flexoTHERM/flexoCOMPACT exclusive
Skån miljøet, energiforbruget og din pengepung med en jord- eller luft til vand varmepumpe
Vaillants effektive og intelligente flexoTHERM exclusive og flexoCOMPACT exclusive varmepumper kan
skræddersys til ethvert behov for opvarmning og varmtvandsproduktion til boligen. Varmepumperne byder
på dejlig varme og enkel betjening – også online. Udover varmeforsyning til en- og flerfamiliehuse, kan
varmepumperne også anvendes i kontor- og industribygninger.
En varmepumpe afgiver op til fem gange så meget varme i forhold til elforbruget, og du får en varmeløsning
med op til energimærke A+++ og op til 10 års kompressorgaranti. For at etablere et jordvarmeanlæg skal der
lægges jordslanger i en frostfri dybde på mindst 1 meter, og som hovedregel på et areal, der er dobbelt så
stort som boligen. Du kan også få lavet en boring i din have, hvis din kommune tillader det. Ønsker du et luft
til vand varmepumpeanlæg, kombineres varmepumpen med en udendørsenhed, som henter energi fra
luften. Vaillants luft til vand varmepumper producerer varme, selv når udetemperaturen er helt nede på
-22°C. Udendørsenheden arbejder i øvrigt så stille, at den uden problemer kan stilles tæt på skel.
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flexoTHERM exclusive solo varmepumpe til jord eller luft til vand med ydelser på 5, 8, 11, 15
og 19 kW
flexoCOMPACT exclusive jord- eller luft til vand varmepumpe med integreret varmtvandsbeholder på
171 liter med ydelser på 5, 8 og 11 kW
Ved luft/vand varmepumpe installeres 1-2 aroCOLLECT udendørsenheder afhængig af ydelse
Indbygget 9 kW elpatron
Vejrkompenserende styring med grafisk display
Scrollkompressor med EVI-teknik og 10 års garanti
Varmeveksler i rustfri stål = lang levetid
Høj fremløbstemperatur op til 65° C sikrer maksimal varme- og varmtvandskomfort
Sound Safe system = lavt lydniveau fra 37,4 dB(A)
Indbygget 3-vejs ventil for varmtvandsprioritering
Indbygget elektronisk softstarter
Scop op til 5,54
Årlig energieffektivitet op til 214%
Energimærke flexoTHERM/flexoCOMPACT exclusive
Jordvarme A+++ / Luft til vand varme A++

