
  geoTHERM            geoSTOR

Miksi Vaillant?

  Lämpöpumput 

Koska kotisi lämmityksen tulisi tapahtua luonnollisesti.



   

Miksi luulet, että Vaillant on Euroopan tunnetuin brändi lämmitysalalla? Koska tarjoamme jokaiselle asiakkaalle 

räätälöidyn energiaratkaisun ja parannamme jokaisen kodin asumismukavuutta? Koska olemme sitoutuneet 

suurempaan energiatehokkuuteen ja uusiutuviin energialähteisiin? Vai koska tavaramerkkimme on kani? Kaikki 

tuo on totta, mutta ei kerro koko tarinaa. Uskomme syyn olevan se, että Vaillant on lämpöä tulevaisuudessa.
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Vaillant-brändi

Vaillant on brändi, 
joka tarjoaa ratkaisuja tulevaisuuden maailmaan.

Edellä aikaamme vuodesta 1874 lähtien

Kun Johann Vaillant patentoi maailman ensimmäisen 

kaasukäyttöisen lämpökattilan lämpimälle käyttövedelle 

vuonna 1894, 20 vuotta yrityksen perustamisen jälkeen, hän 

aloitti pienen vallankumouksen. Vuonna 1905 Vaillant keksi 

ensimmäisen seinälle ripustettavan lämpökattilan, Vaillant 

Geyserin, ja vuonna 1930 kehitettiin ensimmäinen 

kaasukattila Vaillantille luonteenomaisella muotoilulla. 

Vuonna 1961 Vaillant toi markkinoille ensimmäisen 

kaasukäyttöisen vesikiertolämmittimen, ja vuonna 1967 

lämmin vesi ja käyttövesi yhdistettiin ensimmäistä kertaa 

samaan järjestelmään. Vuonna 1995 Vaillant aloitti 

ensimmäisten tehokkaan tiivistysteknologian omaavien, 

taloon sisälle tulevien ja seinälle ripustettavien 

lämpökattiloiden tuotannon. Vuonna 2004 esiteltiin 

ensimmäinen mini-CHP, vuonna 2006 ensimmäinen omalla 

tehtaalla valmistettu lämpöpumppu ja vuonna 2010 

vertaistaan vailla oleva zeoliittikaasulämpöpumppu. Vaillant 

on aina ollut kehityksen kärjessä. Koska Vaillant on lämpöä 

tulevaisuudessa.

Saksassa valmistettua laatua

Kani-tavaramerkki on lupaus laadusta, joka koskee jokaista 

Vaillantin nimellä valmistettua tuotetta ja palvelua. Vaillant-

laatu merkitsee täydellisyyttä jokaisessa yksityiskohdassa: 

panostamme täysillä suunnitteluun ja tuotantoon, joten 

Vaillant-järjestelmän käyttäminen kotona on vaivatonta. 

Tuotteemme valmistetaan pääasiassa Saksassa, ja niitä 

toimitetaan asiakkaillemme ympäri maailmaa. 

Valikoimaamme kuuluu kaasu-, öljy- ja pellettikattilat, 

aurinkolämpöjärjestelmät, lämpöpumppujärjestelmät, 

zeoliittikaasulämpöpumppu, viimeisimmät, jokaiseen 

käyttökohteeseen sopivat lämpimän veden ja käyttöveden 

yhdistävät järjestelmät sekä lämminvesivaraajat, 

kaasukäyttöiset ja sähköiset vedenlämmittimet, 

ilmanvaihtojärjestelmät ja ohjauslaitteet, joilla varmistetaan, 

että kaikki toimii täydellisesti. Koska Vaillant on lämpöä 

tulevaisuudessa.

Tänään, huomenna ja tulevaisuudessa

Vaillant Groupin tutkimuksen ja tuotekehityksen parissa 

työskentelee yli 600 työntekijää, mikä tekee tutkimus- ja 

tuotekehitystiimistä yhden alamme suurimmista ja 

luovimmista. Pääpaino tuotekehityksissä on uusiutuviin 

energialähteisiin perustuvissa teknologioissa, kuten 

fossiilisten ja uusiutuvien energialähteiden yhdistelmät 

tehokkaissa integroiduissa järjestelmissä ja energian 

kaksoiskäyttö lämmön ja sähkön yhteistuotannossa. Saksassa 

olemme parhaillaan tuomassa markkinoille maailman 

ensimmäisen micro-CHP-järjestelmän, jossa on 

kaasukäyttöinen moottori, ja työskentelemme ensimmäisen 

polttokennolämmityslaitteen parissa. Tällä tavoin 

muokkaamme lämmitysteknologian tulevaisuutta. Vaillant on 

brändi, joka tarjoaa oikeat ratkaisut kaikkiin lämmitykseen, 

asuinmukavuuteen ja uusiin energiamuotoihin liittyviin 

kysymyksiin. Koska Vaillant on lämpöä tulevaisuudessa.



   

Lämpöä ulkopuolelta sisäpuolelle

Aurinkoenergia on kaikista energiamuodoista riittoisin ja 

luonnollisin. Se varastoituu lämpönä ilmaan, maaperään 

ja pohjaveteen. Aurinkoenergiaa on saatavilla kaikkialla, 

ilmaiseksi. Se ei lopu koskaan, ja sitä voidaan käyttää 

talon lämmitykseen ympäri vuoden. Tämä johtuu siitä, 

että jopa kylmä ilma ja maaperä sisältävät runsaasti 

lämpöenergiaa. Itse asiassa jokainen kappale, jonka 

lämpötila on absoluuttisen nollapisteen yläpuolella 

eli enemmän kuin -273,15 °C, sisältää lämpöenergiaa. 

Eikä missään päin maapalloa voi olla niin kylmä!

 

Energia, lahja luonnolta

Lämpöpumput lisäävät ympäristöstä saatavaa lämpöä 

– voitaisiin siis sanoa, että ne pumppaavat lämmön 

lämmitykseen sopivalle tasolle. Tämän saavuttamiseksi 

neljäsosa vaadittavasta lämpöenergiasta tarvitaan sähkön 

muodossa, kun loput, noin 75 %, on ilmaista.

Toki on myös totta, että mitä pienempi lämpötilaero 

ulkoisen lämmönlähteen ja vaadittavan sisällä olevan 

lämmitysenergian välillä on, sitä vähemmän energiaa 

erotuksen tasapainottamiseen tarvitaan.

lämpöpumppu toimii?
Miten tarkalleen ottaen 
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Ympäristöstä saatava lämpö

Modernia teknologiaa Vaillantilta

Lämpöpumppu toimii neljän vaiheen syklissä, jossa erittäin 

matalan kiehumispisteen omaava kylmäaine kiertää 

järjestelmässä ja käy jatkuvasti läpi eri vaiheet. Höyrystyessään 

kylmäaine sitoo energiaa, minkä jälkeen se lauhtuu ja vapauttaa 

energiaa. Näin kierto toimii:

  Höyrystyminen. Ympäristössä oleva energia sitoutuu 

höyrystimessä olevaan kylmäaineeseen. Kylmäaine muuttaa 

olomuotoaan nesteestä kaasuksi.

  Tiivistyminen. Kompressorissa kaasumainen kylmäaine 

puristuu ja tiivistyy. (Tämä vaatii sähköä.) Kaasu lämpiää 

automaattisesti tiivistyessään, joten kylmäaine lämpenee.

  Lauhtuminen. Lauhduttimessa kuuma kaasumainen 

kylmäaine vapauttaa lämpöä lämmitysjärjestelmälle. Samalla 

kaasu viilenee ja muuttuu jälleen nestemäiseksi.

  Paisuminen. Paisuntaventtiilissä kylmäaine jälleen tiivistyy, 

eli ylipaine pienenee ja kylmäaine jäähtyy niin paljon, että se 

voi jälleen sitoa itseensä ympäristöstä saatavaa lämpöä.

Maaperästä keruuputken tai maapiirin avulla

Valitessasi Vaillantin lämpöpumpun voit valita lämmönlähteen: 

Maalämpöä kerätään pystysuoralla lämmönkeruuputkella tai 

maapiirillä, joka asennetaan vaakatasoon 1,20 – 1,50 metrin 

syvyyteen. Lämpöpumppumme teknologia on testattu ja tehokas 

järjestelmä.

Hyväksi ympäristölle, hyväksi sinulle

Lämpöpumpun ansiosta olet riippumaton fossiilista polttoaineista 

ja niiden alati kasvavista kustannuksista, koska käytät ilmaista, 

maaperästä lähtöisin olevaa ehtymätöntä energiaa sen sijaan, 

että käyttäisit ulkopuolelta toimitettua energiaa, jonka kulut 

kasvavat jatkuvasti. Kotisi on aina miellyttävän lämmin ilman, että 

lämmöntuotanto aiheuttaa pienintäkään määrää päästöjä.



   

Oli kyseessä iso tai pieni rakennus –
se lämpiää maalämmöllä.

Maaperä varastoi energiaa käytettäväksesi

Aivan maanpinnan alapuolella on tarpeeksi energiaa kotisi 

lämmittämiseen: maaperään varastoitunutta aurinkoenergiaa. 

Vaillantin maalämpöpumpun avulla voit hyödyntää tämän 

maaperässä olevan lämmön tehokkaasti lämmitykseen ja 

käyttöveden valmistukseen, ei ainoastaan uudisrakennuksissa 

vaan myös modernisoinneissa: menoveden enimmäislämpötila 

62 °C mahdollistaa uusiutuvan energian vaivattoman käytön 

saneeratuissa vanhoissa rakennuksissa. Asentajaltasi saat 

lisätietoa, oletko oikeutettu valtion tukiin uusiutuvan energian 

käyttöönottamisessa.

Energianlähde on kotisi oma tontti

Päästäksesi käsiksi maaperän lämpöön tarvitset joko pystysuoran 

lämmönkeruuputkiston tai vaakatasoon asennettavan maapiirin. 

Pystysuorien keruuputkien tapauksessa poraussyvyydet 

noudattavat paikallisia säädöksiä ja voidaan toteuttaa käyttäen 

yhtä tai kahta U-putkea. Pystysuorat keruuputket vievät hyvin 

vähän tilaa ja ovat erittäin tehokkaita. Maapiiri asennetaan 20 cm 

routarajan alapuolelle. Tämä on noin 1,20 – 1,50 metriä 

maanpinnan alapuolella. Maapiiri koostuu muoviputkesta, joka 

asetellaan mutkittain, samaan tapaan kuin 

lattialämmitysjärjestelmä. Maapiiri on edullisempi vaihtoehto kuin 

pystysuora keruuputkisto, mutta vaatii paljon tilaa jonka päälle ei 

voi rakentaa.
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Minkä lämpöpumpun tarvitsen?

Vaillantilta löytyy oikea maalämpöpumppu jokaiseen tarpeeseen, 

ja voit valita useista eri tehovaihtoehdoista. Voit esimerkiksi 

viilentää talosi passiivisesti lämpöpumpun avulla. Automaattinen 

viilennystoiminto käyttää maaperän matalampaa lämpötilaa ja 

viilentää asuintilat lattialämmitysjärjestelmän kautta ilman 

kompressorin aiheuttamia kustannuksia.

Lämpöpumppu, joka pystyy kaikkeen

geoTHERM exclusive -lämpöpumppu on täydellinen ratkaisu 

omakotitaloon. Se kerää energiaa pystysuoran keruuputkiston tai 

maapiirin avulla ja tarjoaa lämpöä talvella, passiivista viilennystä 

kesällä sekä lämmintä vettä kaikkina aikoina. Järjestelmään 

sisältyy integroitu lämminvesivaraaja sekä sähköinen lisälämmitin 

ja ulkoilman lämpötilamuutoksia kompensoiva säädin.

Lämpöpumppu, joka tarjoaa mukavuutta tarpeen mukaan

geoTHERM plus -lämpöpumppu lämmittää myös omakotitalon 

maalämmön avulla. Se, mitä muuta se tekee, riippuu sinusta: se 

voi joko tarjota sinulle lämmintä vettä vuoden ympäri

tai se voi tarjota miellyttävää, passiivista viilennystä kesäisin. 

geoTHERM plus, joka on seuraava malli Saksan kuluttajatestin 

voittaneesta lämpöpumpusta, toimii tehokkaimmalla mahdollisella 

tasolla.

Joustava lämpöpumppu

geoTHERM-lämpöpumppu sopii moniin käyttökohteisiin ja se on 

helppo yhdistää toisiin järjestelmiin. Omakotitaloille ja paritaloille 

sopii 6–17 kW:n tehoalue, kun taas 22 kW:n geoTHERM-pumput 

ovat oikea valinta suurempiin kiinteistöihin, liiketiloihin ja muihin 

rakennuksiin, joiden pinta-ala on jopa 400 m2. Kaikki voidaan 

varustaa sopivalla lämminvesivaraajalla tarpeidesi mukaan.

Vaillantin keruuliuos-/vesi-lämpöpumput:

– saksalaista insinööritaitoa

– omakotitaloille ja suuremmille kiinteistöille, 

 uudisrakennuksille ja modernisoinneille

– geoTHERM exclusive integroidulla 175-litraisella

 ruostumattomasta teräksestä valmistetulla

 lämminvesivaraajalla ja luonnollisella

 viilennystoiminnolla: 6, 8 ja 10 kW

– geoTHERM plus lämminvesivaraajalla tai 

 viilennystoiminnolla: 6, 8 ja 10 kW

– geoTHERM-lämpöpumppu: 6, 8, 10, 14 ja 17 kW

– geoTHERM suuremmille kiinteistöille: 22, 30, 38 ja

 46 kW; jopa 92 kW:n sarjakytkennät mahdollisia –

 jopa 17 kW sähköisellä 6 kW:n lisälämmittimellä

– ulkoilman lämpötilamuutoksia kompensoiva säädin,

 jossa graafinen näyttö ympäristöstä saatavan 

 lämmön tehosta

– voidaan yhdistää ilmanvaihtojärjestelmään.

geoTHERM exclusive -lämpöpumpulle on 

myönnetty Red Dot -muotoilupalkinto.

geoTHERM exclusive

Maalämpöpumput



   

Lämmin käyttövesi lämpöpumppujen avulla

Aurinkoenergiaa hyödyntävä lämminvesivaraaja 

lämpöpumpuille

Jos haluat yhdistää lämpöpumpun ilman integroitua varaajaa 

aurinkojärjestelmään käyttöveden lämmitystä varten, paras 

ratkaisu on uusi aurinkoenergiaa hyödyntävä lämminvesivaraaja 

lämpöpumpuille, geoSTOR VIH RW 400 B, koska se varastoi 

lämpöä sekä lämpöpumpusta että aurinkojärjestelmästä. Jos 

kesäisin saadaan tarpeeksi auringonvaloa, lämpöpumppu voi 

jopa pysyä pois päältä, sillä aurinkojärjestelmä huolehtii 

lämpimän veden valmistuksesta.

Kaksi tehokasta lämpimän veden tuottajaa

käyttövesivaraaja geoSTOR VDH 300/2 on sekä teknisesti että 

visuaalisesti täydellinen kumppani Vaillantin lämpöpumpuille, 

joissa ei ole integroitua lämminvesivaraajaa. Kaksinkertaisen 

vaipan ansiosta varaaja takaa helpon lämpimän veden 

valmistuksen. Perinteinen pyöreä varaaja geoSTOR VIH RW 300 

taas on oikea vaihtoehto, jos etsit taloudellista ostosta.

Aurinkoenergiaa hyödyntävät lämminvesivaraajat 

geoSTOR VIH RW 400 B -lämpöpumpuille

– energian hyödyntäminen sekä lämpöpumpusta että 

 aurinkojärjestelmästä – voidaan yhdistää jopa 17 (22) kW:n

 geoTHERM-lämpöpumppuihin

– 3,2 m2 lämmönvaihdinpinta-alaa lämpöpumppukäyttöön – 

 magnesiumsuoja-anodi

– 1,4 m2 lämmönvaihdinpinta-alaa aurinkoenergiakäyttöön.

Lämminvesivaraaja geoSTOR VDH 300/2:

– täysin ruostumattomasta teräksestä valmistettu

 lämminvesivaraaja

– lämmittää nopeasti suuret määrät vettä kaksinkertaisen

 vaipan ansiosta – magnesiumsuoja-anodi.

Lämminvesivaraaja geoSTOR VDH RW 300:

– erityisesti suunniteltu lämpöpumpuille

– korroosiosuojattu sisäisellä päällysteellä ja 

 magnesiumsuoja-anodilla.

Luonnollinen tapa peseytyä:
ympäristöenergian lämmittämä vesi
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Tekniset tiedot geoTHERM

geoTHERM plus -lämpöpumppu Yksikkö VWS 62/3 VWS 82/3 VWS 102/3

Lämmitysteho B0/W35 kW 6,1 7,8 10,9

Tehonkulutus B0/W35 kW 1,3 1,7 2,2

Hyötysuhde / COP B0/W35 4,7 4,7 4,9

Lämmitysteho B0/W55 kW 5,7 7,8 9,7

Tehonkulutus B0/W55 kW 1,9 2,5 3,2

Hyötysuhde / COP B0/W55 3,0 3,1 3,0

Varastointikapasiteetti l 175 175 175

Nimellisjännite ohjauspiiri 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz

Nimellisjännite kompressori 400V/50Hz 400V/50Hz 400V/50Hz

Nimellisjännite lisälämmitys 400V/50Hz 400V/50Hz 400V/50Hz

Suurin käyttöpaine lämmitys bar 3 3 3

Suurin käyttöpaine lämmin vesi bar 10 10 10

Syöttölämpötila lämmitys (pienin/suurin) °C 25 / 62 25 / 62 25 / 62

Sisäänmenolämpötila (suurin/pienin) °C -10 / 20 -10 / 20 -10 / 20

Lämpötila lämmin vesi (pienin/suurin lisälämmityksen kanssa) °C 55 / 75 55 / 75 55 / 75

Mitat ilman pakkausta:
Korkeus
Leveys
Syvyys

 
mm  
mm 
mm

 
1800 
600 
840

1800 
600 
840

1800 
600 
840

Mitat ilman ohjauspanelia ja runkoa:
Korkeus
Leveys
Syvyys

 
mm  
mm 
mm

 
1800 
600 
650

 
1800 
600 
650

 
1800 
600 
650

Paino ilman pakkausta kg 206 214 217

geoTHERM-lämpöpumppu Yksikkö VWS 61/3 VWS 81/3 VWS 101/3 VWS 141/3 VWS 171/3

Lämmitysteho B0/W35 kW 6,1 7,8 10,9 14,0 17,6

Tehonkulutus B0/W35 kW 1,3 1,7 2,2 3,0 3,6

Hyötysuhde / COP B0/W35 4,7 4,7 4,9 4,7 4,9

Lämmitysteho B0/W55 kW 5,7 7,8 9,7 13,1 16,3

Tehonkulutus B0/W55 kW 1,9 2,5 3,2 4,3 5,2

Hyötysuhde / COP B0/W55 3,0 3,1 3,0 3,1 3,2

Nimellisjännite ohjauspiiri 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz

Nimellisjännite kompressori 400V/50Hz 400V/50Hz 400V/50Hz 400V/50Hz 400V/50Hz

Nimellisjännite lisälämmitys 400V/50Hz 400V/50Hz 400V/50Hz 400V/50Hz 400V/50Hz

Suurin käyttöpaine lämmitys bar 10 10 10 10 10

Syöttölämpötila lämmitys (pienin/suurin) °C 25 / 62 25 / 62 25 / 62 25 / 62 25 / 62

Sisäänmenolämpötila (suurin/pienin) °C -10 / 20 -10 / 20 -10 / 20 -10 / 20 -10 / 20

Mitat ilman pakkausta:
Korkeus
Leveys
Syvyys

 
mm  
mm 
mm

1200
600
840

1200
600
840

1200
600
840

1200
600
840

1200
600
840

Mitat ilman ohjauspanelia ja runkoa:
Korkeus
Leveys
Syvyys

 
mm  
mm 
mm

1200
600
650

1200
600
650

1200
600
650

1200
600
650

1200
600
650

Paino ilman pakkausta kg 141 148 152 172 179



   

Tekniset tiedot geoTHERM

geoTHERM-lämpöpumppu Yksikkö VWS 61/2 VWS 81/2 VWS 101/2 VWS 141/2 VWS 171/2

Lämmitysteho (B0W35 dT5 -> EN 14511) kW 5,9 8,0 10,4 13,8 17,3

Tehonkulutus kW 1,4 1,9 2,4 3,2 4,1

Hyötysuhde / COP 4,3 4,3 4,4 4,3 4,3

Lämmitysteho (B0W55 dT5 -> EN 14511) kW 5,6 7,3 9,5 13,6 16,1

Tehonkulutus kW 2,1 2,7 3,3 4,6 5,6

Hyötysuhde / COP 2,7 2,8 2,9 2,9 2,9

Nimellisjännite ohjauspiiri 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz

Nimellisjännite kompressori 400V/50Hz 400V/50Hz 400V/50Hz 400V/50Hz 400V/50Hz

Nimellisjännite lisälämmitys 400V/50Hz 400V/50Hz 400V/50Hz 400V/50Hz 400V/50Hz

Nimellisteho lisälämmitys kW 6 6 6 6 6

Lämmityspiiri nimellisvirtaus dT 5K l/h 1019 1373 1787 2371 2973

Lämmityspiiri syöttökorkeus dT 5K mbar 391 340 258 345 313

Lämpölähdepiiri nimellisvirtaus dT 3K l/h 1431 1959 2484 3334 3939

Lämpölähdepiiri syöttökorkeus dT 3K mbar 386 327 272 252 277

Lämmityspiiri syöttölämpötila (pienin/suurin) °C 25 / 62 25 / 62 25 / 62 25 / 62 25 / 62

Lämpölähdepiiri sisäänmenolämpötila (pienin/suurin) °C -10 / 20 -10 / 20 -10 / 20 -10 / 20 -10 / 20

Mitat:

Korkeus ilman liitäntöjä mm 1200 1200 1200 1200 1200

Leveys mm 600 600 600 600 600

Syvyys mm 840 840 840 840 840

Syvyys ilman ohjauspanelia ja runkoa mm 650 650 650 650 650

Paino ilman pakkausta kg 141 148 152 172 179

geoTHERM plus -lämpöpumppu Yksikkö VWS 62/2 VWS 82/2 VWS 102/2

Lämmitysteho (B0W35 dT5 -> EN 14511) kW 5,9 8,0 10.4

Tehonkulutus kW 1,4 1,9 2,4

Hyötysuhde / COP 4,3 4,3 4,4

Lämmitysteho (B0W55 -> EN 14511) kW 5,6 7,3 9,5

Tehonkulutus kW 2,1 2,7 3,3

Hyötysuhde / COP 2,7 2,8 2,9

Nimellisjännite ohjauspiiri 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz

Nimellisjännite kompressori 400V/50Hz 400V/50Hz 400V/50Hz

Nimellisjännite lisälämmitys 400V/50Hz 400V/50Hz 400V/50Hz

Nimellisteho lisälämmitys kW 6 6 6

Lämmityspiiri nimellisvirtaus dT 5K l/h 1019 1373 1787

Lämmityspiiri syöttökorkeus dT 5K mbar 391 340 258

Lämpölähdepiiri nimellisvirtaus dT 3K l/h 1431 1959 2484

Lämpölähdepiiri syöttökorkeus dT 3K mbar 386 327 272

Lämmityspiiri syöttölämpötila (pienin/suurin) °C 25 / 62 25 / 62 25 / 62

Lämpölähdepiiri sisäänmenolämpötila (pienin/suurin) °C -10 / 20 -10 / 20 -10 / 20

Integroitu lämminvesivaraaja sisältö l 175 175 175

Integroitu lämminvesivaraaja suurin käyttöpaine bar 10 10 10

Suurin lämpötila lämpöpumpun kanssa °C 55 55 55

Suurin lämpötila lämpöpumpun ja lisälämmityksen kanssa °C 75 75 75

Mitat:

Korkeus ilman liitäntöjä mm 1800 1800 1800

Leveys mm 600 600 600

Syvyys mm 840 840 840

Syvyys ilman ohjauspanelia ja runkoa mm 650 650 650

Paino ilman pakkausta kg 206 214 217
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Tekniset tiedot geoTHERM ja geoSTOR

geoTHERM-lämpöpumppu Yksikkö VWS 220/2 VWS 300/2 VWS 380/2 VWS 460/2

Lämmitysteho B0/W35 kW 22,0 29,8 38,3 45,9

Tehonkulutus B0/W35 kW 5,0 6,5 8,5 10,0

Hyötysuhde / COP B0/W35 4,4 4,6 4,5 4,6

Lämmitysteho B0/W55 kW 20,3 26,8 36,2 42,5

Tehonkulutus B0/W55 kW 6,6 8,8 11,7 14,1

Hyötysuhde / COP B0/W55 3,1 3,0 3,1 3,0

Nimellisjännite ohjauspiiri 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz

Nimellisjännite kompressori 400V/50Hz 400V/50Hz 400V/50Hz 400V/50Hz

Nimellisjännite lisälämmitys 400V/50Hz 400V/50Hz 400V/50Hz 400V/50Hz

Suurin käyttöpaine lämmitys bar 3 3 3 3

Syöttölämpötila lämmitys (pienin/suurin) °C 25 / 62 25 / 62 25 / 62 25 / 62

Sisäänmenolämpötila (suurin/pienin) °C -10 / 20 -10 / 20 -10 / 20 -10 / 20

Mitat ilman pakkausta:
Korkeus
Leveys
Syvyys

 
mm  
mm 
mm

1200
760
1100

1200
760
1100

1200
760
1100

1200
760
1100

Mitat ilman ohjauspanelia ja runkoa:
Korkeus
Leveys
Syvyys

 
mm  
mm 
mm 

1200
760 
900

1200
760
900

1200
760 
900

1200
760 
900

Paino ilman pakkausta kg 326 340 364 387

Lämminvesivaraaja geoSTOR-lämpöpumpuille Yksikkö VIH RW 300 VIH RW 400 B VDH 300/2

Lämminvesivaraaja nimellinen sisältö l 285 390 270

Lämminvesivaraaja suurin käyttöpaine bar 10 10 10

Lämminvesivaraaja suurin lämpötila °C 85 85 95

Lämmityspiiri sisältö lämmönvaihdin l 17,5 22 85

Lämmityspiiri suurin käyttöpaine bar 10 10 3

Lämmityspiiri suurin lämpötila °C 110 85 95

Lämmityspiiri lämmönvaihtimen lämmityspinta-ala m² 2,9 — 2,3

Lämmönvaihdin pinta-ala aurinkolämpö m² — 1,45 —

Lämmönvaihdin pinta-ala lämpöpumppu m² — 3,2 —

Lämpimän veden teho 10/45 °C ja varaajan lämpötila 60 °C l/10 min 410 220 385

Lämpimän veden teho 10/45 °C ja varaajan lämpötila 60 °C kW 14 17 (22) 14

Lämpimän veden teho 10/45 °C ja varaajan lämpötila 60 °C l/h 345 345 345

Hydraulinen liitäntä lämmityksen syöttö- ja paluukierto R 1 R 1 1/4 R 1

Hydraulinen liitäntä kylmä/lämmin vesi R 1 R 1 R 1

Hydraulinen liitäntä kiertoliitäntä R 3/4 R 3/4 R 3/4

Mitat:

Korkeus ilman liitäntöjä mm 1775 1461 1702

Leveys mm 660 807 650

Syvyys mm 725 875 698

Syvyys ilman ohjauspanelia ja runkoa mm 500 650 –

Paino ilman pakkausta kg 140 180 115
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Vaillant-tuotteiden maahantuoja:     Vaillant-tuotteiden paikallinen jälleenmyyjä:

Vaillant Group International GmbH
Berghauser Str. 40        Germany        42859 Remscheid 
Phone: +49 2191 18 - 0        Fax: +49 2191 18 – 3090 
info@vaillant-export.com        www.vaillant-export.com 

Honkoliini Professional Oy 
Sarankulmankatu 25 
33900 Tampere 
Tel. +358 3 2254900 
www.honkoliini.com 
yritys@honkoliini.com


