
A boa sensação de tomar a decisão certa.

Aquecimento Água Quente Ar Condicionado

www.vaillant.pt

Eficiência e economia também

na sua água quente.

Bomba de Calor aroSTOR

Energias Renováveis

A energia do futuro é renovável e pode começar agora mesmo a usufruir dela no 
aquecimento de água com a bomba de calor Vaillant aroSTOR.
Há 140 anos que a Vaillant garante com um portfolio de produtos eficientes e amigos do ambiente o seu 
máximo conforto!

Com a aroSTOR  irá poder disfrutar na sua casa de um nova forma de aquecimento de água utilizando a 
energia térmica do ar e ainda de uma forma ecológica. E o seu design elegante e o seu funcionamento 
silencioso permitem-lhe a fácil integração em qualquer divisão da casa!

Porque o futuro é



A bomba de calor ideal

para a  produção de água quente

Eficiente e económica

 

Economia Conforto

 

Silenciosa

Performance
-

Design Versátil

Água quente sempre disponível para as suas necessidades 
e sem desperdícios!

 

A aroSTOR combinando um acumulador com uma bomba de calor foi 
concebida em especifico para o aquecimento de água quente sanitária.

Integrada na parte superior do acumulador, a bomba de calor está 
conectada ao exterior por intermédio das suas condutas de ventilação, 
responsáveis pela sucção do ar exterior, ao qual através de um ciclo 
termodinâmico captura a sua energia térmica que utiliza para efectuar o 
aquecimento da água antes desta ser armazenada no acumulador de 
300 litros integrado.

A água quente produzida fica então disponível para todas as suas 
necessidades apenas com uma fração do custo comparativamente a um 
termoacumulador habitual.
Com um coeficiente de desempenho (COP) superior a 3, a aroSTOR captura 
3 vezes mais energia do que consome. A isto chamamos economia a triplicar!
Possui também a possibilidade de ser combinada com uma caldeira ou 
sistema solar, o que lhe permitirá beneficiar facilmente das vantagens da 
produção de água quente sanitária através de energias renováveis! 

A bomba de calor integrada 
aproveita a energia térmica 
dísponivel no ar exterior, para 
a produção de AQS.

Com um COP (coeficiente de 
performance) superior a 3, a 
aroSTOR apresenta-se como 
um equipamento eficaz e 
muito eficiente.

Simples e elegante, na 
aroSTOR, a qualidade é 
identificada à primeira vista.

A aroSTOR pode ser utilizada 
como a única fonte de calor, 
ou incorporada num sistema 
híbrido. 

Capacidade de produção de 
mais de 700 litros diários a  
40º C, mais que suficiente 
para uma familia!

A aroSTOR com um nivel de 
ruído de apenas 43 dB(A) em 
funcionamento, é um 
equipamento extremamente 
silencioso.

O interface de controlo da aroSTOR permite ajustar com precisão 
a produção de água quente, conforme as necessidades.

Modos de funcionamento programáveis – de acordo com a tarifas 
de energia e a temperatura exterior.

Possui também funcionalidades específicas para proteção contra temperaturas muito baixas (função anti-gelo), redução do ruído 
produzido (redução da velocidade do ventilador) e proteção contra a legionela, e assim desta forma garantir-lhe a máxima 
segurança e conforto em todas as ocasiões.

Modo Eco – onde somente a bomba de calor trabalha de forma a 
aquecer o acumulador, maximizando o uso da energia renovável.

Modo Confort – onde um equipamento auxiliar (por exemplo 
uma caldeira mista ou sistema solar) pode ser usado para 
garantir uma maior disponibilidade de água quente.

Modo boost – quando activado manualmente, permite o 
funcionamento do equipamento auxiliar e da bomba de calor em 
simultâneo com o fim de aumentar, o mais rápido possível, a 
temperatura no acumulador.



Opte sempre por uma instalação eficaz!

...e ainda

 

Bomba de calor aroSTOR

O principio de funcionamento da aroSTOR baseia-se na captura do 
calor do ar, e desta forma o seu local de instalação deverá ser amplo e 
arejado de forma a que a aspiração do ar exterior nunca seja compro-
metida e assim garantir uma melhor performance do equipamento.

Três possíveis formas de instalação:

Sendo a aroSTOR um produto bivalente, adapta-se a todas as 
instalações, novas ou já existentes, sendo possivel a sua instalação 
conjunta com caldeiras mistas, a diesel ou com sistemas solares.

Aspiração e extração 
na mesma divisão 

Aspiração numa 
divisão e extração 
para o exterior

Aspiração e extração 
do exterior

Esta solução arrefece a divisão, que deverá 
ter no minimo 20 m2.

Esta solução arrefece a divisão, que deverá 
ter no minimo 20 m2.

Esta solução não tem qualquer influência 
na divisão de instalação.

A partir de 26 de Setembro de 2015, segundo 
a directiva Europeia ErP, todos os aparelhos 
produtores de aquecimento ou água quente 
sanitária são obrigados a trazer afixada a 
etiqueta identificativa da classe energética 
respectiva.

Classe A! A aroSTOR alcançou a nota máxima 
na avaliação da sua eficiência energética.
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Características técnicas Unidades VWL BM 290/4

Referência - 0010018849

Etiqueta energética / Perfil de consumo -

Peso em vazio / Peso bruto kg 120 / 410

COP a 7 °C - 3,04

Capacidade nominal l 290

Volume máximo de água quente - V40td* l 722

Tensão e frequência de alimentação V / Hz 230 / 50

Pressão acústica a 2 metros de distância dB (A) 33

*Volume de água produzido diariamente pelos recursos termodinâmicos, segundo a norma EN16147 e segundo a referência Promotelec

A  Saída de água quente sanitária (3/4")
B  Retorno da recirculação de água quente sanitária (3/4")
C  Permutador de saída (1") 
D  Permutador de entrada (1") 
E  Entrada de água (3/4")

Dimensões em mm
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