
OPTIMAALNE SOOJUSPUMBA TARBEVEEBOILER

VPX 200/300 
Euronom on turule toonud uue põlvkonna soojuspumbad. Nagu 
kõikide oma toodete puhul, iseloomustavad Euronomi soojuspumpasid 
kvaliteetsed materjalid, usaldusväärsus ja optimaalne jõudlus.

•  Roostevaba teras

•  VFC tehnoloogial töötav soojaveevarustus

•  Puudub igasugune legionella bakterite oht

•  Lihtsasti kasutatav integreeritud juhtpaneel

•  Energiasäästlik muutuvkiirusega tsirkulatsioonipump (EC)

•  Funktsiooninupuga intelligentne toaandur

•  Stabiilse soojatootmisega müravaba segamisventiili süsteem

•  Torude paigaldamine külje pealt, üla- või alaosast

•  Ühendatav päikeseenergia kollektorite ja väliste vooluallikatega

•  Komplektis on mitmed lisaseadmed, näiteks küttekeha ning
    täiendava küttesüsteemi, päikeseenergia kollektori ja basseini
    juhtpaneelid

®

VPX 200/300| VPX 500 | 300 BASIQ
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®

VPX 200 | VPX 300

VPX 200 ja 300 on optimeeritud soojuspumba boilerid, 
mida on parim kasutada koos Euronomi soojuspumpadega. 
Energiasäästlik muutuvkiirusega tsirkulatsioonipump on kõigi 
Euronomi õhk-vesi soojuspumpadega kaasas.

VPX 200/300 mudelid on kasutatavad koos soojuspumbaga või 
ilma, mis tähendab, et investeeringu võib jagada kaheks osaks. 
VPX 200 ja 300 ühilduvad järgnevate soojuspumpadega: 

VPX 200:  MasterQal 300:

• Exoair 7,5/10,5  • Exoair 7,5/10,5/16

• Exoair Polaris 10 • Exoair EVI 10/14

• Exotic s 8/12   • Exotic s 5, 8, 10, 12, 17

Mugav paigaldamine
Kõigile VPX 200/ 300 seadmete torudele pääseb nende esiosast 
kergesti ligi, mis tähendab, et paigaldamine õnnestub nii ülalt 
kui alt ning torud võib ühendada ka külje pealt. See annab Teile 
torustiku osas täielikult vabad käed.

Seadme töö
Nagu varasemateski Euronomi soojuspumpade tarbeveeboilerites, 
kasutatakse ka VPX 200/ 300 mudelite puhul erilist VFC 
tehnoloogiat minimeerimaks küttekeha kasutamist koduse sooja 
vee tootmises. Reguleerides tsirkulatsioonipumba abil soojuspumba 
veevoolu, saab boileri täita kuuma veega, sõltumata selle 
töötingimustest. Tänu sellele küttekeha peaaegu ei kasutatagi. Väga 
tõhus sooja vee vaheti tagab, et soe vesi oleks puhas ja puuduks 
legionella bakterite levimise oht. Integreeritud segamisventiil tagab 
ühtlase soojuse radiaatorites või põrandaküttesüsteemis ilma 
igasuguste häirivate helideta.

Tehnilised näitajad VPX 200C VPX300C

Tootekood 9774705801 9774699501

Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus) 600 x 1460 x 730 mm 600 x 1830 x 730 mm

Kaal 220 kg 250 kg

Kogumaht 205 l 281 l

Isolatsioon 50mm polüuretaan

Toiteallikas 400V N PE

Automaatkaitselüliti 10-16-20A (sõltuvalt küttekeha kasutamisest)

Küttekeha Seitsmeastmeline, 1,5kW/aste Koguvõimsus 10,5 kW

Soe vesi Eelsoojendusega plaatsoojusvaheti (kaitseklapp ei ole vajalik)

Soojusregulaator Bivalentne ventiil

Lisaühendused 3 DN20

Kasutatav elektriboilerina Jah

Mugav juhtpaneel
VPX 200/ 300 mudelitel on uus kaasaegne juhtpaneel suure ja

kirka ekraaniga, mille abil saab lihtsasti jälgida sätteid ja 
hetkenäitajaid. Kasutades USB pesa, võib kiiresti uuendada 
seadme tarkvara, mis on allalaaditav Euronomi veebilehelt. 
Süsteemi võib mitmete lisaseadmete abil ilma vaevata 
täiendada.

Põhivarustus
• Paigaldus- ja kasutusjuhend
• Toaandur
• Välisandur
• 3 vooluandurit

Lisaseadmed
• Täiendav küttesüsteemi 
   juhtpaneel
• Päikeseenergia kollektori
   juhtpaneel
• Basseini juhtpaneel
• HWC juhtpaneel

Säilib õigus teha parandusi ilma etteteatamata.


