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VPX 300 BASIC

OPTIMAALNE SOOJUSPUMBA BOILER

VPX BasiC on Euronomi kõige uuem soojuspumba 
boiler ning seda kirjeldavad kõige paremini sõnad 
valikuvabadus ja paindlikkus.
Paljude seadmete puhul ei ole erinevate tegurite kontrollimiseks 
lisatehnoloogiate ja -võimaluste vajadust. Just seda silmas pidades 
oleme loobunud liigsest tehnoloogiast, mis lubab meil toodet müüa 
äärmiselt konkurentsivõimelise hinnaga, kaotamata sealjuures 
kvaliteedis või funktsionaalsuses. Tavalises
seadistuses toimib VPX BasiC pelgalt veemahutina, mida on 
võimalik ühendada Euronomi soojuspumpadega. Vajaliku 
seadistamise saab teostada sisseehitatud ekraanilt, peale mida on 
süsteem kasutusvalmis.
Sõltuvalt sellest, kuidas seade on paigaldatud, on sellele kohe 
või hiljem võimalik lisada mitmeid lisaseadmeid. VPX BasiC 
seadet võib täiendada boileri komplektide, muutuvkiirusega 
tsirkulatsioonipumpade, juhtpaneeliga küttekehale ja 
küttesüsteemile jne.

Seadme töö
VPX BasiC seade lubab kasutada mitmeid erinevaid 
paigaldusvõimalusi ja töörežiime. Kütmisel võib kasutada nii 
püsitemperatuuri kui soojuskõvera (muutuv kondensatsioon) 
funktsioone. Kui lisaseadmena paigaldatakse muutuvkiirusega 
tsirkulatsioonipump, kontrollib VPX BasiC ise soojuspumbas 
kasutatavat veevoogu. VPX BasiC seadmega on võimalik 
kontrollida ka väliseid energiaallikaid, näiteks olemasolevaid 
gaasi-, õli-, elektriboilereid või VPX BasiC’uga ühendatud 
küttekehi.

Sisseehitatud ekraan näitab teavet hetkekasutuse ja ajaloo kohta 
ning lubab sisestada küttekõvera jne.

Mugav paigaldamine
Oleme püüdnud teha seadme paigaldusprotseduuri võimalikult 
lihtsaks, nagu seadme suurema venna, VPX 200C/300C puhul. 
Kõik torud on juba seadmega liidetud ning neile pääseb ligi 
esipaneeli kaudu. Torude väljumiskohad on nii seadme üla- kui 
alaosas ning külje peal, mis jätab torude paigaldamisel täiesti 
vabad käed. Seade on sedasi konstrueeritud, et paigaldamisel 
läheb tarvis ainult sirgeid torusid; painutamisega ei pea tegelema.

Ühilduvus
VPX BasiC ühildub järgnevate Euronomi soojuspumpadega:
• Exoair 7.5/10.5/16
• Exoair Polaris 10
• Exotic s 8, 12, 17

• Roostevabast lehtmetallist korpus
• 50 mm polüuretaan isolatsioon
• Integreeritud juhtpaneel
• Torude paigaldamine külje pealt, üla- või alaosast
• Lisapistikupesad päikeseenergia või muude väliste 

energiaallikate jaoks
• Varustusse võib lisada küttesüsteemi juhtpuldi
• Juhitav muutuvkiirusega tsirkulatsioonipumba abil
• Äärmiselt tõhusa plaatsoojusvahetiga vee soojendamise 

võimalus on kohe kasutatav
• Väliste energiaallikate ja integreeritud küttekeha juhtimine

®


