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AEROTERME UNIVERSALE  CU FUNCŢIONARE PE MOTORINĂ 
SAU GAZ VRS
REMKO – Germania

Aerotermele serie VRS sunt ideale pentru o încălzire rapidă şi corespunzătoare cerinţelor 
de orice fel.
În cazul încălzirii economice a halelor industriale şi a depozitelor, a centrelor sportive şi 
a sălilor de festivităţi, a serelor cu acoperiş de sticlă sau plastic, aceste aeroterme sunt de 
neegalat.
Fie ca funcţionează pe motorină sau gaz, aerotermele serie VRS generează întodeauna 
căldura necesară repede, în condiţii sigure şi într-un mod economic.
În comparaţie cu sistemele convenţionale de încălzire, ce funcţionează cu agent termic 
apă caldă, acest tip de aeroterme funcţionează fără a fi necesar un timp de preîncălzire.
Aerotermele serie VRS permit atât montajul individual, cât şi conectarea în serie, pentru 
care există disponibil un set de accesorii.
Randamentul de ardere poate ajunge până la 93%, camera de ardere conţinând un  
schimbător de căldură din oţel inoxidabil.
Aerul din interior este încălzit prin intermediul unui schimbător de căldură şi distribuit 
uniform în camera deservită cu ajutorul unui ventilator cu funcţionare silenţioasă. Vara, 
acest ventilator poate asigura aer proaspăt.
Acest tip de aerotermă este prevăzut cu tablou de comandă pentru controlul  
ventilatorului şi al arzătorului, iar din gama de accesorii se mai pot comanda diferite  
termostate şi elemente de control.

Pentru aerotermele fără arzător, se pot comanda 
separat arzătoare, în una dintre  
următoarele trei variante:

• arzătoare cu funcţioanare pe motorină
• arzătoare cu funcţionare pe gaz natural
• arzătoare cu funcţionare pe gaz propan

Tip Putere 
nominală

Debit 
de aer

Consum max. de 
combustibil Alimentare COD COD

kW m3/h Kg/h V/Hz cu arzător motorină fără arzător

VRS 25 29 1760 2,8 400/50 
230/50 360110 360060

VRS 50 57 3950 5,2 400/50
230/50 361110 361060

VRS 75 83 5270 7,5

400/50

362110 362060

VRS 100 116 7950 10,6 363110 363060

VRS 130 149 9800 13,5 364110 364060

VRS 170 193 12000 17,5 365110 365060

VRS 200 232 13900 21,0 366110 366060

VRS 270 254 18960 23,4 - 330020

VRS 340 305 22690 28,0 - 331020

VRS 440 405 30480 37,3 - 332020

VRS 540 499 37170 45,80 - 333020


