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1

Aanwijzingen bij de documentatie

De volgende aanwijzingen zijn een wegwijzer door de
volledige documentatie.

1.4

Geldigheid van de handleiding

Deze montagehandleiding geldt uitsluitend voor vlakkeplaatcollectoren met de volgende artikelnummers:
Collectortype

1.1

Aanvullend geldende documenten

Neem bij het installeren van de vlakkeplaatcollectoren
a.u.b. goede nota van alle installatiehandleidingen van
modules en componenten van het zonnesysteem. Deze
handleidingen zijn meegeleverd met de betreffende
onderdelen van de installatie en aanvullende componenten.
Voor schade, ontstaan door het niet naleven van deze
handleidingen, kan Vaillant niet aansprakelijk worden
gesteld.

1.2

0010004421, 0010008897
0010010204, 0010010206

VFK 140/2 D (niet op alle
markten verkrijgbaar)

0010013171

VFK 140/2 VD (niet op alle
markten verkrijgbaar)

0010013172

Tabel 1.1 Collectortypen en artikelnummers

> Het artikelnummer van de vlakkeplaatcollector vindt
u op het typeplaatje, dat is aangebracht op de bovenrand van de collector.

Verstrekking en bewaring van de documenten

U moet deze montagehandleiding en alle aanvullend geldende documenten en eventueel benodigde hulpmiddelen aan de gebruiker van de installatie geven. Deze
bewaart ze, zodat de handleidingen en hulpmiddelen
indien nodig ter beschikking staan.

1.3

VFK 135/2 D (niet op alle
markten verkrijgbaar)
VFK 135/2 VD (niet op alle
markten verkrijgbaar)

Artikelnummer

De Vaillant-vlakkeplaatcollectoren zijn verkrijgbaar in
diverse uitvoeringen:
– Een variant voor horizontale collectorligging
VFK 135/2 D / VFK 140/2 D, voor plaatsing boven
elkaar in een collectorveld.
– Een variant voor verticale collectorligging
VFK 135/2 VD / VFK 140/2 VD, voor plaatsing naast
elkaar in een collectorveld.

Gebruikte symbolen

Raadpleeg bij het monteren van de collector de veiligheidsaanwijzingen in deze montagehandleiding!

a

Gevarensymbool:
– Onmiddellijk levensgevaar
– Gevaar voor zwaar persoonlijk letsel
– Gevaar voor licht letsel

e
b
i

Gevarensymbool:
– Levensgevaar door een elektrische
schok

>

Symbool voor een vereiste handeling

De in deze handleiding beschreven montagestappen
en aanwijzingen gelden in het algemeen voor beide
collectorliggingen en veldrangschikkingen.
Wijken in afzonderlijke situaties de montagestappen van
elkaar af, dan wordt hier expliciet op gewezen:

w Bij horizontale collectorligging
s Bij verticale collectorligging

Gevarensymbool:
– Kans op materiële schade
– Kans op milieuschade
Symbool voor een nuttige tip en informatie
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2 Veiligheid

2

Veiligheid

2.1

2.2

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

> Neem bij het monteren van vlakkeplaatcollectoren
goede nota van de algemene veiligheidsaanwijzingen
en waarschuwingen, die bij elke handeling worden
gegeven.
2.1.1

Klassering van de waarschuwingen

De waarschuwingen zijn als volgt, door middel van waarschuwende tekens en signaalwoorden, aflopend geordend naar de ernst van het mogelijke gevaar.
Waarschuwing Signaalwoord

a
e
a
b

Toelichting

Gevaar!

Onmiddellijk levensgevaar of gevaar
voor zwaar letsel

Gevaar!

Levensgevaar door
een elektrische
schok

Gevaar voor licht
Waarschuwing! letsel

Attentie!

Kans op materiële
schade of milieuschade

Tabel 2.1 Betekenis van waarschuwingen en signaalwoorden

2.1.2

Opbouw van de waarschuwingen

Waarschuwingen herkent u aan een haarlijn boven en
onder. Deze zijn volgens het volgende basisprincipe
opgebouwd:

a

Signaalwoord!
Soort en bron van het gevaar!
Toelichting op soort en bron van het gevaar
> Maatregelen om het gevaar af te wenden.

4

Beoogd gebruik ("gebruik conform de
voorschriften")

De vlakkeplaatcollectoren auroTHERM classic
VFK 135/2 D / VFK 140/2 D en VFK 135/2 VD /
VFK 140/2 VD van Vaillant zijn geconstrueerd naar de
stand der techniek en de erkende veiligheidstechnische
regels.
Toch kunnen er bij ondeskundig of oneigenlijk gebruik
gevaren voor lijf en leven van de gebruiker of derden
resp. beschadigingen aan het toestel en andere voorwerpen ontstaan.
Dit toestel is er niet bedoeld voor gebruik door mensen
(waaronder kinderen) met beperkte fysieke, sensorische
of geestelijke vermogens of zonder ervaring en/of zonder kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een voor
hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van hem
instructies kregen hoe het toestel moet worden
gebruikt.
Kinderen mogen zich uitsluitend onder toezicht in de
buurt van het toestel bevinden; dit om te borgen dat zij
niet met het toestel spelen.
Vlakkeplaatcollectoren auroTHERM classic VFK 135/2 D /
VFK 140/2 D en VFK 135/2 VD / VFK 140/2 VD van
Vaillant zijn bedoeld voor het bereiden van warm water
met behulp van zonnewarmte.
Vlakkeplaatcollectoren van Vaillant mogen uitsluitend
worden gecombineerd met onderdelen (bevestigingsmiddelen, koppelingen en dergelijke) en installatiecomponenten van het auroSTEP plus-systeem van de firma
Vaillant. Het gebruik van andere onderdelen of systeemcomponenten geldt als niet-beoogd gebruik.
Vlakkeplaatcollectoren auroTHERM classic VFK 135/2 D /
VFK 140/2 D en VFK 135/2 VD / VFK 140/2 VD van
Vaillant mogen uitsluitend worden gebruikt met kant-enklaar gemengd collectorvloeistof van Vaillant. Het direct
laten doorstromen van de vlakkeplaatcollector met
water voor verwarmings- of tapdoeleinden is niet toegestaan.
Elk ander daar boven uitgaand gebruik geldt als nietbeoogd. Als niet-beoogd gebruik geldt ook ieder direct
commercieel of industrieel gebruik. De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor vorstschade, voortkomend uit niet-beoogd gebruik. Uitsluitend de gebruiker
is hiervoor verantwoordelijk.
Tot het beoogde gebruik behoort eveneens het raadplegen en opvolgen van de montagehandleiding en alle
andere aanvullend toepasselijke documenten evenals
het naleven van de inspectie- en onderhoudsvoorschriften.
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2.3

Algemene veiligheidsaanwijzingen

> Neem tijdens het monteren goede nota van de volgende aanwijzingen.
Vermijd levensgevaar door omlaag vallende en
neervallende onderdelen
> Neem voor het werken op grote hoogten goede nota
van de geldende nationale voorschriften.
> Bescherm u met de Vaillant-veiligheidsgordel.
> Zet het terrein in de valzone onder de werkplek voldoende ruim af, opdat omstanders geen letsel kunnen
oplopen door vallende voorwerpen.
> Markeer de werkplek conform de geldende nationale
voorschriften, bijvoorbeeld door waarschuwborden te
plaatsen.
Voorkom gevaar voor verbranden en verschroeien
De vlakkeplaatcollectoren warmen door zonne-instraling
op tot een hitte van maximaal 200 °C.
> Verwijder de, af-fabriek aangebrachte zonbeschermende folie pas na het inbedrijfstellen van het zonnesysteem.
> Vermijd het uitvoeren van monteer- en onderhoudswerkzaamheden bij felle zon.
> Dek de vlakkeplaatcollectoren af voordat u met het
werk aanvangt.
> Werk bij voorkeur in de morgenuren.
Voorkom schade door ondeskundig monteerwerk
Het monteren van de vlakkeplaatcollectoren conform
deze montagehandleiding vereist vakkennis waarover
uitsluitend een vakman met een voltooide beroepsopleiding beschikt.
> Monteer uitsluitend zelf als u over dergelijke vakkennis beschikt.
> Gebruik de door Vaillant aangeboden bevestigingsystemen voor de vlakkeplaatcollectoren.
> Monteer de vlakkeplaatcollectoren zoals in deze
handleiding is beschreven.
Voorkom schade door vorst
> Zorg ervoor dat het systeem kan leeglopen.
Het systeem kan leeglopen als de onderste rand van de
collector exact horizontaal loopt en als de pijpleiding
een gelijkmatig afschot heeft.
> Zorg er tijdens het monteren voor, dat de onderzijden
van de collectoren zich boven de aansluiting van het
voorraadvat bevinden.
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Voorkom schade door het gebruik van
hogedrukreinigers
Hogedrukreinigers kunnen - door de extreem hoge
druk - de collectoren beschadigen.
> Gebruik in geen geval een hogedrukreiniger als u de
collectoren wilt schoonmaken.
2.4

Gebruikscondities

a

2.4.1

Gevaar!
Gevaar voor personele en materiële schade
door instorten van het dak!
Een dak met onvoldoend draagvermogen kan
instorten door de extra last van de vlakkeplaatcollectoren.
> Controleer voorafgaand aan het monteren
de maximaal toegestane daklast!
> Monteer de vlakkeplaatcollectoren uitsluitend op daken met voldoende draagvermogen.
> Raadpleeg eventueel een vakman.

Maximale windbelasting

De vlakkeplaatcollectoren zijn geschikt voor een maximale windbelasting van 1,6 kN/m2.

2.4.2

Maximale reguliere sneeuwbelasting

De vlakkeplaatcollectoren zijn geschikt voor een maximale reguliere sneeuwbelasting van 5,0 kN/m2.

2.4.3

Montagebeugels voor bevestiging in een
hellend dakvlak

Bij het monteren van de verticale collectorvarianten in
het hellend dakvlak moet het dak een helling van >= 15°
hebben. Voor de horizontale collectorvarianten is een
minimale dakhelling van 22° vereist.
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2 Veiligheid
3 Aanwijzingen voor het vervoeren en monteren
2.5

CE-kenmerk

Het CE-kenmerk indiceert dat de toestellen conform het
typeoverzicht voldoen aan de vereisten, zoals vastgelegd in de volgende Richtlijnen:
– Richtlijn 97/23/EWG van het Europese parlement en
de Europese Raad voor het harmoniseren van de wetten van de lidstaten betreffende druktoestellen.

3
3.1

Aanwijzingen voor het vervoeren en
monteren
Aanwijzingen voor het vervoeren en hanteren

b

De vlakke collectoren auroTHERM zijn
gebouwd naar de laatste stand der techniek en de erkende veiligheidstechnische
voorschriften.
De conformiteit met de toepasselijke normen werd aangetoond.
De vlakkeplaatcollectoren auroTHERM zijn
goedgekeurd volgens de regels en vereisten van het Solar Keymark.

Attentie!
Schade aan de collector door verkeerde
opslag!
Bij een verkeerde wijze van opslag kan vocht
in de vlakkeplaatcollector binnendringen en
bij vorst tot schade leiden!
> Sla vlakkeplaatcollectoren altijd droog en
tegen onweer beschermd op.

> Vervoer vlakkeplaatcollectoren altijd liggend; dit om
een optimale bescherming te borgen.
> Een bouwkraan of autokraan vereenvoudigt het aanvoeren en (ver)plaatsen op het dak. Gebruik een
jacobsladder als er geen kraan beschikbaar is. Leid in
beide situaties de vlakkeplaatcollector beslist aan
beide zijden, om zwaaien of zijdelings kantelen te
voorkomen.
> Hijs - bij het ontbreken van motorisch aangedreven
hulpmiddelen - de vlakkeplaatcollectoren met behulp
van leunladders of metselplanken, die als glijbaan dienen, op het dak.
Neem bij het monteren van de vlakkplaatcollectoren
goede nota van de volgende veiligheidsaanwijzingen,
regels der techniek en voorschriften ter preventie van
ongevallen.
3.2

Aanwijzingen voor het monteren

b

Attentie!
Gevaar voor beschadiging van inwendige
componenten!
Het inwendige van de collector wordt
geventileerd door middel van een
ventileeropening in de pijpdoorvoer
(VFK 135/2 VD / VFK 140/2 VD) respectievelijk
door een ventileeropening aan de zijkant van
het frame (VFK 135/2 D / VFK 140/2 D).
> Borg dat de ventileeropening vrij is, zodat
lucht er ongehinderd doorheen kan stromen.

> Let op de maximaal toelaatbare belasting voor de
onderbouw en de vereiste afstand tot de dakrand
conform EN 1991.
> Bevestig de vlakkeplaatcollectoren zorgvuldig zodat
trekbelastingen, veroorzaakt door storm en onweer,
veilig door de houders kunnen worden opgenomen.
> Richt de vlakkeplaatcollectoren zo goed mogelijk op
het zuiden.
> Verwijder de folie op de vlakkeplaatcollectoren, welke
het systeem tegen de zon beschermt, pas na het
inbedrijfstellen van het zonnesysteem.
6

Montagehandleiding auroTHERM classic 0020103216_03

Aanwijzingen voor het vervoeren en monteren 3

> Werk in het zonnecircuit uitsluitend met hardgesoldeerde verbindingen, flenskoppelingen, geschroefde
klemringen of persfittingen, welke door fabrikant zijn
vrijgegeven voor toepassing in zonnecircuits en
onder de bijbehorende hoge temperaturen.
> Isoleer de pijpleidingen thermisch conform de verordening met betrekking tot CV-installaties. Let op de
temperatuurvastheid (175 °C) en de UV-bestendigheid.
> Vul het zonnesysteem uitsluitend met kant-en-klaar
gemengd Vaillant-collectorvloeistof.
> Richt de onderzijde van de collectoren absoluut horizontaal uit.
> Leg de verbindingsleiding tussen voorraadvat en de
collectoren met een gelijkmatig afschot, raadpleeg
daartoe de installatiehandleiding van het systeem
auroSTEP plus.
> De bovenzijde van de collectoren mag zich niet meer
dan 8,5 m respectievelijk 12 m (auroSTEP plus
Versie ‘P’) boven het opstelvlak van het voorraadvat
bevinden.

3.3

3.5

Bliksembeveiliging

b
3.6

Vorstbeveiliging

b

Regels der techniek

De montage moet voldoen aan de bouwvoorschriften,
de nationale en plaatselijke voorschriften en de regels
der techniek.
3.7
3.4

Attentie!
Schade door blikseminslag!
Bij een montagehoogte van meer dan 20 m,
respectievelijk als de vlakkeplaatcollectoren
boven de nok uitsteken, kan door blikseminslag schade aan het systeem ontstaan.
> Sluit de elektrisch geleidende onderdelen
aan op een bliksemafleiderinstallatie.

Attentie!
Schade door vorst!
Resten water kunnen bij vorst de vlakkeplaatcollectoren beschadigen.
> Vul of spoel de vlakkeplaatcollector nooit
met water.
> Vul of spoel de vlakkeplaatcollector uitsluitend met kant-en-klaar gemengd Vaillantcollectorvloeistof.
> Controleer de collectorvloeistof regelmatig
met behulp van een vorstveiligheidtester.

Beveiliging tegen overspanning

Voorschriften ter preventie van ongevallen

> Neem bij het monteren van de collectoren goede nota
van de nationale voorschriften die gelden voor werken op grote hoogten.
> Zorg voor de voorgeschreven valbeveiliging door bijvoorbeeld veiligheidssteigers of veiligheidswanden te
gebruiken.
> Als veiligheidssteigers of veiligheidswanden niet toepasbaar zijn, gebruik dan als valbeveiliging geschikt
veiligheidsgerei zoals de Vaillant-veiligheidsgordel
(niet in alle landen verkrijgbaar).
> Gebruik gereedschap en hulpmiddelen (zoals hefwerktuigen of leunladders) uitsluitend conform de voor u
geldende voorschriften ter preventie van ongevallen.
> Zet gebieden in de valzone onder de montageplaats
ruim af, zodat niemand letsel kan oplopen door vallende voorwerpen.
> Markeer de werkplek bijvoorbeeld door waarschuwborden te plaatsen conform de geldende voorschriften.
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a

Gevaar!
Levensgevaar door ondeskundig installatiewerk!
Door ondeskundig installatiewerk of een
defecte elektriciteitskabel kunnen de pijpleidingen onder netspanning komen te staan en
letsel veroorzaken.
> Bevestig de aardklemmen aan de pijpleidingen.
> Sluit de aardklemmen via een koperen
kabel met een aderdoorsnede van 16 mm2
aan op een potentiaalrail.

b

Attentie!
Gevaar voor overspanning!
Overspanning kan schade toebrengen aan het
zonnesysteem.
> Aard het zonnecircuit als potentiaalvereffening en ter beveiliging tegen te hoge
spanning!
> Bevestig de aardklemmen aan de pijpleidingen van het zonnecircuit.
> Sluit de aardklemmen via een koperen
kabel met een aderdoorsnede van 16 mm2
aan op een potentiaalrail.
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4 Aansluitschema

4
4.1

Aansluitschema
Onderlinge koppelingen voor VFK 135/2 VD /
VFK 140/2 VD

n Veldrangschikking naast elkaar

4.2

Onderlinge koppelingen voor VFK 135/2 D /
VFK 140/2 D

u Veldrangschikking boven elkaar

i

Raadpleeg tijdens het monteren van de vlakkeplaatcollectoren VFK 135/2 D / VFK 140/2 D
en VFK 135/2 VD / VFK 140/2 VD de installatiehandleiding van het systeem
auroSTEP plus.

Afb. 4.1 Veldrangschikking naast elkaar met kruislingse aansluiting van de collectoren

i
i

Collectorvelden met drie collectoren mag u
uitsluitend kruislings (Afb. 4.1) aansluiten.

Uitsluitend voor collectorvelden met een of
twee collectoren is ook een enkelzijdige
installatie denkbaar, als bouwkundige redenen dit vereisen.

Afb. 4.2 Veldrangschikking voor collectoren VFK 135/2 D /
VFK 140/2 D

i

8

Bij het systeem auroSTEP plus kunt u maximaal 3 collectoren boven elkaar (VFK 135/2 D
/ VFK 140/2 D) of naast elkaar (VFK 135/2 VD
/ VFK 140/2 VD) monteren. Bovendien zijn
soort en aantal van de toegepaste collectoren
afhankelijk van de eigenschappen van het dak
en van het syteem (drie collectoren zijn uitsluitend mogelijk met auroSTEP plus Versie ‘P’, maar deze versie is niet op alle markten verkrijgbaar).
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5

Voorafgaand aan het monteren

Neem voorafgaand aan en tijdens het monteren goede
nota van de in hoofdstuk 3 vermelde veiligheidsinstructies.

a

Gevaar!
Levensgevaar voor hen die van het dak vallen!
Onderdelen, die van het dak vallen, kunnen
personele of materiële schade veroorzaken.
> Neem de nationale wettelijke voorschriften
die gelden voor werken op grote hoogte in
acht.
> Borg u met de Vaillant-veiligheidsgordel.

a

Gevaar!
Levensgevaar door vallen!
Door een te hoge belasting kan de afdekplaat
beschadigd raken.
> Stap bij het monteren nimmer op de afdekplaat.

a

Gevaar!
Gevaar voor verbranding!
De vlakkeplaatcollectoren warmen door
zonne-instraling op tot een hitte van maximaal 200 °C.
> Verwijder de, af-fabriek aangebrachte,
beschermfolie tegen de zon daarom pas na
het inbedrijfstellen van het zonnesysteem.

b

Attentie!
Schade aan de collector door verkeerde
opslag!
Bij een verkeerde wijze van opslag kan vocht
in de vlakkeplaatcollector binnendringen en
bij vorst schade veroorzaken!
> Sla vlakkeplaatcollectoren altijd droog en
tegen onweer beschermd op.

b

Attentie!
Schade aan dakconstructie door
ontbrekende dakventilatie!
Bij ontbrekende ventilatie van het dak achter
de collectoren kan vocht binnendringen in de
dakconstructie en schade veroorzaken.
> Zorg ervoor dat onder de collectoren het
dak volgens de voorschriften ventileert.
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a

Gevaar!
Gevaar voor beschadiging van inwendige
componenten!
Het inwendige van de collector wordt geventileerd door middel van een in de pijpdoorvoer
aangebrachte opening (VFK 135/2 VD /
VFK 140/2 VD), respectievelijk door een opening aangebracht in de zijkant van het frame
(VFK 135/2 D / VFK 140/2 D).
> Houd de ventileeropening vrij voor een storingvrije werking.

a

Gevaar!
Gevaar voor lekkage door het bijsnijden van
de afdekplaten!
Het wijzigen of bijsnijden van de geleverde
afdekplaten leidt tot lekkage en tot het vervallen van de garantie.
> Wijzig de afdekplaten niet en snij ze niet
bij.

5.1

Omvang van de levering

> Controleer de inbouwsets aan de hand van de afbeeldingen en materiaallijsten op volledigheid.

i

Het monteren op daken met een helling van
15 tot 22° is uitsluitend mogelijk met verticale
collectoren.

i

Alle benodigde onderdelen voor het installeren van het collectorveld zijn al vooraf op
maat gemaakt.
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5 Voorafgaand aan het monteren

5

6

7

1
2

3

4

15

12

9

8

14

13
23
10
25
11
29

24

17

26

22

16

27
21

28

19

20

18

Afb. 5.1 Inbouwset verticale collector

10
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Dakhelling 15...22°

Dakhelling 22...75°
Basisset

Basisset

Uitbreidingset

Aantal collectoren

2

3

1

2

1

Pos.

Omschrijving

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal

1

Klemmen (inbegrepen in de hydraulische set)

8

12

4

8

-

2

Toevoeraansluiting boven
(inbegrepen in de hydraulische set)

1

1

1

1

-

3

Retouraansluiting (inlaat)
(inbegrepen in de hydraulische set)

1

1

1

1

-

4

Stop onder (inbegrepen in de hydraulische set)

1

1

1

1

-

5

Stop boven (inbegrepen in de hydraulische set)

1

1

1

1

-

6

Pijpkoppelingen (inbegrepen in de hydraulische set)

2

4

-

2

2

7

Collectoren

2

3

1

2

1

8

Panstrip

2

3

1

2

9

Nokplaat

-

-

1

-

-

10

Nokplaatverbinder boven

-

-

-

1

1

11

Nokplaat rechts

-

-

-

1

-

12

Nokplaat links

-

-

-

1

-

13

Nokplaat uitbreiding

-

-

-

-

1

14

Nokplaat 2 collectoren dakhelling 15...22°

1

-

-

-

-

15

Nokplaat 3 collectoren dakhelling 15...22°

-

1

-

-

-

16

Zijdeel rechts

1

1

1

1

-

17

Zijdeel links

1

1

1

1

-

18

Profielafsluiting

3

4

2

3

1

19

Frontdeel midden

-

1

1

-

1

20

Frontdeel rechts

1

1

-

1

-

21

Frontdeel links

1

1

-

1

-

22

Tussenplaat

1

2

-

1

1

23

Steunplank

-

-

1

1

1

24

Nokplaatverbinder onder

-

-

2

3

1

25

Daklat

3

3

2

3

3

26

Klem binnen

9

12

6

9

3

27

Schroevensets (nr. 1...5) (TX 25)
Schroeven nr. 1

28

40

16

28

12

Schroeven nr. 2

17

19

15

17

2

Schroeven nr. 3

10

13

7

10

3

Schroeven nr. 4

10

14

6

10

4

Schroeven nr. 5

3

5

-

3

2

28

Klem buiten

10

10

10

10

-

29

Rol Easyform (optioneel, niet inbegrepen in de set)

1

1

1

1

1

Tabel 5.1 Inbouwset auroTHERM classic VFK 135/2 VD /
VFK 140/2 VD
(niet op alle markten verkrijgbaar)
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1

3
2

7
27

22
4
5

17

26

6

18
9
8
16

20

11

19

12
21
23
24

15

10
25

13
14
Afb. 5.2 Inbouwset horizontale collector
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Basisset boven elkaar
(drainback)

Uitbreiding boven elkaar
(drainback)

Collectoren

1

2

Pos.

Omschrijving

Aantal

Aantal

1

Hydraulische koppeling

inbegrepen in het auroSTEP-systeem

2

Koppelpijp met
snijring/schroefkoppeling

inbegrepen in het auroSTEP-systeem

3

Collector

1

2

4

Nokplaat

-

-

5

Nokplaatverbinder boven

1

-

6

Nokplaat rechts

1

-

7

Nokplaat links

1

-

8

Zijdeel rechts

1

-

9

Zijdeel links

1

-

10

Zijdeel rechts (onder)

-

1

11

Zijdeel links (onder)

-

1

12

Profielafsluiting

2

-

13

Frontdeel midden

-

-

14

Frontdeel rechts

1

-

15

Frontdeel links

1

-

16

Tussenplaat

-

-

17

Steunplank

1

-

18

Nokplaatverbinder onder

3

-

19

Tussenplaat horizontaal

-

1

20

Bevestigingstrip

-

2

21

Afstandhouder

-

2

22

Panstrip

1

-

23

Daklat (213 cm)

4

8

24

Klem binnen

6

12

25

Schroevenset (nr. 1..5) (TX 25)
Schroef nr. 1

22

7

Schroef nr. 2

15

7

Schroef nr. 3

7

6

Schroef nr. 4

10

8

Schroef nr. 5

3

-

26

Klem buiten

8

8

27

Rol Easyform

1

1

Tabel 5.2 Inbouwset horizontale collector

i

Gebruik - om drie collectoren boven elkaar te
monteren - een basisset en twee uitbreidingsets.
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5.2

Voorbereiden van de hydraulische aansluiting

5.3

Benodigde gereedschappen

> Leg - voorafgaand aan het monteren van de vlakkeplaatcollectoren - de volgende gereedschappen klaar.

Afb. 5.3 Doorvoer van de pijp door de onderbespanning

Ga als volgt te werk als een onderbespanning aanwezig
is:
> Snij de onderbespanning V-vormig in.
> Sla de bovenste brede lap om over de daarboven liggende daklat, en sla de onderste smallere lap om over
de daaronder liggende daklat.
> Maak de onderbespanning strak vast aan de daklat.
Zo loopt vocht zijdelings weg.
> Zaag bij ingevoegde daken met behulp van een
schrobzaag een gat.
> Bewerk dan de dakplaat zoals beschreven is bij de
onderbespanning.

b

14

Afb. 5.4 Montagegereedschappen: waterpas,
accuschroevendraaier, Torx-bit (TX25, bij de levering
inbegrepen), boor 4,5 mm, hamer, rolmaat/duimstok,
rubberen hamer, tapijtmes, weerbestendige siliconen,
steeksleutel (SW 15 en SW 17) en nietmachine (bij de
levering inbegrepen)

Attentie!
Lekkage!
Bij het monteren in het dakvlak moet het dak
een helling van 22° hebben. Bij dakhellingen
van < 22° kan het hemelwater zich op de
afdekplaat verzamelen en kan lekkage ontstaan.
> Bij dakhellingen van 15...22° maakt u
daarom gebruik van de Vaillant-afdekset
voor geringe dakhellingen (uitsluitend
mogelijk bij verticale ligging van de collectoren).

Montagehandleiding auroTHERM classic 0020103216_03
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Montage in een hellend dakvlak

De auroTHERM-vlakkeplaatcollectoren van Vaillant zijn
er voor het systeem auroSTEP plus in twee verschillende
uitvoeringen: VFK 135/2 D / VFK 140/2 D (horizontaal),
die u in een collectorveld boven elkaar plaatst en
VFK 135/2 VD / VFK 140/2 VD (verticaal), die u in het collectorveld naast elkaar plaatst.
De in deze handleiding beschreven montagestappen en
aanwijzingen gelden in het algemeen voor beide
collectorliggingen en veldrangschikkingen.
Wijken in afzonderlijke situaties de montagestappen van
elkaar af, dan wordt hierop expliciet gewezen:

w Bij horizontale collectorligging
s Bij verticale collectorligging

G

F

E

D

C

A

B

Afb. 6.1 Maten voor inbouwveld en voor de positie van
de inbouwlatten (de dakpanrand vormt altijd de
referentielijn)
A

B

C

D

E

F

G

VFK 135/2 VD / VFK 140/2 VD

2725

zie Tabel 6.2

2291

2191

n.v.t.

zie Tabel 6.2

2597

2796

2586

1146

309
(min. 280)

150

VFK 135/2 D / VFK 140/2 D

Tabel 6.1 Maten van het inbouwveld in mm

VFK 135/2 VD
VFK 140/2 VD

VFK 135/2 D
VFK 140/2 D

Aantal collectoren

1

2

3

Opdekvlak breedte (b)

2073

3336

4599

Breedte van het indekvlak
(stootrand dakbedekking tot plaatslab links naar rechts)

1457

2720

3983

Opdekvlak hoogte (A)

1925

3230

4535

Breedte van het afdekvlak
(stootrand dakbedekking tot plaatslab links naar rechts)

2337

2337

2337

Tabel 6.2 Maten van het indek-/afdekvlak
Montagehandleiding auroTHERM classic 0020103216_03
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6 Montage in een hellend dakvlak

> Bepaal aan de hand van de maten
(¬ Afb. 6.1) het inbouwveld op het dak.
> Neem de pannen weg.
> Breng in overeenstemming met Afb. 6.1
extra daklatten aan.

a
Afb. 6.2 Bepalen van het inbouwveld

> Hang het linker frontdeel (A) in de daklat.
> Bij het monteren van één enkele verticale
collector hangt u het frontdeel (B) in de
daklat.
> Schroef het frontdeel met 6 afdichtschroeven (schroeven nr. 1) (1) met behulp
van het meegeleverde Torx-bit aan de
daklat.

A

B

Gevaar!
Instortgevaar!
Bij gebruik van de aanwezige daklatten voor de bevestiging moet u
beslist de daklatten op voldoende
draagvermogen controleren.
> Monteer de vlakkeplaatcollectoren uitsluitend op daken met
voldoende draagvermogen.
> Raadpleeg eventueel een vakman.

1

b
Afb. 6.3 Aanbrengen van het frame linksonder

2

Attentie!
Verwijder eerst de beschermfolie!
Om beschadiging van het volledige
collectorveld te voorkomen moet
u pas na het monteren van het
volledige collectorveld de
beschermfolie verwijderen van het
kleefvlak van de flexibele slabben!
> Trek de kleeffolie er pas na het
monteren af.

> Schuif het volgende frontdeel tot de markering (1) op het eerste frontdeel en
schroef het met 6 meegeleverde afdichtschroeven (schroeven nr. 1) met behulp
van het meegeleverde Torx-bit op de daklat.
> Bevestig overeenkomstig het aantal collectoren achtereenvolgens de overige
framedelen van links naar rechts.
> Sluit het veld af met het rechter frontdeel.

1
Afb. 6.4 Aanbrengen van de resterende onderste frames

16
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> Hang de rechter collector in de haken op
het frontdeel.
> Lijn de collector aan de zijkant uit op de
markering (1) op het frontdeel.

1
Afb. 6.5 Plaatsen van de rechter collector

> Schroef de collector aan de zijkant met de
4 meegeleverde klemmen en schroeven
nr. 3 met behulp van het meegeleverde
Torx-bit aan de daklatten vast.
De afgeschuinde zijde (1) van de klem
moet daarbij van de collector weg wijzen.
> Let erop, dat de afgeschuinde zijde (2)
van de klem over de collectorrand grijpt.

1

2

Afb. 6.6 Vastschroeven van de vlakkeplaatcollectoren

1

w Veldrangschikking boven elkaar
VFK 135/2 D / VFK 140/2 D
> Schroef de afstandhouders met de meegeleverde schroeven nr. 3 met behulp van
het meegeleverde Torx-bit aan de daklat
boven de collector.

Afb. 6.7 Vastschroeven van de afstandhouders

w Veldrangschikking boven elkaar
1
2

VFK 135/2 D / VFK 140/2 D
> Voorbereiden van de bovenste collector.
> Plaats de bevestigingstrips in de onderste
groef van het collectorframe (1).
> Schuif de bevestigingstrips onder de
bovenste rand van de collector tot ze
vastklikken (2).

Afb. 6.8 Voorbereiden van de collector

Montagehandleiding auroTHERM classic 0020103216_03
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w Veldrangschikking boven elkaar
VFK 135/2 D / VFK 140/2 D
> Leg de volgende collector zo tegen de
afstandhouders aan dat ze één vlak vormen.

Afb. 6.9 Plaatsen van de collector

w Veldrangschikking boven elkaar
VFK 135/2 D / VFK 140/2 D
> Koppel de collectoren aan de koppelpijp
met behulp van de snijring/schroefkoppelingen (A).
A

Afb. 6.10 Hydraulische koppeling

4
3
2

Afb. 6.11 Hydraulische aansluitingen VFK 135/2 D / VFK 140/2 D

18

i

Als u drie collectoren in een veld
boven elkaar monteert, herhaal
dan de montagestappen van de
tweede collector voor de derde
collector.

w Veldrangschikking boven elkaar

1

i

i

Verwijder - voorafgaand aan het
monteren van de hydraulische koppelingen - de transportstop van de
collector.

Leg de koppelleiding tussen het collectorveld en het
voorraadvat met een gelijkmatig verlopend afschot om
het leeglopen van het systeem mogelijk te maken.
Raadpleeg hiertoe de installatiehandleiding van het
systeem auroSTEP plus.

VFK 135/2 D / VFK 140/2 D
> Sluit de toevoerleiding (uitlaataansluiting
van de collector naar het voorraadvat) (1)
aan de bovenzijde aan met behulp van de
meegeleverde snijring/schroefkoppeling.
> Sluit de retourleiding (inlaataansluiting
van het voorraadvat) (2) naar de collector
aan de onderzijde aan met behulp van de
meegeleverde snijring/schroefkoppeling.
> Doorboor - bij de bovenste collector - met
behulp van een schroevendraaier (3) de
rubberen stop bij de markering ten
behoeve van de temperatuurvoeler.
> Steek de temperatuurvoeler door de rubberen stop totdat een duidelijke weerstand voelbaar is (4).
> Koppel de toevoer- en de retourleiding
van de collector aan op de aansluitpijpen
naar het systeem.
> Controleer zo nodig de aansluitingen op
dichtheid.
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w Veldrangschikking boven elkaar
VFK 135/2 D / VFK 140/2 D
> Schuif de langere zijdelen (uit de uitbreidingset) via de zijkant over de onderste
collector.
> Let erop dat het zijdeel tegen het collectorframe aanligt en vastklikt.
> Bevestig de langere zijdelen met de meegeleverde hechtblokjes (1) en schroeven
nr. 2 met behulp van het meegeleverde
Torx-bit aan de daklatten.

1

Afb. 6.12 Bevestigen van de onderste zijdelen

w Veldrangschikking boven elkaar
2
2
1

VFK 135/2 D / VFK 140/2 D
> Schuif de tussenplaten in elkaar (1).
> Schuif de horizontale tussenplaten tussen
collectorrand en tussenplaat (2).
> Schuif de platen over de bovenste rand
van de onderste collector tot ze voelbaar
vastklikken.

Afb. 6.13 Bevestigen van de horizontale tussenplaten

boven elkaar voor
w Veldrangschikking
3 collectoren

1

VFK 135/2 D / VFK 140/2 D
> Schuif de langere zijdelen (uit de uitbreidingset) via de zijkant over de middelste
collector.
> Let erop dat het zijdeel tegen het collectorframe aanligt en vastklikt.
> Bevestig de langere zijdelen met de meegeleverde blokjes (1) en schroeven nr. 2
met behulp van het meegeleverde Torx-bit
aan de daklatten.

Afb. 6.14 Bevestigen van de middelste zijdelen (optioneel)

Montagehandleiding auroTHERM classic 0020103216_03
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boven elkaar voor
w Veldrangschikking
3 collectoren
VFK 135/2 D / VFK 140/2 D
> Schuif de tussenplaten in elkaar (1).
> Schuif de horizontale tussenplaten tussen
collectorrand en tussenplaat (2).
> Schuif de platen over de bovenste rand
van de middelste collector tot ze voelbaar
vastklikken.

2
2
1

Afb. 6.15 Bevestigen van de horizontale tussenplaten

w Veldrangschikking boven elkaar
VFK 135/2 D / VFK 140/2 D
> Schuif de kortere zijdelen (uit de uitbreidingset) via de zijkant over de bovenste
collector.
> Let erop dat het zijdeel tegen het collectorframe aanligt en vastklikt.
> Bevestig de zijdelen met de meegeleverde
hechtblokjes (1) en schroeven nr. 2 met
behulp van het meegeleverde Torx-bit aan
de daklatten.

1

Afb. 6.16 Bevestigen van de bovenste zijdelen

w Veldrangschikking naast elkaar

2

VFK 135/2 VD / VFK 140/2 VD
> Steek de pijpkoppelingen tot aan de
aanslag in de opneemopeningen aan de
zijkant van de collector (1).
> Borg de pijpkoppelingen met behulp van
de klemmen (2).

1
1

2

Afb. 6.17 Monteren van de hydraulische koppelpijpen

20

A

a

B

b

Attentie!
Collectorschade door ondeskundig montagewerk!
De klemmen (A) moeten in de
groef van de pijpkoppeling (B) vallen om een deskundige montage
te garanderen.
> Vergewis u ervan dat de
klem (A) in de groef van de pijpkoppeling (B) glijdt.
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w Veldrangschikking naast elkaar

A

a
3
1

B

2

Afb. 6.18 Plaatsen van de overige collectoren

VFK 135/2 VD / VFK 140/2 VD
> Hang de volgende collector in de lippen
van de frontdelen (1).
> Schuif de collectoren bij elkaar (2) en lijn
deze op de markeringen op de frontdelen
uit.
De pijpkoppelingen moeten daarbij zonder
problemen in de openingen aan de zijkant
glijden en aanliggen.
> Let erop dat de aangeschoven collector
aan de rechterzijde onder de bevestigingsklemmen van de aangrenzende collector
glijdt.
> Borg de pijpkoppelingen met behulp van
de klemmen (3).
> Bevestig elke collector aan de zijkant met
4 meegeleverde klemmen en de schroeven
nr. 3 aan de daklatten (zie Afb. 6.7).

b
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Attentie!
Collectorschade door ondeskundig montagewerk!
De klemmen (A) moeten in de
groef van de pijpkoppeling (B) vallen om een deskundige montage
te garanderen.
> Vergewis u ervan dat de
klem (A) in de groef van de pijpkoppeling (B) glijdt.
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4

1

2

3

Afb. 6.19 Monteren van de hydraulische aansluitingen

i
i
i

w Veldrangschikking naast elkaar
VFK 135/2 VD / VFK 140/2 VD
> Sluit de toevoerleiding (1) bovenop aan.
> Sluit de retourleiding (inlaat) (3) aan op de
tegenoverliggende zijde van de toevoerleiding.
> Breng beide stoppen aan in de overige
openingen (2 en 4).
> Borg de aansluitingen en stoppen met
behulp van de klemmen.
> Verbind de collectortoevoerleiding en retourleiding met de aansluitpijpen naar
het systeem auroSTEP plus.

U mag collectorvelden met 3 collectoren uitsluitend
kruislings aansluiten.

Uitsluitend voor collectorvelden met een of twee collectoren is ook een enkelzijdige installatie denkbaar, als
bouwkundige redenen dit vereisen.
Leg de koppelleiding tussen het collectorveld en het
voorraadvat met een gelijkmatig verlopend afschot om
het leeglopen van het systeem mogelijk te maken.
Raadpleeg hiertoe de installatiehandleiding van het
systeem auroSTEP plus.
> Kies de opening in het collectorveld, die
het dichtst bij de toevoeraansluiting ligt.
> Doorboor - bij de bovenste collector met behulp van een schroevendraaier (2)
de rubberen stop bij de markering ten
behoeve van de temperatuurvoeler.
> Verwijder de rubberen stop.
> Steek de collectorvoeler door de rubberen
stop totdat een duidelijke weerstand voelbaar is (3).

2

3

a
Afb. 6.20 Monteren van de temperatuurvoeler

22

Gevaar!
Gevaar voor personele en materiële schade door instorten van
het dak!
De vlakkeplaatcollector kan bij
ondeskundige bevestiging omlaag
storten.
> Trek de klemelementen vast.
> Controleer de juiste inspankracht door aan het bovenste
klemblokje te schudden.
> Haal de moeren aan als het
bovenste klemblok zich laat
bewegen.
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w Veldrangschikking naast elkaar
VFK 135/2 VD / VFK 140/2 VD
> Bevestig de zijdelen met de meegeleverde
blokjes (1) en schroeven nr. 2 met behulp
van het meegeleverde Torx-bit aan de
daklatten.
> Let erop dat het zijdeel tegen het collectorframe aanligt en vastklikt.
1

Afb. 6.21 Vastschroeven van de zijdelen

w Veldrangschikking naast elkaar
VFK 135/2 VD / VFK 140/2 VD
> Schuif de verticale tussenplaat van
onderaf tussen de collectoren tot deze
één vlak vormt met de onderste collectorrand.

i

Gebruik zo nodig gewoon in de
handel verkrijgbare smeerzeep om
het monteren gemakkelijker te
laten gaan.

> Als het monteren van de tussenplaat van
onderaf niet mogelijk is (door dakvensters
en dergelijke), buig dan de tussenplaat
onder voorzichtig open, schuif de plaat
van bovenaf tussen de collectoren en buig
deze onder weer dicht.

Afb. 6.22 Aanbrengen van de verticale tussenplaat

Bij dakhellingen van 15...22°

1
2

3

Afb. 6.23 Aanbrengen van de nokplaten (dakhelling 15...22°)

i

Uitsluitend VFK 135/2 VD /
VFK 140/2 VD

2 collectoren
> Schuif de nokplaat over de beide
collectoren.
3 collectoren
> Schuif de linker nokplaat over de beide linker collectoren (1).
> Schuif de rechter nokplaat over de rechter
collector (2).
> Let erop dat de nokplaten boven de zijdelen liggen en in de hiervoor bestemde rail
glijden (3).
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6 Montage in een hellend dakvlak

Bij dakhellingen van 15...22°

1

3

4,5

3 collectoren VFK 135/2 VD /
VFK 140/2 VD
> Boor - via de gaten in de rechter nokplaat
- gaten in de eronder liggende linker nokplaat (1).
> Bestrijk de platen bij de overlappingen met
silicone (2).
> Zet de beide nokplaten met klinknagels
aan elkaar vast (3).

2

Afb. 6.24 Verbinden van de nokplaten (dakhelling 15...22°)

Bij dakhellingen van 22...75°
1066
max

150

1
1066

Afb. 6.25 Aanbrengen van de steunplaten (horizontale collector)

w Bij horizontale collectorligging
> Breng de steunplaten boven elke collector
aan:
– altijd een op de buitenrand
(max. 150 mm van de rand verwijderd)
– altijd in het midden van de collector
(1066 mm van de rand verwijderd)
> Let erop dat de steunplaten op de groef
van het collectorframe (1) liggen.
> Bevestig de steunplaten elk met twee
schroeven nr. 3 met behulp van het meegeleverde Torx-bit aan de daklat.
Bij dakhellingen van 22...75°

max

s Bij verticale collectorligging
150

1

Afb. 6.26 Aanbrengen van de steunplaten (verticale collector)

24

> Breng de steunplaten boven de collector
aan:
– altijd een op de buitenrand
(max. 150 mm van de rand verwijderd)
– altijd een per collectorstuiknaad (in het
midden)
> Let erop dat de steunplaten op de groef
van het collectorframe (1) liggen.
> Bevestig de steunplaten elk met twee
schroeven nr. 3 met behulp van het meegeleverde Torx-bit aan de daklat.
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Bij dakhellingen van 22...75°
> Schuif de planken in de steunplaten.
> Bevestig de planken elk met twee schroeven nr. 2 met behulp van het meegeleverde Torx-bit aan de steunplaten.

i

De planken steunen het bovenste
frame in geval van sneeuwlast of
onderhoudswerk.

Afb. 6.27 Aanbrengen van de steunplanken

1

Bij dakhellingen van 22...75°
> Schuif de nokplaten over de steunplaat (1).
> Let erop dat de nokplaten boven de zijdelen liggen en in de hiervoor bestemde rail
glijden (2).

2

Afb. 6.28 Aanbrengen van de nokplaten

Bij dakhellingen van 22...75°
> Bevestig de nokplaten met de schroeven
nr. 1 met behulp van het meegeleverde
Torx-bit aan de daklatten.
> Bevestig de nokplaatverbinder (1) met drie
schroeven nr. 5 met behulp van het meegeleverde Torx-bit over de nokplaatstuiknaad.
1

Afb. 6.29 Nokplaatverbinder
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6 Montage in een hellend dakvlakk

2

> Boor rechts en links bij de markering een
gat met een diameter van 4,5 mm aan de
zijkant door de nokplaat (1).
> Zet de nokplaat met klinknagels vast aan
het zijdeel (2).

4,5

1

Afb. 6.30 Vastklinken van het frame

> Leg de panstrips op de nokplaten.
> Buig de metalen banden recht en hang de
panstrips boven aan de daklat.

Afb. 6.31 Afdekken van de profielafsluitingen

> Dek de profielafsluitingen aan de zijkant
en de collectornaden altijd van onderaf
met de profielafsluitingen af.
> Zet hiervoor de profielafsluitingen onder
op en kantel deze dan naar boven tot ze
hoorbaar verzonken worden in de bovenste collectorrand.

Afb. 6.32 Afdekken van de profielafsluitingen

26
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> Verwijder de beschermfolie van het kleefvlak van de flexibele slab.
> Pas de flexibele slab aan op de panvorm.
> Lijm de flexibele slabben bij de overlappingen (1) aan elkaar vast.

1

+5°C – +40°C

Afb. 6.33 Aanpassen van de flexibele slab

i

Let er daarbij op dat het kleefvlak
droog, stof- en vetvrij is.

i

Zo nodig (bijv. bij hoge dakpannen)
lijmt u de afdichtslabuitbreiding
onder de flexibele slab. Let daarbij
op de stroomrichting van het
hemelwater.

> Sla de flexibele slabben altijd bij de afsluitingen van het collectorveld om.

i

Let er daarbij op dat het kleefvlak
droog, stof- en vetvrij is.

+5°C – +40°C

Afb. 6.34 Vastlijmen van de flexibele slab

> Lijm de afdichtband op de zijdelen van het
collectorframe.
> Lijm de afdichtband op de nokplaten.
> Snij de afdichtband zo nodig met een
tapijtmes op maat.

>10 C

i

Let er daarbij op dat het kleefvlak
droog, stof- en vetvrij is.

Afb. 6.35 Aanbrengen van de afdichtband
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6 Montage in een hellend dakvlak
7 Afsluitende werkzaamheden

1
2
3

> Sluit de vrije ruimten tussen collector en
dakpannen.
> Let erop dat de dakpannen aan de zijkant
van het collectorveld
– met hun middelste lijf (1) de zijdelen
afsluiten,
– vlak boven de afdichtband (2) liggen,
– en met de kleefvlakken (3) van de flexibele slab zijn verlijmd.
> De afmetingen vindt u in Tabel 6.2.
> Gebruik hiervoor de verwijderde pannen
en bewerk ze zo nodig.

Afb. 6.36 Dakdekken

7

Afsluitende werkzaamheden

Controleer aan de hand van de volgende tabel of alle
werkstappen zijn uitgevoerd.
Stap
1

Zijn alle aansluitingen geborgd net veiligheidsklemmen (VFK 135/2 VD / VFK 140/2 VD)?

2

Zijn de hydraulische aansluitingen correct aangebracht?

3

Is de temperatuurrvoeler van de collector aangesloten?

4

Zijn de collectoren op de bliksembeveiligingsvoorziening aangesloten?

5

Is de isolatie intact?

Tabel 7.1 Afsluitende werkzaamheden

i

Na de eerste inbedrijfstelling en in seizoenen
met sterke schommelingen van de buitentemperatuur kan er condensvorming in de collector optreden.
Dit is normaal gedrag tijdens bedrijf.

i

Reflecties door onregelmatigheden in het glas
zijn typische materiaalverschijnselen.
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8

Inspectie en onderhoud

8.1

De jaarlijkse inspectie/onderhoud van het volledige zonnesysteem, uit te voeren door een erkende vakman, is
een voorwaarde voor de permanente inzetbaarheid en
bedrijfsveiligheid, betrouwbaarheid en hoge levensduur.
Vaillant adviseert een onderhoudscontract af te sluiten.

a

Gevaar!
Letsel en materiële schade als gevolg van
ondeskundig onderhoud en reparatie!
Achterwege gelaten of ondeskundig uitgevoerd onderhoud kan de bedrijfszekerheid
van het zonnesysteem verminderen.
> Zorg ervoor dat uitsluitend een gekwalificeerde vakman het onderhoud en eventuele reparaties uitvoert.

a

Gevaar!
Gevaar voor verbranding!
De vlakkeplaatcollectoren warmen door
zonne-instraling op tot een hitte van maximaal 200 °C.
> Vermijd het werken in felle zon.
> Dek de vlakkeplaatcollectoren af voordat u
met het werk aanvangt.
> Werk bij voorkeur in de morgenuren.
> Draag geschikte veiligheidshandschoenen.
> Draag een geschikte veiligheidsbril.

Schouwen van de vlakkeplaatcollector en de
aansluitingen

b

Attentie!
Materiële schade door te hoge waterdruk!
Hogedrukreinigers kunnen - door de extreem
hoge druk - de collectoren beschadigen.
> Maak in geen geval de collectoren schoon
met behulp van een hogedrukreiniger.

> Inspecteer of de vlakkeplaatcollectoren vrij van
beschadigingen zijn.
> Inspecteer de vlakkeplaatcollectoren op vervuiling.
> Verwijder zo nodig ernstige vervuiling.
> Inspecteer de aansluitkoppelingen op schade.

8.2

Controleer houders en collectoronderdelen op
stevige bevestiging

> Controleer of alle schroefverbindingen stevig vastzitten en trek ze zo nodig na.

8.3

Inspecteer de pijpisolatie op schade

> Inspecteer de pijpisolatie op schade.
> Vervang defecte pijpisolaties om warmteverlies te
voorkomen.

Onderstaande tabel beschrijft de belangrijkste onderhoudswerkzaamheden aan het zonnesysteem en de
onderhoudsintervallen.
Onderhoudswerkzaamheden

Onderhoudsinterval

Schouwen van de vlakkeplaatcollectoren
en de aansluitkoppelingen
Inspecteren van de goede bevestiging
van houders en collectoronderdelen
Inspecteren van de pijpisolatie op schade

Jaarlijks

Controleren van de vorstbescherming
van de collectorvloeistof, en vervang die
zo nodig
Tabel 8.1 Onderhoudswerkzaamheden
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9 Buitenbedrijfstellen

9

Buitenbedrijfstellen

a

Gevaar!
Gevaar voor verbranding!
De vlakkeplaatcollectoren warmen door
zonne-instraling op tot een hitte van maximaal 200 °C.
> Vermijd het werken in felle zon.
> Dek de vlakkeplaatcollectoren af voordat
u met het werk aanvangt.
> Werk bij voorkeur in de morgenuren.
> Draag geschikte veiligheidshandschoenen.
> Draag een geschikte veiligheidsbril.

Stel het zonnesysteem niet buiten bedrijf. Voor reparaties of onderhoudswerk kunt u het zonnesysteem voor
korte tijd buitenbedrijfnemen.

b

b

30

Attentie!
Gevaar voor beschadiging van de vlakkeplaatcollectoren!
Vlakkeplaatcollectoren, die niet in bedrijf zijn,
kunnen door langdurig hoge temperaturen tijdens stilstand versneld verouderen.
> Zorg ervoor dat een erkende vakman het
zonnesysteem buitenbedrijfneemt.
> Neem de vlakkeplaatcollectoren gedurende
ten hoogste vier weken buiten bedrijf.
> Dek collectoren, die niet in bedrijf zijn, af.
> Let erop dat de afdekking goed bevestigd
is.
> Demonteer de vlakkeplaatcollectoren bij
langdurig "buiten bedrijf" van het zonnesysteem.

9.1

b

Attentie!
Kans op beschadiging van de vlakkeplaatcollector en het zonnesysteem!
Het op ondeskundige wijze demonteren kan
leiden tot schade aan de vlakkeplaatcollector
en het zonnesysteem.
> Zorg er - voorafgaand aan het demonteren
van vlakkeplaatcollectoren - voor dat
een erkende vakman of een technicus van
Vaillant's klantenservice het zonnesysteem
buitenbedrijfneemt.

b

Attentie!
Collectorvloeistof levert gevaar voor het
milieu op!
Na het buitenbedrijfstellen van het zonnesysteem kunnen er nog resten collectorvloeistof
in de vlakkeplaatcollector zijn achtergebleven, die bij het demonteren naar buiten kunnen vloeien.
> Sluit - tijdens van het dak afnemen van de
vlakkeplaatcollectoren - met behulp van de
afdichtstoppen de pijpaansluitingen af.

>
>
>
>
>
>
>

Attentie!
Gevaar voor oxidatie van de collectorvloeistof!
Als u het zonnecircuit tijdens een langere
periode "buiten bedrijf" neemt, dan kan de
collectorvloeistof versneld verouderen door
penetrerende zuurstof uit de lucht.
> Zorg ervoor dat een erkende vakman het
zonnesysteem buitenbedrijfneemt.
> Neem de vlakkeplaatcollectoren gedurende
ten hoogste vier weken buiten bedrijf.
> Leeg voorafgaand aan een langere periode
"buiten bedrijf" de volledige installatie en
voer de collectorvloeistof op passende
wijze af.
> Demonteer de vlakkeplaatcollectoren tijdens een langdurige periode "buiten
bedrijf" van het zonnesysteem.

Demonteren van de vlakkeplaatcollectoren

>
>

Neem de hydraulische aansluitingen los.
Neem de vlakkeplaatcollector van het dek.
Neem de afdichtstoppen uit.
Giet de vlakkeplaatcollector via beide aansluitingen
leeg in een opvangvat.
Plaats beide afdichtstoppen terug.
Sluit de vlakken op het dak weer met passende dekbedekking.
Voer de collectorvloeistof af naar een regulier gespecialiseerd afvalverwijderend bedrijf (¬ Hoofdstuk 10).
Verpak de vlakkeplaatcollector afdoende.
Voer de vlakkeplaatcollectoren af naar een regulier gespecialiseerd afvalverwijderend bedrijf
(¬ Hoofdstuk 10).
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10 Hergebruik en afvoer

11

Zowel de toestellen als de transportverpakkingen
bestaan voor het grootste deel uit herbruikbaar materiaal. Neem de geldende nationale wettelijke voorschriften in acht.

Een overzicht van de beschikbare originele, vervangende Vaillant-onderdelen vindt u:
– bij uw groothandelaar (catalogus met vervangende
onderdelen, gedrukt of op CD-ROM)
– via het Vaillant FachpartnerNET (service Vervangende onderdelen op http://www.vaillant.com/.

10.1

Vervangende onderdelen

Collectoren

Collectoren horen niet bij het huishoudelijk afval.
Alle materialen zijn onbeperkt te hergebruiken, zijn naar
soort te scheiden en u kunt ze afvoeren naar het kringloopbedrijf ter plaatse. Zorg ervoor dat de collectoren
daar op correcte wijze worden verwijderd.

10.2

Verpakkingen

Voor het afvoeren van de transportverpakkingen zorgt
de installateur nadat hij de toestellen heeft geïnstalleerd.

10.3

Collectorvloeistof

De collectorvloeistof moet u - onder het inachtnemen
van de plaatselijke voorschriften - afvoeren, bijvoorbeeld naar een geschikte stortplaats of een daartoe
geschikte verbrandinginstallatie.
Niet vervuilde verpakkingen zijn herbruikbaar. Voer verpakkingen, die niet kunnen worden gereinigd, evenals de
collectorvloeistof correct af.
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12 Garantie en serviceteam

12.2

12.1

Fabrieksgarantie wordt verleend alleen indien de
installatie is uitgevoerd door een door Vaillant Group
Netherlands B.V. erkende installateur conform de
installatievoorschriften van het betreffende product.
De eigenaar van een Vaillant product kan aanspraak
maken op fabrieksgarantie die conform zijn aan de
algemene garantiebepalingen van Vaillant Group
Netherlands B.V.
Garantiewerkzaamheden worden uitsluitend door de
servicedienst van Vaillant Group Netherlands B.V. of
door een door Vaillant Group Netherlands B.V.
aangewezen installatiebedrijf uitgevoerd.
Eventuele kosten die gemaakt zijn voor werkzaamheden
aan een Vaillant product gedurende de garantieperiode
komen alleen in aanmerking voor vergoeding indien
vooraf toestemming is verleend aan een door Vaillant
Group Netherlands B.V. aangewezen installatiebedrijf en
als het conform de algemene garantiebepalingen een
werkelijk garantiegeval betreft.

Fabrieksgarantie (België)

De producten van de NV Vaillant zijn gewaarborgd tegen
alle materiaal- en constructiefouten voor een periode
van twee jaar vanaf de datum vermeld op de
aankoopfactuur die u heel nauwkeurig dient bij te
houden. De waarborg geldt alleen onder de volgende
voorwaarden:
1. Het toestel moet door een erkend gekwalificeerd
vakman geplaatst worden die er, onder zijn volledige
verantwoordelijkheid, op zal letten dat de normen en
installatievoorschriften nageleefd worden.
2. Het is enkel aan de technici van de Vaillant fabriek
toegelaten om herstellingen of wijzigingen aan het
toestel onder garantie uit te voeren, opdat de
waarborg van toepassing zou blijven. De originele
onderdelen moeten in het Vaillant toestel
gemonteerd zijn, zoniet wordt de waarborg
geannuleerd.
3. Teneinde de waarborg te laten gelden, moet u ons de
garantiekaart volledig ingevuld, ondertekend en
gefrankeerd terugzenden binnen de veertien dagen
na de installatie!
De waarborg wordt niet toegekend indien de slechte
werking van het toestel het gevolg is van een slechte
regeling, door het gebruik van een niet overeenkomstige
energie, een verkeerde of gebrekkige installatie, de nietnaleving van de gebruiksaanwijzing die bij het toestel
gevoegd is, door het niet opvolgen van de normen
betreffende de installatievoorschriften, het type lokaal
of verluchting, verwaarlozing, overbelasting, bevriezing,
elke normale slijtage of elke handeling van overmacht. In
dit geval zullen onze prestaties en de geleverde
onderdelen aangerekend worden. Bij facturatie,
opgesteld volgens de algemene voorwaarden van de
naverkoop-dienst, wordt deze steeds opgemaakt op de
naam van de persoon die de oproep heeft verricht en/of
de naam van de persoon bij wie het werk is uitgevoerd,
behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van een
derde persoon (bv. huurder, eigenaar, syndic, enz.) die
deze factuur uitdrukkelijk ten zijne laste neemt. Het
factuurbedrag zal contant betaald moeten worden aan
de fabriekstechnicus die het werk heeft uitgevoerd. Het
herstellen of vervangen van onderdelen tijdens de
garantieperiode heeft geen verlenging van de waarborg
tot gevolg. De toekenning van garantie sluit elke betaling
van schadevergoeding uit en dit tot voor om het even
welke reden ze ook gevraagd wordt. Voor elk geschil, zijn
enkel de Tribunalen van het district waar de hoofdzetel
van de vennootschap gevestigd is, bevoegd. Om alle
functies van het Vaillant toestel op termijn vast te
stellen en om de toegelaten toestand niet te veranderen,
mogen bij onderhoud en herstellingen enkel nog
originele Vaillant onderdelen gebruikt worden.
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12.3

Fabrieksgarantie (Nederland)

Klantendienst (België)

N.V. Vaillant S.A.
Golden Hopestraat 15
B-1620 Drogenbos
Belgien, Belgique, België
Klantendienst: 2 334 93 52

12.4

Serviceteam (Nederland)

Het Serviceteam dient ter ondersteuning van de
installateur en is tijdens kantooruren te bereiken op
nummer:
Serviceteam: 020 565 94 40
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Technische gegevens
Eenheid

Absorbertype

VFK 135/2 D

VFK 135/2 VD

VFK 140/2 D

VFK 140/2 VD

Spiraalvormig horiz.

Serpentine vert.

Serpentine horiz.

Serpentine vert.

mm

1233 x 2033 x 80

2033 x 1233 x 80

1233 x 2033 x 80

2033 x 1233 x 80

Gewicht

kg

37

37,5

37

37,5

Inhoud

l

1,35

1,46

1,35

1,46

Afmetingen (l x b x h)

Max. druk

bar

10

10

10

10

Stilstandtemperatuur

°C

170

170

200

200

Bruto-oppervlak

m2

2,51

2,51

2,51

2,51

Blootstellingsoppervlak

m2

2,35

2,35

2,35

2,35

Absorberoppervlak

m2

2,33

2,33

2,33

2,33

Absorber

Aluminium (met vacuümdeklaag)

mm

0,4 x 1178 x 1978

Aluminium (met vacuümdeklaag)

0,4 x 1978 x 1178

0,5 x 1178 x 1978

0,5 x 1978 x 1178

Hoogselectief (spectraalblauw)
Deklaag
Glasdikte

 = 95 %
 = 5%
mm

3,2
Veiligheidsglas voor zonnesystemen
(prismatische structuur)

Veiligheidsglas voor zonnesystemen
(antireflecterende deklaag)

%

 = 91

 = 95

mm
W/m2K
kg/m3

40
 = 0,035
 = 55

40
 = 0,035
 = 55

Soort glas
Overdrachtsrendement
Achterwandisolatie
Randisolatie
Rendement 0
Warmteverliesfactor k1
Warmteverliesfactor k2

geen
%
2

W/m K
2

W/m K

2

78,0

78,0

83,0

84,8

3,929

3,643

3,249

4,061

0,010

0,016

0,020

0,011

Tabel 13.1 Technische gegevens
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2033

1233

1100
66,5

80

1178

1223

616,5

5

66,5

VFK 135/2 D / VFK 140/2 D

1978

Afb. 13.1 Maattekening VFK 135/2 D / VFK 140/2 D
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VFK 135/2 VD / VFK 140/2 VD

80
1223
1233

964,5

79

80

5

2033

1875

1978

79

1178

Afb. 13.2 Maattekening VFK 135/2 VD / VFK 140/2 VD
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