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Vihreät ja 
älykkäät 
lämpöpumput

Maalämpöpumput • flexoTHERM / flexoCOMPACT exclusive 
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Green iQ  
lämpöpumput

Lämpöpumput 

Tyypillistä Vaillantille
Me emme pähkäile, mitä meidän pitäisi tehdä asumismukavuuden parantamiseksi. Me teemme sen. Me näemme kodin asiakkaan 
silmin ja luomme luontevia lämmitys-, jäähdytys- ja vedenlämmitysratkaisuja, jotka parantavat asiakkaiden elämänlaadun lisäksi 
myös maapallon energiatasetta. Juuri tämä on tyypillistä Vaillantille, Euroopan tunnetuimmalle lämmitysteknologian tuotemerkille  
ja maailmanlaajuiselle markkina- ja teknologiajohtajalle, jolla on yli 12 000 työntekijää.

Valmistettu Saksassa, haluttu ympäri maailmaa
Nykyään tuotteitamme voi löytää melkein jokaisesta maanosasta, ja yli 80 maassa palvelumme on yhtä luotettavaa kuin Saksassa. 
Kaikkialla maailmassa teksti “Valmistettu Saksassa” tuotteen kyljessä tunnetaan takeena täydellisestä laadusta viimeisimpään 
yksityiskohtaan saakka. Yrityksemme koosta ja kansainvälisestä toiminnasta huolimatta Vaillant Group on silti kokonaan  
perheomistuksessa. Panostamme täysillä jatkuvuuteen ja luotettavuuteen, minkä ansiosta olemme ansainneet asiakkaidemme, 
jälleenmyyjiemme ja työntekijöidemme luottamuksen.

Trendien harjalla ratsastaminen kuuluu perinteisiimme
Vaillantilla on vallinnut jo yli 145 vuoden ajan yrityksen perustajan Johann Vaillantin keksijähenkisyys. Vuonna 1894 Vaillant patentoi 
maailman ensimmäisen kaasukäyttöisen vedenlämmittimen, jossa oli hygieeninen vedenlämmitystoiminto ja lämmönsäätö. Tämä 
keksintö mullisti saksalaiset kylpyhuoneet.

Lukuisat keksinnöt seurasivat tämän jälkeen kuten vuonna 1905 ensimmäinen seinään asennettava yksikkö – legendaarinen Vaillant 
Geyser. Vuonna 2006 Vaillant käynnisti oman lämpöpumpputuotantonsa Saksassa ja jatkoi tuotevalikoimansa kehittämistä. Vaillant 
on myös edelläkävijä seinään asennettavien lauhdutuskattiloiden ja pienten CHP-yksikköjen kehittämisen alalla. Ei ole sattumaa, että 
Vaillant Groupin tutkimus- ja kehittämisosasto on yksi alansa suurimpia ja luovimpia. Järjestelmiä eri tarpeisiin Vaillant tarjoaa eri 
energialähteitä ja sovelluksia hyödyntäviä räätälöityjä ratkaisuja, jotka soveltuvat kerrostaloasuntoihin, omakotitaloihin, uudisraken-
nuksiin ja vanhojenrakennusten kunnostamiseen ja voivat hyödyntää niin aurinkoenergiaa, maalämpöä kuin biopolttoaineita.

Panostamme tulevaisuuteen kehittämällä älykkäitä itseoppivia lämmitysjärjestelmiä ja innovatiivista hybriditeknologiaa. Kaikki 
komponentit sopivat täydellisesti yhteen, mikä takaa parhaan suorituskyvyn minimimäärällä energiaa. Tämän ansiosta Vaillant 
tarjoaa lämmittimet, vedenlämmityksen, aurinkoenergian, savukaasujärjestelmät ja älyohjauksen kattavia kokonaisvaltaisia ratkaisuja.
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Joustavat maalämpöpumput
Vaillantin flexoTHERM exclusive- ja flexoCOMPACT exclusive
-lämpöpumppujärjestelmien huippuominaisuuksia ovat mm. 
paras suorituskyky ja käyttömukavuus, ympäristöystävällinen 
lämmitystekniikka, pieni sähkönkulutus, lähes äänetön käyt-
töääni ja vähäinen huolto- ja valvontatarve.

Vaillantin flexoTHERM exclusive -lämpöpumpulla tai käyttövesi-
varaajalla varustetulla flexoCOMPACT exclusive -maalämpöpum-
pulla voit hyödyntää maan ilmaista energiaa asunnon ja veden 
lämmityksessä.

Lämpöpumppuja voidaan muokata tarpeen mukaan lämmityksen 
ja käyttöveden tuotantoon. Yhden tai useamman kotitalouden 
lämmityksen lisäksi niistä voidaan räätälöidä toimivia ratkaisuja 
teollisuuden ja elinkeinoelämän tarpeisiin.

Auringosta siirtyy energiaa maahan ja ilmaan 
Hyödyntämällä ilmaisia uusiutuvia energialähteitä lämmityksessä 
voit lämmittää kotisi uskomattoman ympäristöystävällisesti ja 
tehokkaasti - aurinko hoitaa tällöin lämpöpumppusi energian- 
kulutuksesta jopa 75 %.

Vaillantin flexoTHERM / flexoCOMPACT exclusive auttavat sinua 
hyödyntämään tehokkaasti uusiutuvaa energiaa ja säästämään 
ympäristöä sekä pienentämään merkittävästi sähkönkulutusta 
ja CO2-päästöjä. Lämpöpumput antavat lämpöenergiaa jopa 
viisinkertaisesti sähkönkulutukseen verrattuna.

flexoTHERM/flexoCOMPACT exclusive - ominaisuudet:
•  Järkevä lämmitysratkaisu myös tulevaisuudessa
•  Hyödyntää uusiutuvaa energiaa
•  Voidaan asentaa yleisesti ottaen mihin tahansa
•  Alhainen sähkönkulutus
•  Hiljainen käyttöääni (alkaen 37,4 db (A))
•  Loistava lämmitysteho korkean tulolämpötilan (jopa 65° C)
 ja uuden EVI-tekniikan ansiosta
•  Muokattavissa asiakkaan tarpeita vastaavaksi
•  Pienet asennusmitat ja lämmönlähde liitettävissä
 joustavasti joko vasemmalle tai oikealle puolelle

HP14_62169_01 flexoTHERM excl. System

Vaillant Server
Internet

Energiamerkintä

flexoTHERM exclusive multiMATIC 
VRC 700 -ohjauksella 
(järjestelmämerkintä)

Lämmitys: A+++ (maa)
(A+++ että G)

flexoCOMPACT exclusive
multiMATIC VRC 700 -ohjauksella
(järjestelmämerkintä)

Vedenlämmityskyky

Lämmitys: A+++ (maa)
(A+++ että G) 
Vedenlämmitys: A+ 
(A+ että F)
XL
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Älykkäämpi tapa hyödyntää energiaa tehokkaammin 
- Green iQ 
Green iQ on Vaillantin uusi mullistava lähestymistapa. Green iQ 
yhdistää laatutuotteita, jotka täyttävät tulevaisuuden vaatimukset 
energiatehokkaalle lämmitykselle ja vedenlämmitykselle.

Green iQ maalämpöpumput sisältävät laadukasta saksalaista
lämmitystekniikkaa ja ovat rakenteeltaan erittäin kestäviä.
Niiden materiaaleista jopa 90 % on kierrätettävissä.

Kun hankit Vaillant flexoTHERM exclusive - tai flexoCOMPACT
exclusive -lämpöpumpun, vähennät huomattavasti energian- 
kulutusta ja CO2-päästöjä ja samalla hyödyt niiden
uskomattomasta tehokkuudesta ja hyödynnät luonnon 
ilmaisia uusiutuvia energialähteitä optimaalisti.

Green iQ flexoTHERM exclusive -ja flexoCOMPACT exclusive
-laitteita voit ohjata verkossa hankkimalla älypuhelimeesi
tai tablettiisi ilmaisen ohjaussovelluksen.

Lämpöpumppujärjestelmiä voi laajentaa ja käyttää osana
hybridijärjestelmää esim. aurinkoenergiajärjestelmien ja
lämmön LTO-järjestelmien kanssa.

Lämpöpumppujen sydän on erikoiskehitetty kierukkakompressori, 
joka takaa loistavan hyötysuhteen ja minimaaliset käyttökulut. 
Korkean laadun ansiosta Vaillant antaa flexoTHERM / flexoCOMPACT 
exclusive -laitteden kompressoreille 10 vuoden takuun.

Ohjaus älysovelluksen 
avulla

Lämpöpumput 

GREEN
• Pienin energiankulutus
• Jopa 90 %:n kierrätettävyys
• Vähentää CO2-päästöjä
• Korkein ErP-energiamerkintä A+++
 (sensoCOMFORT -ohjauksella)
• Saksalaista laatutyötä

IQ
• Internet-liitäntämahdollisuus
• Etäohjattavissa sovelluksen avulla
• Kompressorilla 10 vuoden takuu
• Älykäs energiaseuranta
• Soveltuu hybridijärjestelmiin
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Ainutlaatuiset 
lämpöpumput

Lämpöpumpputekniikka

Anturiohjattu jäähdytyspiiri
flexoTHERM / flexoCOMPACT exclusive -lämpöpumppujen koko 
prosessia ohjataan ja valvotaan antureiden avulla. Jäähdytys-, 
lämmitys- ja lämmönlähdepiirin jatkuvan paineenmittauksen ja 
vaiheseurannan ansiosta käyttömukavuus ja -turvallisuus ovat 
huippuluokkaa. Anturiohjauksen ansiosta LVI-asentajasi voi 
tarkastella jäähdytyspiiriä ilman mittauslaitetta ja säätää sitä 
tarvittaessa sekä lukea keskeisiä teknisiä tietoja.

R410A-kylmäaine ja jopa 65 °C:n virtauslämpötila
Lämpöpumpuissa käytetään R410A-kylmäainetta, jossa ei ole 
klooria eikä freoneja ja joka on ympäristöystävällinen ja parantaa 
lämpöpumpun käyttöturvallisuutta. Lämpöpumput soveltuvat myös 
erinomaisesti vanhojen rakennusten lämmityssaneeraukseen, 
koska ne toimivat moitteettomasti myös perinteisten patterijär-
jestelmien kanssa.

Suuren suosion saavuttanut toimintaperiaate. Lämpöpumpuissa 
hyödynnetään samaa periaatetta kuin jääkaapeissa, mutta 
päinvastaisella tavalla. Prosessikierrossa maasta saatua lämpöä 
hyödynnetään paineen- ja lämpötilannoston avulla siten, että 
sitä voidaan käyttää lämmitystarkoituksessa.

Yksinkertaiseen kiertoon perustuva toiminta
Lämpöpumpun toiminta perustuu kiertoon, jossa kylmäaine
vaihtaa olomuotoa alhaisessa kiehumispisteessä. Tämä
nelivaiheinen prosessi takaa optimaalisen lämmityksen ja
vedenlämmityksen vuoden ympäri.

1. Energian talteenotto
Höyrystimessä lämmönlähteen ja höyrystimen energia siirtyy 
kylmäaineeseen. Kylmäaineen olomuoto vaihtuu nesteestä 
höyryyn.

2. Paine kasvaa
Paine ja lämpötila nousevat kompressorissa.

3. Energia vapautuu
Kylmäaine palautuu nesteeksi lauhduttimessa. Tällöin vapautuu 
energiaa, jota voidaan hyödyntää lämmitysjärjestelmässä.

4. Paine laskee
Paine laskee paisuntaventtiilissä samalla, kun kylmäaine jäähtyy.
Nyt järjestelmä voi taas kerätä energiaa, ja kierto alkaa uudelleen.
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Optimaalista 
mukavuutta ja 
uusiutuvaa energiaa

Lämpöpumput 

Tasokasta asumismukavuutta hiljaisen Sound Safe
System -järjestelmän ansiosta
flexoTHERM / flexoCOMPACT exclusive -lämpöpumput ovat 
erittäin hiljaisia, ja niiden kaikki komponentit on eristetty.  
Kaikki yksityiskohdat äänieristettyä runkoa ja ääntä  
vaimentavaa alustaa myöten on mietitty tarkkaan.

Parasta kompressoritekniikkaa 10 vuoden takuulla
flexoTHERM / flexoCOMPACT exclusive -lämpöpumppujen
kierukkakompressoreilla on 10 vuoden takuu. Ne on varustettu 
erityisesti lämpöpumppuihin soveltuvalla EVI-tekniikalla, mikä 
takaa korkean jopa 65° C:n virtauslämpötilan. 
Kierukkakompressorin ansiosta lämpöpumpun hyötysuhde on 
erinomainen ja käyttökulut alhaiset myös kylmissä lämpötiloissa.

Älykäs ohjausjärjestelmä
Sääolot huomioiva älykäs sensoCOMFORT -ohjausjärjestelmä 
varmistaa, että kompressorin käyttöjaksot ovat aina optimaalisia. 
Tällöin lämpöpumppusi käy vain silloin, kun se on tarpeellista. 
Ohjausjärjestelmän ansiosta lämpöpumpun käyttö on erittäin 
taloudellista.

Ohjausjärjestelmä näyttää maasta ilmaiseksi saadun energian
määrän sekä tietoja virtauslämpötilasta ja käyttövesivaraajan
lämpötilasta. Kerätty energiamäärä näkyy myös elektronisella 
näytöllä, joten voit katsoa milloin tahansa, kuinka taloudellista ja 
ympäristöystävällistä käyttö on ja kuinka paljon kunakin kuukautena 
energiaa kertyy. Näyttö ilmoittaa lisäksi käynnistymismäärän ja 
käyttöajat.

Pääominaisuudet
•  flexoTHERM exclusive maalämpöpumput:
 tehovaihtoehdot 5, 8, 11, 15 ja 19 kW
•  flexoCOMPACT maalämpöpumput 171 litran käyttövesi-
 varaajalla varustettuna: tehovaihtoehdot 5, 8 ja 11 kW
•  Sisäänrakennettu 9 kW:n vastus
•  Sääolot huomioiva ohjaus graafisella näytöllä
•  EVI-tekniikalla varustettu kierukkakompressori 10 vuoden 
 takuulla
•  Ruostumattomasta teräksestä valmistettu pitkäikäinen
 lämmönvaihdin
•  Erinomaiset lämmitysominaisuudet, jopa 65C:n 
 virtauslämpötilan takia
•  Sound Safe system takaa hiljaisen käyntiäänen
 (alk. 37,4 dB (A))
•  Sisäänrakennettu sähköinen pehmokäynnistin
•  SCOP jopa 5,23

flexoTHERM / flexoCOMPACT exclusive.
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Täydellinen lämmitysratkaisu joka tarpeeseen 
Vaillantin flexoTHERM / flexoCOMPACT exclusive -laitteet voi 
asentaa melkein mihin tahansa. Lämpöpumppu ei vie paljon 
tilaa, ja ovi on avattavissa vasemmalle tai oikealle.

flexoTHERM exclusive on lämpöpumppu, joka soveltuu kaikkiin 
tarpeisiin. Vedenlämmityskäytössä lämpöpumppu kannattaa 
liittää johonkin Vaillantin tehokkaista kuumavesisäiliöistä.

flexoCOMPACT exclusive -yksikkö on täydellinen ratkaisu kodin 
ja käyttöveden lämmitykseen. Yksikössä on sisäänrakennettu 
käyttövesivaraaja, ja se voidaan jakaa kahteen osaan kuljetuksen 
ja asennuksen helpottamiseksi.

Sopii lähes kaikkialle ja on helposti laajennettavissa
Lämpöpumput ovat ulkoasultaan pelkistetyn tyylikkäitä ja 
toimivia ja ulko- ja asennusmittojensa ansiosta helposti
asennettavissa:

flexoTHERM exclusive:
K: 1.190/1.310 x L: 595 x S: 600 mm.

flexoCOMPACT exclusive:
K: 1.780/2.000 x L: 595 x S: 650 mm.

Vaillantin lämpöpumppuihin voi liittää helposti käyttövesivaraa-
jan, aurinkoenergiajärjestelmän ja LTO-järjestelmän.

flexoTHERM exclusive solo ja flexoCOMPACT exclusive.
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Maalämpöpumppu 
- mihin se soveltuu?

Lämpöpumput 

Kun hankit flexoTHERM / flexoCOMPACT exclusive -maalämpöpumpun, voit hyödyntää maksimaalisesti maahan varastoitunutta 
auringon lämpöä ympäri vuoden.

Maalämmön keräämiseksi on asennettava keräysputkisto vaakatasoon roudattomaan syvyyteen eli vähintään metrin syvyyyteen 
ja 1,3 metrin etäisyydelle toisistaan. Keräysputkiston pituus riippuu maatyypistä ja lämpöpumpun koosta. Pääsääntönä on, että 
keräysputkisto asennetaan alalle, joka on kaksi kertaa asuntoa suurempi.

Vaihtoehtoisesti keräysputkisto voidaan asentaa pystysuoraan porakaivoon, jolloin järjestelmäsi kerää lämpöä syvemmältä 
maaperästä ja voit hyödyntää maaperään varastoitunutta lämpöä vieläkin tehokkaammin.

Hyödynnä maaperään varastoitunutta ilmaista aurinkoenergiaa!
flexoTHERM exclusive on saatavissa eri tehovaihtoehtoina 19 kilowattiin saakka ja flexoCOMPACT exclusive 11 kilowattiin saakka.
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Ohjaus

Käyttäjäystävällinen 
ja nopea älyohjaus

sensoCOMFORT  huomioi sääolot älykkäästi 
Yksilöllisen lämpömukavuuden säätö onnistuu vain parilla 
napautuksella. Uuden sensoCOMFORT-järjestelmäsäätimen 
3,5-tuumainen korkearesoluutioinen näyttö takaa ennenkoke-
mattoman käyttömukavuuden. Kuusi kosketuspainiketta ja 
kätevä kosketusliukusäädin helpottavat käyttöä entisestään. 
Lisäksi niiden taustavalo varmistaa vaivattoman käytön jopa 
pimeässä. Selkeän valikkorakenteen ja kysymyksiin perustuvan 
ohjatun yksilöintiavustimen ansiosta valikoissa liikkuminen ja 
asetusten määritys onnistuu nopeasti. 

Tarvittaessa saat myös lisätietoja ja -ohjeita valitsemalla kysy-
mysmerkkipainikkeen. sensoAPP-sovelluksellamme voit ohjata 
lämmitysjärjestelmääsi mistä tahansa: voit määrittää tarkat 
lämpötila-asetukset ja aikaikkunat minuutin tarkkuudella sekä 
käyttää erityistoimintoja kuten Poissa kotoa -käyttötilaa

sensoNET -laitteen avulla ohjaus myös älypuhelimella
sensoNET tarjoaa käyttöösi näppärän käyttöliittymän, joka 
mahdollistaa lämmityksen mobiiliohjauksen sovelluksen avulla. 
Kun internetmoduuli on asennettu, järjestelmäsi täydellinen 
mobiiliohjaus sekä lämpömukavuuden maksimointi ja lämpimän 
käyttöveden tehokas valmistus onnistuvat vain parilla napautuk-
sella. Se täydentää älykotisi lämmitysjärjestelmää ja mahdollistaa 
sen ohjaamisen mistä tahansa. Yhteisen eBUS-protokollan 
ansiosta sensoNET-internetmoduuli voidaan yhdistää Vaillant-
lämmityslaitteisiin ja -säätimiin.
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flexoCOMPACT exclusive Neste/vesi Yksikkö VWF 52/4 VWF 82/4 VWF 112/4

Korkeus ilman liitäntää x Leveys x Syvyys mm 1.780 x 595 x 650 1.780 x 595 x 650 1.780 x 595 x 650

Paino pakattuna / ilman pakkausta kg 225/212 239/227 247/234

Sähköliitäntä - 3/N/PE~400 V, 50 Hz

Sulake, hidas (x 3) A 10 / 16 / 20 16 / 16 / 20 16 / 20 / 25

Käynnistysvirta käynnistysvirranrajoittimella A <15 <19 <22

Mitoitusvirta maks. A 19,8 21,2 23,4

Uppolämmittimen virrankulutus maks. kW 9 9 9

Suojausluokka EN 60529 IP 10 B IP 10 B IP 10 B

Liitäntä lämmitysjärjestelmään-/lähteeseen mm Kupariputki Ø 28 Kupariputki Ø 28 Kupariputki Ø 28

Integroitu kuumavesisäiliö l 171 171 171

Maaliuospiiri

Liuoksen määrä lämpöpumpussa l 2,5 3,1 3,6

Käyttöpaine Min. / Maks. bar > 0,7 / < 3,0 > 0,7 / < 3,0 > 0,7 / < 3,0

Virrankulutus maks. W 44 62 64

Liuoksen minimilämpötila / maksimilämpötila °C -10 / 25 -10 / 25 -10 / 25

Hydrostaattinen lepopaine maks. DT3 K arvolla B0W35 bar 0,62 0,38 0,50

Lämmityspiiri

Vesimäärä lämpöpumpun lämmityspiirissä l 15,4 16,4 16,5

Käyttöpaine Min. / Maks. bar > 0,7 / < 3,0 > 0,7 / < 3,0 > 0,7 / < 3,0

Lähtölämpötila vähintään °C 25 25 25

Lähtölämpötila enintään ilman uppolämmitintä /
uppolämmitintä käytettäessä °C 65 / 75 65 / 75 65 / 75

Pumpun virrankulutus enintään W 63 63 63

Kylmäaine

Kylmäaine R410 A

Määrä kg 1,5 2,4 2,5

Melutaso B0W35 EN 12102 dB(A) 38,6 44,4 43,9

Lämpöpumpun suorituskykytiedot standardin EN 14511/EN 255 mukaisesti

BOW35 DT5 -> EN 14511
Lämpöteho
Hyötykerroin/COP

kW 5,28
4,41

8,82
4,84

11,18
4,77

BOW55 DT8 -> EN 14511
Lämpöteho
Hyötykerroin/COP

kW 5,34
2,89

8,94
3,22

11,33
3,00

SCOP 35° C matalassa / 55° C korkeassa lämpötilassa - 4,75 / 3,40 5,23 / 3,80 5,23 / 3,70

Kausikohtainen energiatehokkuus ɳs (35° C) /  ɳs (55° C) % 187 / 133 206 / 149 206 / 145

Vedenlämmityksen energiatehokkuus % 143 123 115

ErP-energiamerkintä (35° C & 55° C)
ErP-järjestelmämerkintä VRC 700 -ohjauksella (55 °C)
Vedenlämmityskyky
Vedenlämmityksen ErP-energiamerkintä

S
y
st
e
m

 (A+++ - D)

S
y
st
e
m

 (A+++ - G)
-

S
y
st
e
m  (A+ - F)

A+++ / A++
A++
XL
A+

A+++ / A++
A+++

XL
A+

A+++ / A++
A++
XL
A

*Kausikohtainen energiatehokkuus ilmoitettu ilman sääolojen huomiointia.

Tekniset tiedot
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flexoTHERM exclusive Neste/vesi Yksikkö VWF 51/4 VWF 81/4 VWF 111/4 VWF 151/4 VWF 191/4

Korkeus ilman liitäntää x Leveys x Syvyys mm 1.190 x 595 x 600

Paino pakattuna / ilman pakkausta kg 155/145 170/160 178/168 185/176 197/187

Sähköliitäntä 3/N/PE~400 V, 50 Hz

Sulake, hidas (x 3) A 10 / 16 / 20 16 / 16 / 20 16 / 20 / 25 16 / 20 / 25 25 / 25 / 32

Käynnistysvirta käynnistysvirranrajoittimella A <15 <19 <22 <26 <30

Mitoitusvirta maks. A 19,8 21,2 23,4 25,2 30,4

Uppolämmittimen virrankulutus maks. kW 9 9 9 9 9

Suojausluokka EN 60529 IP 10 B IP 10 B IP 10 B IP 10 B IP 10 B

Liitäntä lämmitysjärjestelmään-/lähteeseen mm **Kupariputki Ø 28

Maaliuospiiri

Liuoksen määrä lämpöpumpussa l 2,5 3,1 3,6 4,5 5,3

Käyttöpaine Min. / Maks. bar > 0,7 / < 3,0 > 0,7 / < 3,0 > 0,7 / < 3,0 > 0,7 / < 3,0 > 0,7 / < 3,0

Virrankulutus maks. W 76 76 130 310 310

Liuoksen minimilämpötila/maksimilämpötila ˚C -10 / 25 -10 / 25 -10 / 25 -10 / 25 -10 / 25

Hydrostaattinen lepopaine maks. DT3 K 
arvolla B0W35 bar 0,62 0,39 0,51 0,98 0,82

Lämmityspiiri

Vandmængde i varmepump. varmekreds l 3,2 3,9 4,4 5,8 6,5

Käyttöpaine Min. / Maks. bar > 0,7 / < 3,0 > 0,7 / < 3,0 > 0,7 / < 3,0 > 0,7 / < 3,0 > 0,7 / < 3,0

Lähtölämpötila vähintään ˚C 25 25 25 25 25

Lähtölämpötila enintään ilman uppoläm-
mitintä / uppolämmitintä käytettäessä ˚C 65 / 75 65 / 75 65 / 75 65 / 75 65 / 75

Pumpun virrankulutus enintään W 63 63 63 140 140

Kylmäaine

Kylmäaine kg R410 A R410 A R410 A R410 A R410 A

Määrä bar 1,5 2,4 2,5 3,05 3,95

Melutaso B0W35 EN 12102 dB(A) 37,6 43,3 41,6 42,4 42,4

Lämpöpumpun suorituskykytiedot standardin EN 14511/EN 255 mukaisesti

BOW35 DT5 -> EN 14511
Lämpöteho
Hyötykerroin/COP

kW 5,28
4,41

8,82
4,84

11,18
4,77

14,39
4,69

19,62
4,52

BOW55 DT8 -> EN 14511
Lämpöteho
Hyötykerroin/COP

kW 5,34
2,89

8,94
3,22

11,33
3,00

14,65
3,14

19,94
3,18

SCOP matalassa lämpötilassa 35° C
SCOP korkeassa lämpötilassa 55° C

4,75 
3,40

5,23 
3,80

5,23 
3,70

5,08 
3,70

4,85 
3,68

Kausikohtainen energiatehokkuus 
ɳs (35° C) /  ɳs (55° C) % 187 / 133 206 / 149 206 / 145 200 / 145 191 / 144

ErP-energiamerkintä (35° C og 55° C)
(A+++ - D) 
ErP-järjestelmämerkintä VRC 700 
-ohjauksella (55 °C) (A+++ - G)

S
y
st
e
m

 

S
y
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e
m

 

A+++ / A++

A++

A+++ / A++

A+++

A+++ / A++

A++

A+++ / A++

A++

A+++ / A++

A++

*Kausikohtainen energiatehokkuus ilmoitettu ilman sääolojen huomiointia.
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