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Fűtés Hűtés Megújuló energiák



Hőszivattyúk

aroTHERM split hidraulikus állomás

A termék felszereltsége

– eBUS sorkapocs

– Kezelőgombokkal ellátott készülék kezelőfelület magyar 

nyelvű magyarázó szöveggel

– Elektromos rásegítő fűtés biztonsági hőfokkorlátozóval 

és elektromos kapcsolódobozzal

– 10 literes fűtési tágulási tartály

– 3-utas váltószelep, fűtési nyomásszenzor és biztonsági 

lefúvató szelep (3 bar)

– Előremenő hőfokérzékelő (VF1), bekötőkábel

Megnevezés

aroTHERM split hidraulikus állomás

VWL 57/5 IS

VWL 55/5 AS típusjelölésű 
kültéri egységhez

VWL 77/5 IS

VWL 75/5 AS típusjelölésű 
kültéri egységhez

VWL 127/5 IS

VWL 105/5 és VWL 125/5 AS
típusjel. kültéri egységhez

Rendelési szám 0010023503 0010023505 0010023526

Nettó listaár lásd: www.vaillant.hu

Főbb jellemzők

– A VWL ..7/5 IS hidraulikus állomás egy elektromos 

utánfűtő modul beépített hőszivattyú vezérlőegy-

séggel és fűtési váltószeleppel az aroTHERM AS 

hőszivattyú rendszer számára

– A hőszivattyú hőellátásának biztosítása a rendszer 

kialakításának és konfigurációjának függvényében

– Elektromos rásegítő fűtés (230 V/400 V) 0,69 és 

5,4 kW közötti teljesítménnyel (a VWL 127/5 esetén: 

8,5 kW)

– Az állomás elektromosan egy (230V) vagy 3-fázisú 

(400 V) hálózatra csatlakoztatható

VWL 57/5 – VWL 127/5 IS fali modul

Szállítási terjedelem

– Fali tartókonzol

– Telepítő anyagok csomagja

– Kezelési- és szerelési útmutató

Műszaki adatok
Mérték-

egység

aroTHERM split hidraulikus állomás

VWL 57/5 IS VWL 77/5 IS VWL 127/5 IS

Max. üzemi nyomás (fűtés) bar 3

A hidraulikus torony feszültségellátása
Védelmi osztály

1 x 230 V / 400 V/50 Hz, 3/N/PE~
IP X4D

Teljesítmény-felvétel (elektromos fűtőpatronnal) kW 5,4 5,4 8,8

Folyadék/forrógáz vezeték
Fűtési előremenő/visszatérő csatlakozás

1/4” és 1/2”
G 1 (holl. anya)

3/8” és 5/8”
G 1 (holl. anya)

Nettó tömeg kg 30 32 32
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Befoglaló méretek

VWL 57/5 IS – VWL 127/5 IS fali modul

1  Biztonsági lefúvató szelep lefolyó

2  Fűtési visszatérő 

3  Fűtési előremenő

4  Tároló-fűtés előremenő

5  Tároló-fűtés visszatérő

6  Folyadék vezeték

7  Forrógáz vezeték
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aroTHERM split
uniSTOR
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Hidraulikus állomás
VWL .7/5 ISPadlófűtési kör



Prospektus neve: Vaillant termékkatalógus 2020
Prospektus cikkszáma: V 020120 VTK 0806
Utolsó módosítás dátuma: 2020. 08.06.
Érvényes: 2020. 08. 01-től visszavonásig.

A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a termékkatalógusban közölt információkban, termékképekben és műszaki 
tartalomban, bizonyos esetekben eltérés lehetséges. A gyártó fenntartja a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa a 
katalógusban szereplő termékek bármely részletét, színét és méretét. Emellett minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, 
hogy a katalógusban közöltek megfeleljenek a valóságnak. Ez a kiadvány semmilyen esetben sem minősül ajánlattételnek a 
cég részéről senki számára. Vásárlóinknak azt tanácsoljuk, hogy vásárlás előtt minden esetben tájékozódjanak a terméket 
forgalmazó kereskedő-partnereinknél vagy képviseletünknél.
Az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A katalógusban megadott adatok és képek csak 
tájékoztató jellegűek, így nem helyettesítik az épületgépész tervezést, illetve a termékek aktuális tervezési segédleteiben,  
valamint szerelési útmutatóiban szereplő helyes adatok kiírását. A Vaillant termékek importőreként fenntartjuk a műszaki 
tartalom és az árak változtatásának jogát!

Kiterjesztett garancia minden 40 kW alatti névleges teljesítményű kondenzációs gázkészülékre! A tájékoztatás nem teljes körű, 
a részleteket keresse a szórólapon, a www.vaillant.hu weboldalon, vagy hívja a +36-1/464-7800-as központi telefonszámot.
További részletes információkról, a szerződési feltételekről, a szerződött szervizpartnerek listájáról és a karbantartás részleteire 
vonatkozó információkról  a www.vaillant.hu weboldalon értesülhet. A kiterjesztett garancia részleteiről, illetve az igénylés 
menetéről a +36 1 464 7800 információs számon vagy az info@vaillant.hu e-mail címen érdeklődhet.
 
Figyelem! A termékkatalógushoz készül a kereskedők részére egy árlista-melléklet, mely mindig az adott időszakra érvényes 
nettó lista árakat tartalmazza. A nettó árlistában megjelenő árak tájékoztató jellegűek. Az aktuális akciókról, kedvezményekről 
érdeklődjön kereskedő-partnereinknél vagy a Vaillant Saunier Duval Kft. munkatársainál a +36-1-464-7824-es telefonszámon.



Vaillant Saunier Duval Kft. - Vaillant Márkaképviselet

1097 Budapest, Gubacsi út 6/B

Office Campus Irodaház, A épület II. emelet

Telefon: +36 (1) 464-7800

www.vaillant.hu

info@vaillant.hu


