
  aroSTOR

   Toplotne črpalke zrak - voda za   
pripravo sanitarne tople vode

Zakaj Vaillant?
Učinkovita uporaba moči narave.



Topla voda -
Čista energija

 
  

 

Narava nam nudi neprekinjeno oskrbo z brezplačno 

energijo.

Naša naloga je le, da to energijo učinkovito upora- 

bimo. Sodobne naprave, kot so aroSTOR toplotne 

črpalke so idealna rešitev, za poceni in učinkovito 

pridobivanje energije iz zraka v prostorih. Uporab-

ljajo se lahko praktično v vsaki stavbi, hkrati pa nam 

nudijo visoko udobje tople vode pri nizkih obrato- 

valnih stroških.



 

Vrhunsko udobje

 
 

Nadgradnja stare naprave

Udobje uporabe
Velika izbira postavitev

Visoka zmogljivost, učinkovitost, varčno delovanje in 

široke možnosti najbolje predstavijo  aroSTOR toplotne 

črpalke. Primerni za postavitev teh naprav so vsi objekti 

pri katerih bi radi z nizkimi stroški pokrili potrebe po 

topli sanitarni vodi. Toplotna črpalka aroSTOR zrak/

voda je odlična rešitev za domove, kjer za ogrevanje 

uporabljajo kotel na plin, olje, UNP ali trda goriva in 

objekti kot so bencinski servisi, kampi, koče, gostinski 

objekti, šole, telovadnice.

Z vgrajenim 300l vsebnikom in možnostjo ogrevanja 

do 60 °C zagotavlja aroSTOR visoko stopnjo udobja 

tudi za najbolj zahtevne uporabnike.

aroSTOR toplotna črpalka je idealna rešitev kadar se za 

ogrevanje sanitarne vode uporablja premog, pelete, les 

ali olje. V poletnih mesecih nam takšni sistemi predstav-

ljajo veliko nevšečnosti, kot so visoki stroški, časovna 

odvisnost in vonj po dimu. Zagotoviti moramo tudi 

potreben prostor za shranjevanje goriva in redno 

skrbeti za sistem. Pri namestitvi aroSTOR toplotne 

črpalke nam naštete nevšečnosti ostanejo le še spomin, 

pridobimo pa veliko udobje in zadovoljstvo.



Toplotne črpalke zrak - voda za  
pripravo sanitarne tople vode

Shema sistema toplotne črpalke v povezavi s plinskim kotlom.

Odlična alternativa

Visoka zmogljivost

 

 

Skrb za okolje

Enostavna montaža

Enostavna regulacija preko nadzorne plošče

aroSTOR na prvi pogled

–  Varčno ogrevanje sanitarne vode, v primerjavi z 

ogrevanjem s klasičnim bojlerjem do 70% nižji stroški.

– 

 

Delovanje brez podpore tudi v zimskem času.

– Minimalna temperatura vsesanega zraka do -7 °C. 

– 

 

Visoka učinkovitost rabe tople vode, ekonomično ogrevanje 

 (brez grelnika), možnost segrevanja na visoke temperature.

– 

 

Najvišja temperatura tople sanitarne vode, ki jo proizvede 

kompresor je 60 °C.

– 

 

Hlajenje in sušenje prostorov v poletni sezoni, možnost 

 sušilnice, vzdrževanje nizkih temperatur (shramba, klet).

 – 

 

Možnost povezave na različne kotle (plin, olje, drva, ...), 

 
preko dodatnega izmenjevalca toplote.

 
– 

 

Okolju prijazno hladivo R134.

 

– 

 

Inteligentni sistem za aktivno in pasivno odtaljevanje pri 

nizkih temperaturah.

– 

 

Visok COP

COP=3,30 pri sobni temperaturi 15 °C in temperaturi 

vode na 55 °C

COP=3,03 pri sobni temperaturi 7 °C in temperaturi 

vode na 55 °C  
 

Nastavitev ure Vklop/izklop

Menu Zaslon NastavitevToplotne črpalke aroSTOR so odlična alternativa 

segrevanja sanitarne vode sistemom sončnih kolektor-

jev, segrevanju z elektriko ali zemeljskim plinom. So 

odlično dopolnilo sistemom ogrevanja s trdimi gorivi in 

kurilnim oljem. Primerne so kjerkoli je potrebna topla 

sanitarna voda.

Toplotna črpalka deluje zelo učinkovito, saj dosega 

učinek delovanja (COP) 3,3, pri obratovalnih pogojih 

segrevanja sanitarne vode na 55 C in temperaturi 

zraka 15 °C. Stroški obratovanja bodo trikrat nižji v 

primerjavi ogrevanja s klasičnim vsebnikom. 

Ogrevanje vode s pomočjo toplotne črpalke zrak - 

voda je možno celo, ko zunanja temperatura pade 

pod -7 °C. aroSTOR ima dodatno vgrajen izmenjeva-

lec toplote, ki nam omogoča segrevanje vode s 

pomočjo obstoječega kotla.

Okolju prijazna toplotna črpalka aroSTOR za svoje 

delovanje ne onesnažuje zraka in ne oddaja dimnih 

plinov. Kot vir energije uporablja obnovljive vire 

energije, s tem se umešča med stroškovno in okoljsko 

najučinkovitejše in najzanesljive naprave. Nudi nam 

učinkovito izrabo energenta - zraka, ki je vedno na 

dosegu roke.

Postopek montaže toplotne črpalke je preprost. 

Napravo nam monter umesti v želeni prostor, jo 

priključi na vodovodno omrežje in sistem tople 

sanitarne vode. Po želji lahko toplotno črpalko pove- 

žemo z obstoječim kotlom. Zadnja faza je le še prik- 

lop na električno omrežje in aroSTOR je pripravljen 

na delovanje.

Krmiljenje aroSTOR toplotne črpalke je zelo prepros-

to, saj kompletna regulacija poteka preko osvetljene-

ga zaslona z uporabo treh funkcijskih tipk in nasta- 

vitvenim gumbom. Delovanje določimo z uporabo 

pred nastavljenih funkcij (počitniški program, odmrzo- 

vanje, delovanje električnega grelca, ECO ipd.).



Tri možnosti priklopa

Povezava preko izoliranih zračnih kanalov, ki preprečujejo kondenzacijo, 

premera 160mm:

- Dovod in odvod zraka iz okolice ali drugega prostora - Slika 1

- Odvod hladnega zraka v okolico ali drug prostor - Slika 3

- Dovod in odvod zraka iz prostora v katerem stoji toplotna črpalka - Slika 2

 

Skupna dolžina dovodnega in odvodnega kanala ne sme presegati:

- 10m, pri uporabi rebrastih gibljivih cevi premera 160mm

- 20m, za toge kanale premera 160mm

Slika 1: Dovod in odvod zraka iz okolice 
            ali drugega prostora

 Slika 2: Dovod in odvod zraka iz prostora 
              v katerem stoji toplotna črpalka

 Slika 3: Odvod hladnega zraka v okolico 
             ali drug prostor

 

Dimenzije toplotne črpalke v mm

Edinstvene lastnosti izdelka:

Zaščita kompresorja pred visokim 
številom vklopov:

15 min premor med prenehanjem in 

začetkom delovanja.

Odtaljevanje v dveh fazah:

Pasivno odtaljevanje: Izklopljen kompresor 

in ventilator - funkcija odtaljevanja preko 

toplote zraka.

Aktivno odtaljevanje: Izklopljen ventilator, 

vklopljen kompresor - funkcija odtaljevanja 

preko dovajanja vročega plina skozi hladilna 

rebra.

Začetek aktivnega odtaljevanja, ko je 

temperatura nižja od 10 °C, začetek pasivnega 

odtaljevanja, ko je temperatura nad 11 °C.

Varnost:

Toplotna zaščita kompresorja.

Programirana antilegionelna zaščita:

Pregrevanje vode na 60 °C za dve uri.

Grelec vode s toplotno zaščito  

in avtomatsko omejitvijo segrevanja 

vode nad 55 °C.

Zaščita proti zmrzovanju:

Pri padcu temperature tople sanitarne vode 
pod 5 °C, se vklopi kompresor in deluje 
dokler voda ne doseže 16 °C.

Edinstvene lastnosti izdelka in varnost delovanja

Toplotne črpalke zrak - voda za  
pripravo sanitarne tople vode



Tehnične lastnosti

Opis Enota aroSTOR VWL BM 290/3  

Nazivni volumen vsebnika l 290

Zunanji premer mm 700

Višina mm 1 658

Neto masa kg 120

Masa naprave napolnjene z vodo in pripravljene za uporabo kg 410

Izolacija - poliuretanska pena mm 45

Zaščita proti koroziji - Magnezijeva anoda

Maksimalni tlak tople sanitarne vode bar 7,0

Integrirani površinski izmenjevalec toplote (spirala) m2 1,45

Temperatura tople sanitarne vode dosežena s kompresorjem °C 60

Temperatura tople sanitarne vode dosežena z grelcem °C 65

Vrsta hladiva R134A

Količina hladiva kg 0,95

Dovoljeno temperaturno območje vstopnega zraka °C -7/+35

Najvišji pretok zraka skozi toplotno črpalko m3/h 300/450

Največja skupna dolžina cevi (Ø 160mm), pri uporabi narebrenih gibljivih cevi m 10

Največja skupna dolžina cevi (Ø 160mm), pri uporabi gladkih trdih cevi m 20

Nivo hrupa pri oddaljenosti 2m dB(A) 36

Nivo hrupa v skladu z EN 16147 dB(A) 43

Največji pretok kondenza l/h 0,3

Poraba energije pri gretju vode na temperaturo 60 °C W 700

Moč ogrevanja pri temperaturi vode 45 °C W 1 650

Največja poraba toka XL

Grelno število pri A25W55 po EN16147 3,45

Grelno število pri A15W55 po EN16147 3,30

Grelno število pri A7W55 po EN16147 3,03

Grelno število pri A2W55 po EN16147 2,52

Grelno število pri A-7W55 po EN16147 2,2

Grelno število pri A15W45 po EN255 4,0

Poraba energije v stanju pripravljenosti (temperatura vode 55 °C) po EN255 kwh/24h 0,7

Toplotna črpalka - električna

Napajanje in frekvenca naprave V/Hz 230/50

Največja poraba toka A 16

Največja električna moč W 2200

Moč električnega grelnika W 1500

Stopnja zaščite pred električnim udarom IPX1

Varovalka A B16

Dolžina napajalnega kabla z vtičem m 2,5

Toplotna črpalka - hidravlične povezave

Priključek hladne vode cal 3/4

Priključek sanitarne vode cal 3/4

Priključek v kroženja tople sanitarne vode cal 3/4

Priključek na kotel cal 1
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