
Porquê Vaillant?

  aroTHERM

Porque recebe mais tecnologia e fiabilidade

  Bomba de Calor Ar-Água



Pequeno investimento – Grande qualidade:

De fácil instalação no exterior

Conforto total com a qualidade Vaillant

A bomba de calor ar-água aroTHERM desenvolvida pela Vaillant 

torna tudo mais fácil para si, pois pode ser instalada tão sim-

plesmente como nenhum outro aparelho. E na hora de se decidir 

argumentos não lhe faltam: alta qualidade de construção, grande 

conforto e design intemporal.

Pode utilizar a aroTHERM para aquecimento, alta e baixa tempera-

tura, para frio invertendo o ciclo frigorifico ou ainda produzir água 

quente sanitária em combinação com um acumulador.  

A bomba de calor ar-água funciona de forma muito eficiente ao 

incorporar um compressor com tecnologia inverter que em perma-

nente modulação da potência ajusta a carga de aquecimento em 

função das reais necessidades de calor.  

Instalação rápida e fácil e próxima da habitação 

A aroTHERM pode ser instalada fácil e rapidamente. Todos os 

componentes da bomba de calor e a sua tecnologia estão incluídos 

na unidade exterior. No interior é unicamente necessário insta-

lar o módulo hidráulico correspondente, um compacto depósito 

buffer mural com um volume de 40 litros, bem como um acumula-

dor para água quente sanitária de acordo com as necessidades do 

cliente. O sistema de aquecimento e produção de AQS tanto pode 

ser energeticamente monovalente, só eletricidade, ou bivalente 

devido à gestão efetuada pela regulação Vaillant.

Sistema hibrido em conjunto com qualquer outro aparelho de 

aquecimento

A aroTHEM pode ser usada como um sistema de aquecimento 

independente mas pode ser também integrado num sistema já 

existente, como por exemplo, transformando qualquer sistema de 

aquecimento num sistema hibrido. Seja com gás ou com um siste-

ma a gasóleo: Todas as combinações são possíveis com qualquer 

outro gerador de calor. A regulação é assumida pelo intuitivo e 

user-friendly calorMATIC 470/4 que incorpora um sistema hibrido 

de gestão. Ao usar parâmetros triVAI o utilizador irá beneficiar au-

tomaticamente de maior eficiência, menor custo e maior proteção 

do meio ambiente.

Informação técnica:

- Potências disponíveis de 5, 8, 11 e 15 kW

-  Sistema constituído por uma bomba de calor instalada no exterior 

e por uma unidade hidráulica e uma de regulação no interior 

-  Monotorização constante da eficiência e seleção automática do 

gerador mais eficiente, em sistemas híbridos 

aroTHERM com módulo hidráulico e acumulador para produção de AQS
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Importante para o especialista:

-  Solução ideal para ampliar a capacidade e ou reduzir 

custos de um sistema existente de aquecimento ao 

transforma-lo em hibrido

-  Módulo hidráulico pré-montado permite uma instalação 

simples e rápida

-  Pouco tempo necessário para instalação e à prova  

de erros na integração de sistemas ao incorporar um 

compacto depósito buffer de instalação mural  

-  Controlador intuitivo e eficiente regulador para gestão 

do sistema hibrido, calorMATIC 470/4 

Importante para o utilizador:

-  Alta qualidade da engenharia alemã e aparelho produ-

zido pela Vaillant na Europa

-  Aparelho monobloco de completa instalação no exterior 

poupa espaço no interior

-  Consumo elétrico reduzido devido à incorporação de 

bomba circuladora de alta eficiência

-  Custos baixos de manutenção devido ao circuito fecha-

do de frio

-  Elevado conforto mesmo no verão ao incluir a função de  

arrefecimento ativo, controlável pelo calorMATIC 470/4 



Dados técnicos

Vaillant Group International GmbH

Berghauser Str. 40        Germany        42859 Remscheid 

Phone: +49 2191 18 - 0        Fax: +49 2191 18 – 3090 
info@vaillant.pt        www.vaillant.pt 0
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O seu fornecedor de produtos Vaillant:

 
Unidade

VWL 55/2  
(230 V)

VWL 85/2 
(230 V)

VWL 115/2  
(400 V)

VWL 155/2 
(400 V)

Tipo de Bomba de  Calor Bomba de calor Monobloco Ar-Água

Dimensões, largura mm 970 1103 1103 1103

Dimensões, altura mm 834 975 975 1375

Dimensões, profundidade mm 408 463 463 463 

Peso líquido kg 90 106 124 165

Ligação elétrica 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 400 V/50 Hz 400 V/50 Hz

Nível de proteção IP25 IP25 IP25 IP25

Corrente máxima de arranque A 16 16 13,2 16

Consumo elétrico da bomba W 15-70 15-70 15-70 6-87

Consumo elétrico do ventilador W 15-42 15-42 15-76 2 x 15-76 

Nível sonoro para A7W35 de acordo com a  
EN 12102 e EN ISO 9614-1

db (A) 61 60 65 66

Máxima temperatura acumulação ºC 60 63 63 63

Temperatura mínima ar  
(aquecimento e carga acumulador)

ºC -15 -20 -20 -20

Temperatura máxima ar  
(aquecimento)

ºC 28 35 35 28

Temperatura máxima ar  
(produção AQS)

ºC 46 46 46 46

Temperatura mínima ar (arrefecimento) ºC 10 10 10 10

Temperatura máxima ar (arrefecimento) ºC 46 46 46 46

Caudal ar máximo m3/h 2000 2700 3400 5500

Tipo refrigerante R410A R410A R410A R410A

Conteúdo refrigerante kg 1,8 1,95 3,53 4,4

Tipo compressor  Rotativo

Sistema controlo circuito refrigeração  Eletrónico

A7/W35 potência de aquecimento kW 4,5 8,1 10,5 14,5

A7/W35 valor de potência/EN 14511  
coefficient of performance

kW 4,5 4,8 4,2 4,3


