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Акциja топлинска пумпа aroTHERM моноблок

Топлинска пумпа

aroTHERM моноблок
• Моноблок инвертерска топлинска пумпа
• Греење, ладење и припрема на СТВ
• Интеграција на систем за греење со голем избор на 

додатни елементи
• Интергирана високоефикасна циркулациона пумпа
• Автоматско ладење во текот на летните  месеци
• Можна е комбинација со додатни извори на топлина 

Во Акциските пакети е вклучена следната опрема:

Хидраулична станица за брза интеграција 

VWZ MEH 97/6 MB7
• Хидраулична станица со интегрирана циркулациона 

пумпа, за брза интеграција на VWL Моноблок топлинска 
пумпа со системот за греење и ладење и СТВ.

• Сензор за притисок
• Сигурносен вентил на грејната страна 

Хидрауличен модул и Топлотна Пумпа

uniTOWER VIH QW 190/6 E MB7, VIH QW 190/6 MB7
• Хидрауличен модул со интегриран бојлер за санитарна топла вода
• Mодел со и без интегриран електро грејач 
• Додатен хидрауличен прибор: плочест изменувач на топлина за 

одвојување на примарниот и секундарниот круг, приклучен сет, 
сет за рециркулација и др.

Уред за догревање

MEH 60
• Модул за догревање во комбинација со aroTHERM VWL         

Моноблок топлинска пумпа
•  Интегриран Електричен грејач 6 KW
•  Избор на топлинска моќ : 2, 4 или 6 KW



Плочест топлински изменувач

MWT 150
• Плочест топлински изменувач за одвојување на 

примарен и секундарен циркулационен круг 
• Се состои од: плочест топлински изменувач, 

високоефикасна циркулациона пумпа, сигурносен вентил 
и приклучок за полнење и празнење

Бафер резервоар за затоплување/разладување на вода

VP RW 45/2 B; VPS R 100 /1 M; VPS R 200/1 B
• Резервоар за грејна и разладна вода
• Волумен: 45L, 100L, 200L
• Ѕидна/подна монтажа
• Висока изолација од полиуретанска пена која обезбедува 

минимален топлински губиток и спречува појава на 
кондезација

Хидрауличен прибор

VWZ AI MB7
• Управувачки модул за топлинска пумпа

Антивибрациски сет (голем)
• Гумирана антивибрациска монтажна шина 

Антивибрациски сет (мал)

Мултифункционален атмосферски регулатор

SensoCOMFORT VRC 720
• Можност за хидраулично проширување (во комбинација 

со VR 71 и VR 70)
• Можност за далечински надзор на системот преку 

интернет (во комбинација со  sensoNET VR921)
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Ваиллант Дооел Скопје
Ул.1606 бр.2/13      1000 Скопје      Македонија      Тел.: +389 2 20 30 170
www.vaillant.mk      info@vaillant.com.mk

Акцијата важи до 31.12.2022. или до следното известување. 

За детални информации контактирајте го Vaillant претставништвото на info@vaillant.
com.mk или +389 2 20 30 170.

aroTHERM plus - топлинска пумпа Редовна цена Акциска цена

VWL 45/6 A 230V S3 + VWZ AI MB7 + VRC 720 + aнтивибранти 338.489,00 ден 302.018,00 ден

VWL 55/6 A 230V S3 + VWZ AI MB7 + VRC 720 + aнтивибранти 350.304,00 ден 312.444,00 ден

VWL 65/6 A 230V S3 + VWZ AI MB7 + VRC 720 + aнтивибранти 364.893,00 ден 325.316,00 ден

VWL 85/6 A 230V S3 + VWZ AI MB7 + VRC 720 + aнтивибранти  379.964,00 ден 338.613,00 ден

VWL 125/6 A 230V S3 + VWZ AI MB7 + VRC 720 + aнтивибранти 557.196,00 ден 494.990,00 ден

VWL 125/6 A 400V S3 + VWZ AI MB7 + VRC 720 + aнтивибранти  557.196,00 ден 494.990,00 ден

VWL 155/6 A 230V S3 + VWZ AI MB7 + VRC 720 + aнтивибранти 621.821,00 ден 524.761,00 ден

VWL 155/5 A 400V S3 + VWZ AI MB7 + VRC 720 + aнтивибранти 621.821,00 ден 524.761,00 ден

Дополнителна опрема Редовна цена Акциска цена

VWZ MEH 97/6 MB7 78.526,00 ден 78.526,00 ден

uniTOWER VIH QW 190/6 E MB7 141.324,00 ден 141.324,00 ден

uniTOWER VIH QW 190/6 MB7 125.179,00 ден 125.179,00 ден

VWZ MEH 60 44.453,00 ден 44.453,00 ден

VWZ MWT 150 59.234,00 ден 59.234,00 ден

VP RW 45/2 B 32.291,00 ден 30.676,00 ден

VPS R 100/1 M 40.573,00 ден 36.516,00 ден

VPS R 200/1 B 47.179,00 ден 42.460,00 ден

VWZ AI MB7 15.202,00 ден 14.442,00 ден

sensoCOMFORT VRC 720f 24.299,00 ден 24.299,00 ден

Искористете ги посебните акциски цени на топлинска 
пумпа aroTHERM plus и дополнителна опрема.

Изразено тивок начин на работа – емитува вкупно 28 dB (A) 
на одалеченост од три метри во ноќен режим на работа.

Соодветно решение за новоградба и модернизација (може 
да се интегрира во веќе постоечки систем за греење) – 
температура во греење до 65 °C, а во режим на СТВ до 75 °C

aroTHERM plus топлинската пумпа користи еколошки 
прифатливо, природно разладно средство R290
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