
climaVAIR exclusive VAI5 – az új
oldalfali klíma család
Vaillant márkajelzéssel ellátott oldalfali légkondicionálók először még 
2003 és 2007 között szerepeltek a magyar termékpalettán, amit egy 
közel 8 éves szünet után a climaVAIR VAI6 sorozat követett 2015-
ben. Ennek utódja az idén májusban debütált climaVAIR exclusive 
VAI5 levegő-levegő hőszivattyú család.

Igen, nem tévedés, hogy a legújabb Vaillant climaVAIR VAI5 oldalfali légkondicionáló 

termékcsalád lényegében már hőszivattyúként is kategorizálható, hiszen a fűtési üzem 

egészen -15⁰C-os környezeti léghőmérséklet mellett is lehetséges. A legmagasabb 

(exclusive) besorolást pedig nem másért kapta ez termékkör, mint a kiemelkedő műszaki 

teljesítmény, valamint a gazdag funkcionalitás miatt. Az új climaVAIR VAI5 klíma család – 

a mono split verzió alapján – továbbra is négyféle teljesítményben választható (2.5 – 3.5 

– 5.0 – 6.5 kW között), de ennél a termékkörnél az univerzális beltéri egységek már a 

multi-split kültéri egységekkel is (szinte) szabadon kombinálhatóak. A több beltéri 

egységes multi kombinációk esetén a gyári javaslat a 4, 5, 7 és 8 kW-os kültéri egység 

használata 2 x 2 kW; 2 x 2.5 kW; 2 kW + 2 x 2.5 kW és 4 x 2 kW-os univerzális beltéri 

egységekkel. Ezeknek a fő kombinációknak az energiacímkéit a kültéri egység gyári 

csomagolása tartalmazza, a termék adatlappal (data fiche) együtt. Ezen kívül léteznek 

javasolt alternatív kombinációk is, amelynek áttekintését az 1-es ábra szemlélteti:

1. ábra: climaVAIR exclusive VAM5 multi-split klímák – gyári, alternatív kombinációk

A hagyományos, oldalfalra felszerelendő 

beltéri egységeket a nyár folyamán kétfé-

le új hőleadó fogja követni (kazettás és 

padló/mennyezeti egység), amely eddig 

nem szerepelt a Vaillant klímák palettá-

ján. Az előd-modellel (climaVAIR VAI6) 

ellentétben a climaVAIR exclusive oldal-

fali klímák esetén nem kell a beltéri egysé-

gek távirányítóihoz külön megrendelni a 

távkapcsoló fali tartóját, ellenben a koráb-

bi fali tartókonzolok (kétféle típus a kültéri 

egység névleges teljesítményének függ-

vényében) továbbra is változatlan cikk-

szám alatt rendelhetőek.

Exkluzív termékfunkciók

X-Fan funkció: eltávolítja a párát a beltéri 

egység hőcserélőjéről, amely száraz ma-

rad és így elkerülhető a korrózió, valamint 

a baktériumok elszaporodása.

Aktív ionizálás: ez a funkció a helyiség 

levegőjét negatív töltésű ionok létrehozá-

sával tisztítja meg úgy, hogy semlegesíti a 

pozitív töltésű szennyeződéseket. Ennek 

köszönhetően a lakótér környezete a kí-

vánt hőmérsékletre hűthető, a belső leve-

gő pedig mentes lesz a szagoktól, baktéri-

umoktól és penészgombáktól.

Függőleges és vízszintes légterelés: a 

levegő-áramlás iránya függőlegesen, vala-

mint vízszintesen is terelhető, ezen kívül 

csökkenthető a készülék által keltett zaj.

Turbó üzemmód: ennek segítségével az 

előre beállított hőmérséklet a lehető leg-

rövidebb idő alatt biztosítható.



Termosztátos távvezérlő: „I Feel” funkció, hogy a távvezérelendő helyiségben elérhető 

legyen a kívánt beltéri hőmérséklet, ezzel is javítva a lakótér komfortját. 

Háromféle alvási üzemmód: ez a funkció úgy állítja be az éjszakai órákban a hőmérsék-

letet, hogy az energiafogyasztás alacsony legyen. Erre háromféle opció áll rendelkezésre:

Üzemmód I: A hőmérséklet 2⁰C-kal emelkedni vagy csökkeni fog az első két óra során, 

majd az elért hőmérséklet lesz érvényes az ezt követő órákban. 

Üzemmód II: A beállított hőmérséklet 

függvényében emelkedik vagy csökken a 

beltéri hőmérséklet 1,2 vagy 3⁰C-kal, 

majd az elért hőmérséklet lesz érvényes. 

7 óra elteltével a hőmérséklet 1⁰C-kal 

csökken/emelkedik és az egység ezen a 

hőmérsékleten működik tovább.

Üzemmód III: Ez az üzemmód lehetővé 

teszi, hogy minden órára meghatározzuk 

a beltéri hőmérsékletet. 

A környezetet jobban kímélő berendezés

A climaVAIR exclusive VAI5 már az újge-

nerációs légkondicionáló berendezéseket 

képviseli, amelyek R32-es hűtőközeggel 

vannak feltöltve. Ez számos előnyt kínál: 

magasabb hatásfokot, alacsonyabb káros 

kihatást a környezetre (GWP (globális 

melegítési potenciál) = 675), valamint ke-

vesebb töltet-mennyiséget az R410 A hű-

tőközeget használó légkondicionáló be-

rendezésekhez képest. Az R32-es hűtőkö-

zeg használatának köszönhetően az új 

climaVAIR exclusive VAI5 oldalfali légkon-

dicionálók már most teljesítik azt a 2015-

ben elfogadott, a fluor tartalmú gázok 

használatával kapcsolatos EU-s előírást, 

amely szerint 2025-től tilos a 3 kg alatti 

hűtőközeg töltettel ellátott lakossági lég-

kondicionáló készülékeket használni 

GWP=750 felett. Ennek köszönhetően 

már nem szükséges a szivárgásvizsgálat 

(amely korábban évente volt kötelező), 

amennyiben ezt a hűtőközeget használ-

juk.

A 8⁰C/27⁰C-os funkció szintén az energia-

takarékosságot és ezzel a környezet kímé-

lését szolgálja: fűtési üzemmódban, ha a 

ház belső léghőmérséklete 8⁰C alá csök-

ken, bekapcsol az egység, hogy elkerülhe-

tő legyen a lakóingatlan túlzott mértékű 

lehűlése. Ezzel szemben hűtési üzem-

módban a készülék 27⁰C alatti hőmérsék-

letet tart, hogy megelőzze a ház túlzott 

mértékű felmelegedését.

Műszaki adatok

climaVAIR exclusive mono - műszaki adatok

climaVAIR exclusive multi - a kültéri egység műszaki adatai

*A hangnyomás szint 1 méteres távolságból mérve.
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