappunten
•	Voorbeeldig warmwatercomfort voor zes personen
•	Mogelijkheid om een thermische zonne-installatie te
integreren.

Kies het vermogen dat bij u past
De aroTHERM split is leverbaar in vermogens van 3, 5, 7,
Split-technologie: iets goeds wordt nog beter gemaakt
10 en 12kW. Er is altijd wel een vermogen dat perfect bij u
De aroTHERM split met koudemiddel split-technologie biedt
past. Tel daarbij onze uniTOWER split plug & play boiler en
grote efficiëntie in diverse vermogens. Hoge kwaliteitsproductie
een thermostaat, en u beschikt over een bijzonder efficiënt
aroTHERM VWL 55/5 AS Silent Operation
zorgt ervoor dat u kunt genieten van duurzame verwarmingsverwarmingssysteem.
en koelfunctionaliteiten.
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Verkrijgbaar in 3, 5, 7, 10 en 12 kW

