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1 Aanwijzingen bij de documentatie
2 Gebruik volgens de voorschriften

1 Aanwijzingen bij de documentatie

De volgende aanwijzingen zijn een wegwijzer door de 
volledige documentatie.

1.1 Aanvullend geldende documenten
Neem bij de installatie van de vlakke collectors a.u.b. 
goed nota van alle installatiehandleidingen van onderde-
len en componenten van het zonnesysteem. Deze hand-
leidingen worden meegeleverd met de betreffende on-
derdelen van de installatie en aanvullende componen-
ten. 
Voor schade die ontstaat door het niet naleven van 
deze handleidingen, kan Vaillant niet aansprakelijk 
gesteld worden.

1.2 Documenten bewaren
U dient deze montagehandleiding en alle aanvullend gel-
dende documenten en evt. benodigde hulpmiddelen aan 
de gebruiker van de installatie te geven. Hij/zij bewaart 
deze, zodat de handleidingen en hulpmiddelen indien 
nodig beschikbaar zijn.

1.3 Gebruikte symbolen
Neem bij de montage van de collector goed nota van de 
veiligheidsaanwijzingen in deze montagehandleiding!

d
 Gevaar!
Onmiddellijk gevaar voor lijf en leven!

e
 Gevaar!
Levensgevaar door elektrische schok!

H
 Gevaar!
Gevaar voor verbranding!

a
 Attentie!
Mogelijk gevaarlijke situatie voor product en/of 
milieu!

h
 Aanwijzing
Nuttige informatie en aanwijzingen.

• Symbool voor een noodzakelijke handeling

1.4 Geldigheid van de handleiding
Deze montagehandleiding geldt uitsluitend voor vlakke 
collectors met de volgende artikelnummers:

Collectortype Artikelnummer

VFK 135 D 0010004421

VFK 145 H 0010004457

VFK 145 V 0010004455

Tabel 1.1 Collectortypes en artikelnummers

Het artikelnummer van de vlakke collector vindt u op 
het typeplaatje op de bovenste collectorrand.

De Vaillant vlakke collectors zijn verkrijgbaar in diverse 
uitvoeringen: een variant voor de horizontale collector-
ligging, een variant voor de verticale collectorligging. 
Bovendien kunnen de collectors in het collectorveld 
naast elkaar en boven elkaar gerangschikt worden. 
Algemeen gelden de in deze handleiding beschreven 
montagestappen en aanwijzingen voor beide collec-
tor-liggingen 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

n Bij veldrangschikking naast elkaar

u Bij veldrangschikking boven elkaar

2 Gebruik volgens de voorschriften

De Vaillant vlakke collectors auroTHERM zijn volgens de
huidige stand van de techniek en de erkende veiligheids-
voorschriften gebouwd.
Toch kunnen er bij het ondeskundige of oneigenlijke ge-
bruik gevaren voor lijf en leven van de gebruiker of der-
den resp. beschadigingen aan het toestel en andere 
voorwerpen ontstaan.
Dit toestel is er niet voor bestemd te worden gebruikt 
door personen (waaronder kinderen) met beperkte fy-
sieke, sensorische of geestelijke vermogens of zonder 
ervaring en/of zonder kennis, tenzij deze onder toezicht 
staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke 
persoon of van deze instructies kregen hoe het toestel 
moet worden gebruikt.
Kinderen moeten onder toezicht staan, om ervoor te 
zorgen dat zij niet met het toestel spelen.
De Vaillant vlakke collectors auroTHERM dienen voor 
verwarmingsondersteuning en warmwaterbereiding met 
behulp van zonne-energie.
Een ander of daarvan afwijkend gebruik geldt als niet 
volgens de voorschriften. Voor schade die hieruit voort-
vloeit, kan de fabrikant/leverancier niet aansprakelijk 
worden gesteld. De gebruiker draagt hiervoor zelf het ri-
sico.
Tot het gebruik volgens de voorschriften horen ook het 
in acht nemen van de gebruiksaanwijzing en de installa-
tiehandleiding en alle andere aanvullend geldende docu-
menten alsmede het naleven van de inspectie- en onder-
houdsvoorschriften.

a
 Attentie!
Ieder misbruik is verboden!



2.1 Combinatie met andere onderdelen
De Vaillant vlakke collectors mogen alleen met onderde-
len (bevestiging, aansluitingen enz.) en systeemcompo-
nenten van de firma Vaillant gecombineerd worden. 
Het gebruik van andere onderdelen of systeemcompo-
nenten geldt als niet volgens de voorschriften. Hiervoor 
kan Vaillant niet aansprakelijk gesteld worden.

2.2 Gebruiksvoorwaarden

a
 Attentie!
Instortingsgevaar van het dak!
Monteer de vlakke collectors alleen op daken 
met voldoende draagvermogen. 
Raadpleeg eventueel een vakman.

 Attentie!
Schade aan de collector!
De vlakke collectors zijn geschikt voor een 
maximale normale sneeuwbelasting 
van 5,0 kN/m2 en een maximale windbelasting 
van 1,6 kN/m2.

Montage op dak: 
De vlakke collectors kunnen onder een hoek van 
15° – 75° gemonteerd worden.

Platdakmontage:
De vlakke collectors kunnen op de platdakframes in le-
veringstoestand naar keuze onder een hoek van 30°, 
45° of 60° gemonteerd worden.

2.3 CE-markering
Met de CE-markering wordt bevestigd dat de toestellen 
volgens het typeoverzicht voldoen aan de vereisten van 
de volgende richtlijnen:
– Richtlijn 97/23/EG van het Europese Parlament en de 

Raad over de Harmonisatie van de Wetsvoorschriften 
van lidstaten aangaande drukapparaten

De vlakke collectors auroTHERM zijn ge-
bouwd volgens de laatste stand van de 
techniek en de erkende veiligheidsvoor-
schriften.
De conformiteit met de betreffende nor-
men werd bewezen.

De vlakke collector auroTHERM zijn goed-
gekeurd volgens de regels en vereisten 
van het Solar Keymark.

3 Veiligheidsaanwijzingen

Neem bij de montage van de vlakke collectors goed nota 
van de volgende veiligheidsaanwijzingen, regels van de 
techniek en ongevallenpreventievoorschriften.

d
 Gevaar!
Levensgevaar door vallen en omlaag vallende 
onderdelen!
Neem voor het werken op grote hoogten goed 
nota van de geldende nationale voorschriften.

H
 Gevaar!
Gevaar voor verbranding!
De collectors worden bij bestraling door de zon 
binnenin zeer heet, tot 200 °C. Verwijder de in 
de fabriek aangebrachte zonweringsfolie daar-
om pas na de inbedrijfstelling van het zonnesy-
steem.

H
 Gevaar!
Gevaar voor verbranding!
De collectors worden bij bestraling door de zon 
binnenin zeer heet, tot 200 °C. 
Vermijd daarom onderhoudswerk bij felle zon.

a
 Attentie!
Schade aan de collector!
De montage van de vlakke collectors conform 
deze montagehandleiding vereist vakkennis 
waarover alleen een vakman met voltooide be-
roepsopleiding beschikt. 
Voer de montage alleen uit, als u beschikt over 
dergelijke vakkennis.

3.1 Regels van de techniek
De montage moet aan de plaatselijke omstandigheden, 
de plaatselijke voorschriften en aan de regels van de 
techniek voldoen. Met name dienen hier de volgende 
voorschriften genoemd te worden:
- EN 12975 Thermische zonnesystemen en hun onder-

delen - collectors
- EN 12976 Thermische zonnesystemen en hun onder-

delen – prefab-installaties
- EN 12977 Thermische zonnesystemen en hun onder-

delen - klantspecifiek gefabriceerde installaties
- EN 1991-2-4 Eurocode 1 – Ontwerpgrondslagen en be-

lastingen op constructies, deel 2–4: Belastingen op 
constructies, windbelastingen

3.2 Ongevallenpreventievoorschriften
• Neem bij de montage van de collectors goed nota van 

de nationale voorschriften die gelden voor werken op 
grote hoogten.

• Zorg voor de voorgeschreven valbeveiliging door b.v. 
veiligheidssteigers of veiligheidswanden te gebruiken.
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• Als er geen veiligheidssteiger of veiligheidswand ge-
bruikt kan worden, gebruik dan als valbeveiliging een 
harnasgordel, zoals b.v. de Vaillant veiligheidsgordel 
(artikelnr. 302066, niet in alle landen verkrijgbaar).

• Gebruik gereedschappen en hulpmiddelen (b.v. hefge-
reedschappen of ladders) uitsluitend overeenkomstig 
de hiervoor telkens geldende ongevallenpreventie-
voorschriften.

• Zet gebieden in het valbereik onder de montageplaats 
ruim af, zodat personen niet gewond kunnen raken 
door omlaag vallende voorwerpen.

• Markeer de werkplek b.v. met waarschuwingsborden 
overeenkomstig de geldende voorschriften.

3.3 Bliksembeveiliging

a
 Attentie!
Schade door blikseminslag!
Bij een montagehoogte van meer dan 20 m of 
wanneer de collectors boven de daknok uitste-
ken, moet u de elektrisch geleidende onderdelen 
aansluiten op een bliksemafleider!

3.4 Vorstbeveiliging

a
 Attentie!
Schade door vorst!
In geen geval mag zich bij bevriezingsgevaar 
zuiver water in de collector bevinden! 
Na afpersen en spoelen blijft er mogelijk water 
achter in de collectors. 
Vul daarom het zonnesysteem meteen met col-
lectorvloeistof. Controleer de vloeistofconcen-
tratie met een antivriestester, omdat waterres-
ten in het zonnecircuit tot verdunning kunnen 
leiden.

4 Voor de montage

4.1 Veiligheidsaanwijzingen
Neem a.u.b. vóór resp. tijdens de montage goed nota 
van de volgende aanwijzingen:

d
 Gevaar!
Levensgevaar door vallen en omlaag vallende 
onderdelen!
Neem voor het werken op grote hoogten goed 
nota van de geldende nationale voorschriften. 
Zeker u met de Vaillant veiligheidsgordel 
(artikelnr. 302066).

H
 Gevaar!
Gevaar voor verbranding!
De collectors worden bij bestraling door de zon 
binnenin zeer heet, tot 200 °C. Verwijder de in 
de fabriek aangebrachte zonweringsfolie daar-
om pas na de inbedrijfstelling van het zonnesy-
steem.

a
 Attentie!
Collectorschade door verkeerde opslag!
Bewaar de collectors altijd droog en beschut 
tegen weersinvloeden.

 Attentie!
Defect van het systeem door ingesloten lucht-
bellen!
Gebruik voor het vullen van de installatie de 
Vaillant vultrolley (artikelnr. 0020042548), 
om ingesloten luchtbellen te vermijden. 
Gebruik de op het collectorveld geïnstalleerde 
handontluchter.
Of monteer de Vaillant snelontluchter voor zon-
nesystemen (artikelnr. 302019) op het hoogste 
punt van de installatie resp. plaats het automa-
tische luchtafscheidingssysteem 
(artikelnr. 302418) in het zonnecircuit. 
Neem hiervoor goed nota van de bijbehorende 
installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing.

Montagehandleiding auroTHERM 0020057142_014
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4.2 Leveringsomvang
• Controleer aan de hand van de afbeeldingen en mate-

riaallijsten of de inbouwsets volledig zijn.

4.2.1 Montage op dak

1

3

10

7

2

4

12

5

9

8

11

6

Afb. 4.1 Inbouwset montage op dak (hier: verticale collector)

Pos. Benaming Aantal Artikelnummer (set)

1 Montagerail 2
0020059899 (railmontageset verticaal)
0020059898 (railmontageset horizontaal)

2 Aanvoer (uitlaat met opening voor collectorvoeler) 1

0020059890 (set Hydraulische aansluitingen)
3 Retour (inlaat) 1

4 Stop onder 1

5 Stop boven (met ontluchtingsopening) 1
6 Klem 4
7 Dakanker type S (voor beverstaartpan enz.) 4 0020055184

8 Dakanker type P (voor dakpan) 4 0020055174

9 Bevestigingsset stokschroef 4 0020059897

10 Hydraulische verbindingen 2
0020055181 (hydraulische uitbreidingsset)

11 Klem 4

12 Collector 1
0010004421 (auroTHERM classic VFK 135 D)
0010004455 (auroTHERM VFK 145 V)
0010004457 (auroTHERM VFK 145 H)

Tabel 4.1 Materiaallijst montage op dak
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4.2.2 Platdakmontage
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Afb. 4.2  Inbouwset platdakmontage (hier: verticale collector)

Pos. Benaming Aantal Artikelnummer (set)

1 Montagerail 2
0020059901 (railmontageset verticaal)
0020059900 (railmontageset horizontaal)

2 Aanvoer (uitlaat met opening voor collectorvoeler) 1

0020059890 (set Hydraulische aansluitingen)
3 Retour (inlaat) 1
4 Stop onder 1
5 Stop boven (met ontluchtingsopening) 1
6 Klem 4

7 Frame met klemelement 1
0020055206 (frameset Basis verticaal)
0020055207 (frameset Basis horizontaal)

8 Frame met klemelement 2 0020059885 (frameset Drainback 2 collectors)

9 Kiezelbak (optie)
2
3 0020059904 (set kiezelbakken 2 stuks)

0020059905 (set kiezelbakken 3 stuks)
10 Veiligheidsklemmen 2

11 Hydraulische verbindingen 2
0020055181 (hydraulische uitbreidingsset)

12 Klem 4

13 Collector 1
0010004421 (auroTHERM classic VFK 135 D)
0010004455 (auroTHERM VFK 145 V)
0010004457 (auroTHERM VFK 145 H)

Tabel 4.2 Materiaallijst platdakmontage

Montagehandleiding auroTHERM 0020057142_016

4 Voor de montage



7Montagehandleiding auroTHERM 0020057142_01

4.3 Confectionering van het collectorveld
In de volgende tabellen staan de voor de betreffende 
montagemethode noodzakelijke componenten vermeld.

Montage op dak
Aantal collectors: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

V
el

d
ra

n
g
sc

h
ik

ki
n

g
 n

a
a
st

 e
lk

a
a
r 

H
o
ri

z
o
n

ta
le

 
co

ll
ec

to
rl

ig
g
in

g Hydr. aansluitset artikelnr. 0020059890

b
en

o
d
ig

d
 a

a
n

ta
l

1

Hydr. verbindingsset artikelnr. 0020055181 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Anker set 1 type P artikelnr. 0020055174
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Anker set 2 type S artikelnr. 0020055184

Anker set 3 Stockschr. art.-nr. 0020059897
Rail horizontaal geanodiseerd 
artikelnr. 0020059898

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

V
er

ti
ca

le
 

co
ll
ec

to
rl

ig
g
in

g

Hydr. aansluitset artikelnr. 0020059890 1

Hydr. verbindingsset artikelnr. 0020055181 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Anker set 1 type P artikelnr. 0020055174

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Anker set 2 type S artikelnr. 0020055184

Anker set 3 Stockschr. art.-nr. 0020059897
Rail vertikaal geanodiseerd 
artikelnr. 0020059899

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

V
el

d
ra

n
g
sc

h
ik

ki
n

g
 b

o
v
en

 e
lk

a
a
r

H
o
ri

z
o
n

ta
le

 c
o
ll
ec

to
rl

ig
g
in

g Hydr. aansluitset artikelnr. 0020059890 1 1 - - - - - - - -

Hydr. verbindingsset artikelnr. 0020059894 - 1 - - - - - - - -

Anker set 1 type P artikelnr. 0020055174

1
1 - - - - - - - -

Anker set 2 type S artikelnr. 0020055184

Anker set 3 Stockschr. artikelnr. 0020059897 - - - - - - - - -
Anker uitbr. set 1 type P 
artikelnr. 0020059896 

- 1 - - - - - - - -
Anker uitbr. set 2 type S 
artikelnr. 0020059895
Rail horizontaal geanodiseerd 
artikelnr. 0020059898

1 2 - - - - - - - -

V
er

ti
ca

le
 

co
ll
ec

to
rl

ig
g
in

g
 *

Hydr. aansluitset artikelnr. 0020059890 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Anker set 1 type P artikelnr. 0020055174
1

1 1 1 1 1 1 1 1 1
Anker set 2 type S artikelnr. 0020055184
Anker set 3 Stockschr. art.-nr. 0020059897 - - - - - - - - -
Anker uitbr. set 1 type P 
artikelnr. 0020059896 

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Anker uitbr. set 2 type S 
artikelnr. 0020059895
Rail vertikaal geanodiseerd 
artikelnr. 0020060379

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

*  Attentie!
Bij de veld veldplaatsing van de vertikale collector over elkaar, moeten de collectoren onder elkaar hydraulisch aangepast worden 
(Tichelmann-systeem).

Tabel 4.3 Componenten montage op dak

Platdakmontage
Aantal collectors: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

V
el

d
ra

n
g
sc

h
ik

ki
n

g
 n

a
a
st

 e
lk

a
a
r

H
o
ri

z
o
n

ta
le

 
co

ll
ec

to
rl

ig
g
in

g Kiezelbak artikelnr. 0020059904

b
en

o
d
ig

d
 a

a
n

ta
l

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Hydr. aansluitset artikelnr. 0020059890 1

Hydr. verbindingsset artikelnr. 0020055181 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Frame horizontaal artikelnr. 0020055207 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rail horizontaal aluminium 
artikelnr. 0020059900

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

V
er

ti
ca

le
 

co
ll
ec

to
rl

ig
g
in

g Kiezelbak artikelnr. 0020059905 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Hydr. aansluitset artikelnr. 0020059890 1

Hydr. verbindingsset artikelnr. 0020055181 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Frame verticaal artikelnr. 0020055206 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Rail verticaal aluminium artikelnr. 0020059901 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tabel 4.4 Componenten platdakmontage
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4.4 Verbindingsschema

h
 Aanwijzing
Neem bij de configuratie van de veld-volume-
stroom goed nota van de planningsinformatie.

n Veldrangschikking naast elkaar

h
 Aanwijzing
Als u 1 tot 5 collectors achter elkaar schakelt, 
kunt u de hydraulische aansluitingen aan één 
kant onder elkaar leggen.

1 4 5...

Afb. 4.3 Veldrangschikking naast elkaar voor 1 - 5 collectors

h
 Aanwijzing
Als u 6 of meer collectors achter elkaar scha-
kelt, moet u de hydraulische aansluitingen dia-
gonaal plaatsen, om een volledige doorstroming 
te forceren.

1 12112 ...

max. 12

Afb. 4.4 Veldrangschikking naast elkaar voor 6 - 12 collectors

u Veldrangschikking boven elkaar

max. 2

Afb. 4.5 Veldrangschikking boven elkaar 

h
 Aanwijzing
Neem bij de montage van de Drainback-collec-
tors goed nota van de montagehandleiding van 
het systeem auroSTEP.

Afb. 4.6  Veldrangschikking boven elkaar voor Drainback-collec-

tors

Montagehandleiding auroTHERM 0020057142_018
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4.5 Hydraulische aansluiting voorbereiden

4.5.1 Montage op dak

Afb. 4.7  Buis door onderspanbaan (indien aanwezig) leiden

Als een onderspanbaan aanwezig is, gaat u als volgt te 
werk:
• Snijd de onderspanbaan V-vormig in.
• Sla de bovenste bredere lap om op de erboven liggen-

de, en de onderste smallere lap op de eronder liggen-
de daklat.

• Bevestig de onderspanbaan strak aan de daklat. Zo 
loopt vocht langs de zijkant weg. 

• Bij bekiste daken zaagt u een gat uit met de decou-
peerzaag.

• Bewerk daarna het dakpapier zoals beschreven bij de 
onderspanbaan.

4.5.2 Platdakmontage

a
 Attentie!
Lekkages door vernietiging van de dakhuid!
Zorg bij het plaatsen op dakafdichtingsvlakken 
voor voldoende bescherming van de dakhuid. 

• Breng grote beschermmatten onder het plaatsingssy-
steem aan.

• Bij direct op het gebouwomhulsel vastgeschroefde 
frames moet u naderhand de dichtheid van dit omhul-
sel controleren.

4.6 Benodigde gereedschappen
• Leg voor de montage van de vlakke collectors de vol-

gende gereedschappen klaar.

Afb. 4.8  Montagegereedschappen: waterpas, accuschroeven-

draaier, Torx-bit (TX30, bij de levering inbegrepen), 

steek-/gaffelsleutel (SW 13), hamer, rolmaat/duimstok

5 Platdakmontage

Bij de platdakmontage worden de vlakke collectors vast-
gezet op frames. 
Deze platdakframes maken een flexibele montage in een 
hoek van 30°, 45° of 60° mogelijk. 
Bovendien zijn de montagerails variabel in hoogte, om 
kleinere oneffenheden van de ondergrond te compense-
ren.

5.1 Collectorligging en veldrangschikking
De Vaillant vlakke collectors zijn verkrijgbaar in diverse 
uitvoeringen: een variant voor de horizontale collector-
ligging, een variant voor de verticale collectorligging.
Bovendien kunnen ze in het collectorveld naast elkaar 
en boven elkaar gerangschikt worden. 
Algemeen gelden de in deze handleiding beschreven 
montagestappen en aanwijzingen voor beide collec-
tor-liggingen 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

n Bij veldrangschikking naast elkaar

u Bij veldrangschikking boven elkaar

9Montagehandleiding auroTHERM 0020057142_01

Voor de montage 4
Platdakmontage 5

BENL



5.2 Verzwaringslast en rangschikking van de 
frames

Bepaal eerst aan de hand van tabel 5.1 de benodigde 
verzwaringslast van de frames.

Verzwaring [kg/collector]

Hoogte boven terrein

Instelhoek 0-10 m 10-18 m 18-25 m

30° 159 178 197

45° 225 252 279

60° 276 309 342

Tabel 5.1 Verzwaring platdakmontage

a
 Attentie!
Instortingsgevaar van het dak!
Controleer vóór de montage de maximaal toege-
stane dakbelastingen!
Raadpleeg eventueel een vakman.

De benodigde plaats en de afstanden van de frames on-
derling vindt u in tabel 5.2.

A

B

DE

Aantal 
collectors

A*
30° 45° 60°

C D* E
B F B F B F

V
er

ti
ca

a
l

   1** 1136
12

8
3

4
4

0
0

17
4

0

6
10

0

2
0

8
0

7
2

0
0

2
3

5
7

- -

2 2300

11
5

0

-

3 3563

12
6

3

4 4826

5 6089

6 7352

7 8615

8 9878

9 11141

10 12404

CC
F

H
o
ri

z
o
n

ta
a
l

1 1650

8
8

3

3
10

0

11
7

3

4
10

0

13
8

7

4
8

0
0

18
12

- -

2 3900

19
5

0

-

3 5963
2

0
6

3

4 8026

5 10089

6 12152

7 14215

8 16278

9 18341

10 20404

D
ra

in
b
a
ck 1 1650 8
8

3

3
10

0

11
7

3

4
10

0

13
8

7

4
8

0
0

18
12

16
5

0

-

2 1650

15
16

3
10

0

2
0

7
0

7
2

0
0

2
4

8
4

8
7

0
0

2
3

5
7

16
5

0

-

*   Maat A mag in verbinding met maat D met +/- 50 mm variëren.
**  Alleen mogelijk met 4 kiezelbakken in rangschikking uit het

verband
1)     Instelhoek (30°, 45° of 60°)

Tabel 5.2 Afstanden van de frames

a
 Attentie!
Vanaf een montagehoogte van meer dan 25 m 
boven terreinhoogte moet u een apart bouwsta-
tica-rapport laten opmaken!

a
 Attentie!
Houd bij het vastleggen van de standplaats een 
afstand van 1 m tot de dakrand aan! Een andere 
afstand zorgt voor grotere windbelastingen.

Montagehandleiding auroTHERM 0020057142_0110

5 Platdakmontage



11Montagehandleiding auroTHERM 0020057142_01

5.3 Montage van de collectors

1

2 3

Afb. 5.2 Frames voorbereiden

• Klap de frames omhoog.

a
 Attentie!
Neem absoluut goed nota van 
tabel 5.1 voor het bepalen van de 
noodzakelijke verzwaringslast!

Bij vastschroeven op het dak
• Bevestig het onderste telescoopprofiel met 

bouten en veiligheidsclip.

2

1

2

Afb. 5.3 Kiezelbakken monteren

Bij het gebruik van kiezelbakken:
• Schuif de kiezelbakken (1) over het bodem-

profiel.

Aantal kiezelbakken per 
frame

n
w 2

s 3

u w 3

Tabel 5.3 Aantal kiezelbakken

• Steek de veiligheidsklemmen (2) telkens 
buiten naar het scharnier toe van bovenaf 
op het bodemprofiel (2 stuks per frame) 
om de kiezelbakken vast te zetten.

• Bevestig het onderste telescoopprofiel met 
bouten en veiligheidsclip.

60°

45°

30°
1

2

Afb. 5.4 Frames monteren

• Steek de telescoopprofielen in elkaar tot 
de gaten van de gewenste hoekstand over 
elkaar liggen.

h
 Aanwijzing
U kunt kiezen uit een plaatsing van 
30°, 45° en 60° (standaard: 45°).

• Steek de bevestigingsbout door het betref-
fende gat (1).

• Zet de bevestigingsbout vast met de 
borgclip (2).

Platdakmontage 5
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Afb. 5.5 Frames met kiezelbakken

Bij het gebruik van kiezelbakken:
• Breng grote beschermmatten onder het 

plaatsingssysteem aan.
•  Zet overeenkomstig het aantal collectors 

dat moet worden gemonteerd, de frames 
op.

a
 Attentie!
Vul de kiezelbakken van het eerste 
frame vóór de collectormontage met 
kiezel, om het systeem stabiliteit te 
verlenen.

h
 Aanwijzing
De verzwaringslasten en afstanden 
zijn te vinden in tabel 5.1 en 5.2.

Afb. 5.6 Direct vastschroeven op dak

Bij vastschroeven op het dak:
• Zet overeenkomstig het aantal collectors 

dat moet worden gemonteerd, de frames 
op.

h
 Aanwijzing
De verzwaringslasten en afstanden 
zijn te vinden in tabel 5.1 en 5.2.

• Bevestig de frames op het dak.

a
 Attentie!
Lekkages door vernietiging van de 
dakhuid!
Zorg bij het plaatsen op dakafdich-
tingsvlakken voor voldoende be-
scherming van de dakhuid.

Afb. 5.7 Montagerails bevestigen en vergrendelen

• Bevestig de horizontale montagerails aan 
de klemelementen van de frames.

• Compenseer eventuele hoogteverschillen 
door de klemelementen te verschuiven.

• Trek hiervoor het onderste deel van het 
klemelement naar boven, het kan nu wor-
den verschoven en klikt bij loslaten weer 
vast.

Montagehandleiding auroTHERM 0020057142_0112

5 Platdakmontage



13Montagehandleiding auroTHERM 0020057142_01

20

A B

Afb. 5.8 Plaatsing van de montagerails

n Bij veldrangschikking naast elkaar

• Bij de montage van meerdere collectors 
laat u de montagerails in het midden op de 
klemelementen afsluiten (A).

• Bij het eerste en laatste frame laat u de 
montagerails 20 mm buiten de rand uitste-
ken (B).

u Bij veldrangschikking boven elkaar

• Laat de montagerails 20 mm buiten de 
rand uitsteken (B).

Afb. 5.9 Montagerails verbinden

n Bij veldrangschikking naast elkaar

• Steek de verbindingselementen in de zij-
kant van de montagerails.

• Zet een verder frame op (zie afb. 5.2 tot 
5.4).

• Verbind de montagerails en bevestig de 
montagerails in de klemelementen van de 
frames.

• Compenseer eventuele hoogteverschillen 
door de klemelementen te verschuiven.

1

Afb. 5.10 Collector inhaken

• Leg de collector met de onderste rand in 
het profiel van de montagerail.

• Let erop dat het bovenste klemblokje van 
het klemelement (1) over de collectorrand 
ligt.

Afb. 5.11 Bovenste montagerail plaatsen

n Bij veldrangschikking naast elkaar

• Schuif de bovenste montagerail vlak tegen 
de collector. 

• Let erop dat het bovenste klemblokje van 
het klemelement over de collectorrand ligt.

• Draai de onderste klemelementen vast met 
de steek-/gaffelsleutel (SW 13).

Platdakmontage 5
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1 

2 

1 
2 

a

A

B

Afb. 5.12 Buisverbinders aanbrengen

n Bij veldrangschikking naast elkaar

• Verwijder de transportstop uit de opname-
openingen.

• Steek de buisverbinders tot de aanslag in 
de opname-opening (1).

• Schuif de klemmen in de rail van de opna-
me-opening (2).

a
 Attentie!
Gevaar voor schade aan de collector 
door ondeskundige montage!
Verzeker uzelf ervan dat de klem (A) 
in de gleuf van de buisverbinding (B) 
glijdt.

1 

2 

1 

2 

a

A

B

Afb. 5.13 Verdere collectors monteren

n Bij veldrangschikking naast elkaar

• Zet de volgende collector op de onderste 
montagerail.

• Schuif de collector tegen de eerste collec-
tor (1) en zet de hydraulische verbindings-
stukken vast met de klemmen (2).

• Draai de beide klemelementen van de eer-
ste collector vast.

a
 Attentie!
Gevaar voor schade aan de collector 
door ondeskundige montage!
Verzeker uzelf ervan dat de klem (A) 
in de gleuf van de buisverbinding (B) 
glijdt.

1

2

3

4

Afb. 5.14 Hydraulische aansluitingen monteren (1 - 5 collectors)

n Bij veldrangschikking naast elkaar

• Sluit de aanvoer (uitlaat met opening voor 
collectorvoeler) (1) boven aan.

• Verwijder de rode stop en steek de collec-
torvoeler in de opening.

• De collectorvoeler tegen wegglijden met 
een kabelbandje borgen.

• Sluit de retour (inlaat) (2) onder aan.
• Monteer de stop zonder ontluchtingsope-

ning (3) onder op de collector.
• Monteer de stop met ontluchtingsopening 

(4) op het bovenste punt.
• Zet de aansluitingen en stoppen vast met 

de klemmen.
• Verbind de collectoraanvoer en -retour 

met de aansluitbuizen naar het systeem.
• Controleer evt. de dichtheid van de aan-

sluitingen.

5 Platdakmontage
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1

2

3

4

Afb. 5.15 Hydraulische aansluitingen monteren (6 of meer collectors)

n Bij veldrangschikking naast elkaar

h
 Aanwijzing
 Als u 6 of meer collectors achter el-
kaar schakelt, moet u de hydrauli-
sche aansluitingen diagonaal plaat-
sen, om een volledige doorstroming 
te forceren.

• Steek de retour (inlaat) (2) aan een zijde in 
de onderste opening aan de zijkant en de 
aanvoer (uitlaat met opening voor collec-
torvoeler) (4) diagonaal ertegenover in de 
bovenste opening aan de zijkant.

• Verwijder de rode stop en steek de collec-
torvoeler in de opening.

• De collectorvoeler tegen wegglijden met 
een kabelbandje borgen.

• Monteer de stop zonder ontluchtingsope-
ning (3) onder op de collector.

• Monteer de stop met ontluchtingsopening 
(1) op het bovenste punt.

• Zet de aansluitingen en stoppen vast met 
de klemmen.

• Verbind de collectoraanvoer en -retour 
met de aansluitbuizen naar het systeem.

• Controleer evt. de dichtheid van de aan-
sluitingen.

1

23

Afb. 5.16 Middelste montagerail

u Bij veldrangschikking boven elkaar

• Schuif de middelste montagerail vlak tegen 
de onderste collector (1). 

• Let erop dat het bovenste klemblokje van 
het klemelement over de collectorrand ligt.

• Bevestig de montagerail (2) voor de bo-
venste collector op het klemelement.

• Leg de bovenste collector (3) in de middel-
ste montagerail en het klemelement.

• Draai de klemelementen van de middelste 
rail vast.

Platdakmontage 5
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Afb. 5.17 Bovenste montagerail plaatsen

u Bij veldrangschikking boven elkaar

• Schuif de bovenste montagerail vlak tegen 
de collector. 

• Let erop dat het bovenste klemblokje van 
het klemelement over de collectorrand ligt.

• Draai de bovenste klemelementen vast.

1 

2

3

Afb. 5.18 Aansluiting van de Drainback-collectors onderling

u Bij veldrangschikking boven elkaar

• Verbind de collectors met de verbindings-
buis met snijringverbindingen (1).

• Stoot bij de bovenste collector bij de mar-
kering met een schroevendraaier (2) door 
de rubberstop voor de temperatuurvoeler.

• Steek de collectorvoeler door de rubber-
stop tot een duidelijke weerstand te voelen 
is (3).

Afb. 5.19 Hydraulische aansluiting bij Drainback-collectors

u Bij veldrangschikking boven elkaar

• Sluit op de onderste collector de retour (in-
laat) aan.

• Sluit op de bovenste collector de aanvoer 
(uitlaat) aan.

• Verbind de collectoraanvoer- en -retour 
met de aansluitbuizen naar het 
systeem.

• Controleer evt. de dichtheid van de aan-
sluitingen.

6 Montage op dak

Bij de montage op dak worden de vlakke collectors snel 
en betrouwbaar met bevestigingsklemmen vastgezet op 
horizontale montagerails. Om een goede aanpassing aan 
de verschillende dakbedekkingen te verkrijgen, staan er 
drie verschillende dakankers ter beschikking: 
- type P voor standaardpannen (b.v. dakpan) 
- type S voor vlakke shingles en pannen (b.v. bever-

staartpan, lei) alsmede extreem hoog vooruitstekende 
pannen (b.v. mediterrane kleipannen) 

- bevestigingsset stokschroef voor universele bevesti-
gingen (b.v. golfplaten, trapeziumplaten, shingles).

6.1 Collectorligging en veldrangschikking
De Vaillant vlakke collectors zijn verkrijgbaar in diverse 
uitvoeringen: een variant voor de horizontale collector-
ligging, een variant voor de verticale collectorligging.
Bovendien kunnen ze in het collectorveld naast elkaar 
en boven elkaar gerangschikt worden. 

5 Platdakmontage
6 Montage op dak
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Algemeen gelden de in deze handleiding beschreven 
montagestappen en aanwijzingen voor beide collec-
tor-liggingen 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

n Bij veldrangschikking naast elkaar

u Bij veldrangschikking boven elkaar

6.2 Montage van de dakankers
• Bepaal eerst aan de hand van tabel 6.1 het benodigde 

aantal dakankers.

Aantal 
collectors

Ligging van de 
plaats boven 
de zeespiegel 
[m] tot

Sneeuwbelastingszone

5 4 3 2 1

Dakhelling vanaf:

10° 40° 10° 40° 10° 40° 10° 40° 10° 40°

1

700

A
an

ta
l a

n
ke

rs

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

900 4 4 4 4 4 4 6 4 6 4

1200 4 4 4 4 6 4 8 6 8 6

2

700 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

900 8 8 8 8 8 8 12 8 12 8

1200 8 8 8 8 12 8 16 12 16 12

3

700 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

900 12 12 12 12 12 12 18 12 18 12

1200 12 12 12 12 18 12 24 18 24 18

4

700 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

900 16 16 16 16 16 16 24 16 24 16

1200 16 16 16 16 24 16 32 24 32 24

5

700 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

900 20 20 20 20 20 20 30 20 30 20

1200 20 20 20 20 30 20 40 30 40 30

6

700 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

900 24 24 24 24 24 24 36 24 36 24

1200 24 24 24 24 36 24 48 36 48 36

7

700 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

900 28 28 28 28 28 28 42 28 42 28

1200 28 28 28 28 42 28 56 42 56 42

Geldigheidsgebied van de begrippen volgens EN 1991 deel 1-3
Fmax anker: type S/type P 1,875 kN
Windbelasting: conform de volgens EN 1991 deel 1-3 ten grondslag liggende ontwerpbelastingen moeten voor de collectors de volgende 
minimumafstanden tot de rand worden aangehouden:
1. Telkens de kleinere waarde van 1/10 van de gebouwlengte (dakgootlengte) of 1/5 van de gebouwhoogte tot de dakgoot en tot de nok.
2. Telkens de kleinere waarde van 1/10 van de gebouwbreedte (gevelbreedte) of 1/5 van de gebouwhoogte tot de zijranden.
Als uitbreidingssets worden gebruikt, moet erop worden gelet dat de dakhaken in het midden op dezelfde afstanden gezet worden. Bij 
hoogteliggingen boven 900 HH [m] en dakhellingen van minder dan 40° moet vanaf sneeuwbelastingszone 2 een apart bouwstatica-
rapport worden opgesteld.

Tabel 6.1 Aantal benodigde dakankers

Montage op dak 6
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A

B BB B

C

Afb. 6.1 Afstanden bij veldrangschikking naast elkaar

n Bij veldrangschikking naast elkaar

• Monteer de ankers voor de montagerails 
met de volgende afstanden:

w s
A* 1245/1220 2045/2020

B 200 - 300

C 1460 - 1660 660 - 860

*  Voormontagemaat/afmontagemaat wordt bij de 
uiteindelijke bevestiging van de collectoren met 
ca. 20 - 25 mm verminderd.

Tabel 6.2  Afstanden bij veldrangschikking naast 

elkaar

h
 Opmerking 
De voormontagemaat wordt bij de 
uiteindelijke bevestiging met ca. 
20 - 25 mm verminderd. Let er daar-
om op dat de ankers voldoende spe-
ling hebben. 

A

B

C

D

Afb. 6.2 Afstanden bij veldrangschikking boven elkaar

u Bij veldrangschikking boven elkaar

• Monteer de ankers voor de montagerails 
met de volgende afstanden:

Afstand in mm

A* 1245/1220

B* 2500/2480

C 200 - 300

D 1460 - 1660

*  Voormontagemaat/afmontagemaat wordt bij de 
uiteindelijke bevestiging van de collectoren met 
ca. 20 - 25 mm verminderd.

Tabel Afb. 6.3  Afstanden bij veldrangschikking 

boven elkaar

h
 Opmerking 
De voormontagemaat wordt bij de 
uiteindelijke bevestiging met ca. 
20 - 25 mm verminderd. Let er daar-
om op dat de ankers voldoende spe-
ling hebben. 

6 Montage op dak
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6.2.1 Dakanker type P (dakpan)

A

B

1

2

5
 m

m

Afb. 6.3 Dakanker type P

Het dakanker type P kan naar keuze op het dakspant 
(pos. A) of op de daklat (pos. B) bevestigd worden.

Bevestiging op het dakspant

5

3

4

6

1
2

A

B

Afb. 6.4 Bevestiging op het dakspant

1. Maak op het betreffende punt de dakspanten vrij. De 
afstanden vindt u in tabel 6.2 en 6.3.

2. Plaats het dakanker.
3. Draai de bovenste schroef met de steek-/gaffelsleutel 

(SW 13) zover los tot het dakanker in hoogte versteld 
kan worden.

4. Stel het dakanker in op de hoogte van de dakpannen, 
zodat het bovenste deel van het anker op de dakbe-
dekking ligt en draai de schroef met de steek-/gaffel-
sleutel (SW 13) vast.

5. Schroef het dakanker met de 3 meegeleverde schroe-
ven op het dakspant vast.

6. Schuif de dakpannen weer op hun oorspronkelijke po-
sitie. 
Sla evt. de waterranden aan de onderkant (A) of bo-
venkant (B) van de dakpannen met een hamer uit, 
zodat de pannen goed aansluiten.

Montage op dak 6
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Bevestiging op de daklat

a
 Attentie!
Controleer vóór de montage op de daklat abso-
luut het draagvermogen van de daklat!
Vervang deze evt.

13

2

5

6

4

Afb. 6.5 Bevestiging op de daklat

1.   Schuif op de betreffende plek een tot twee dakpan-
nen boven de daklat naar boven. 
De afstanden vindt u in tabel 6.2 en 6.3.

2.   Draai de bovenste schroef met de steek-/gaffelsleu-
tel (SW 13) zover los tot het dakanker in hoogte ver-
steld kan worden. 

3.  Hang het dakanker aan de daklat.
4.   Stel het dakanker in op de hoogte van de dakpan-

nen. Het bovenstuk rust hierbij op de dakbedekking, 
het onderstuk wordt van onderaf dicht tegen de 
daklat geschoven. 
Let erop dat het anker bij vastklikken van de vertan-
ding vast om de daklat ligt en evt. iets voorgespan-
nen is.

6.2.2 Dakanker type S (voor beverstaartpan)

a
 Attentie!
Controleer vóór de montage op de daklat abso-
luut het draagvermogen van de daklat!
Vervang deze evt.

2
1

4

3

Afb. 6.6 Bevestiging dakanker type S

1.   Maak op het betreffende punt het dakspant of de 
daklat vrij. De afstanden vindt u in tabel 6.2 en 6.3.

2.  Plaats het dakanker.

5.   Draai de schroef vast met de steek-/gaffelsleutel 
(SW 13).

6.   Schuif de dakpannen weer op hun oorspronkelijke 
positie. 
Sla evt. de waterranden aan de onderkant van de 
dakpannen met een hamer uit, zodat de pannen 
goed aansluiten.

3.   Schroef het dakanker met de 3 meegeleverde 
schroeven op het dakspant of op de daklat vast.

4.   Schuif de dakpannen weer op hun oorspronkelijke 
positie.

6 Montage op dak
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6.2.3 Bevestigingsset stokschroef

a
 Attentie!
Controleer vóór de montage absoluut het draag-
vermogen van de houten onderconstructie!
Versterk deze evt.

1

2

3

5
4

6

Afb. 6.7 Bevestiging met stokschroef

1.   Boor op het betreffende punt een gat in de dakpan-
nen. De afstanden vindt u in tabel 6.2 en 6.3.

2.   Draai de stokschroef door de dakpan aan het dak-
spant vast.

3.   Schroef de onderste moer tegen de dakpannen, en 
draai deze zo stevig vast tot de afdichting de opening 
voldoende afdicht.

6.3 Montage van de collectors

Afb. 6.8 Montagerails monteren

• Bevestig de horizontale montagerails met 
de klemelementen aan de dakankers.

h
 Aanwijzing
De afstanden van de dakankers vindt 
u in tabel 6.2 en 6.3.

h
 Aanwijzing
Voor een mooier geheel plaatst u de 
onderste rail zo ver mogelijk onder 
op het dakanker.

1
2

Afb. 6.9 Montagerails uitbalanceren

• Let erop dat de montagerails waterpas be-
vestigd worden.

• Compenseer eventuele hoogteverschillen 
door de klemelementen te verschuiven.

• Trek hiervoor het klemelement naar boven, 
het kan nu verschoven worden en klikt bij 
loslaten weer vast.

4.   Plaats de middelste moer zodanig dat na opsteken 
van het ankerbovenstuk het voorste steunbereik op 
de dakbedekking rust.

5.   Schroef de tweede moer erop en draai deze vast 
(SW 17).

6.   Zaag de draadstang direct boven de moer af.
  Verwijder de bramen op deze plek.

Montage op dak 6
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1

Afb. 6.10 Collector inhaken

• Leg de collector met de onderste rand op 
de montagerail en haak deze in de klemele-
menten. 

• Let erop dat het bovenste klemblokje van 
het klemelement over de collectorrand ligt.

• Draai de klemelementen van de onderste 
montagerail vast met de steek-/gaffelsleu-
tel (SW 13).

a
 Attentie!
Controleer na vastdraaien van de 
klemelementen of er voldoende span-
ning op staat door aan het bovenste 
klemblokje te schudden. Als dit be-
weegt, draai de moer dan vaster aan.

1

2
3

Afb. 6.11 Middelste montagerail (veldrangschikking boven elkaar)

u Bij veldrangschikking boven elkaar

• Schuif de middelste montagerail vlak tegen 
de onderste collector (1).

• Let erop dat de haak van het klemelement 
over de collectorrand ligt.

• Bevestig de montagerail (2) voor de bo-
venste collector op het klemelement.

• Leg de bovenste collector (3) in de middel-
ste montagerail.

• Schroef de klemelementen van de middel-
ste rail vast.

Afb. 6.12 Bovenste montagerail plaatsen

• Schuif de bovenste montagerail vlak tegen 
de onderste collector. 

• Let erop dat het bovenste klemblokje van 
het klemelement over de collectorrand ligt.

• Draai de klemelementen boven de collector 
vast.

a
 Attentie!
Controleer na vastdraaien van de 
klemelementen of er voldoende span-
ning op staat door aan het bovenste 
klemblokje te schudden. Als dit be-
weegt, draai de moer dan vaster aan.

6 Montage op dak
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Afb. 6.13 Montagerails verbinden (veldrangschikking naast elkaar)

n Bij veldrangschikking naast elkaar

• Steek de verbindingselementen in de zij-
kant van de montagerails, tot deze voel-
baar vastklikken.

• Verbind de montagerails en bevestig deze 
met de klemelementen op de dakankers 
(zie afb. 6.8).

• Compenseer eventuele hoogteverschillen 
door de klemelementen te verschuiven.

2 

1 

a

A

B

Afb. 6.14 Verbindingsstukken aanbrengen (veldrangschikking naast elkaar)

n Bij veldrangschikking naast elkaar

• Steek de hydraulische verbindingsstukken 
tot de aanslag in de hiervoor bestemde 
opname-openingen aan de zijkant van de 
collectors.

• Bevestig de verbindingsstukken met de 
klemmen, schuif de klem voor de bovenste 
aansluiting van bovenaf in de rail en voor 
de onderste aansluiting van onderaf.

a
 Attentie!
Gevaar voor schade aan de collector 
door ondeskundige montage!
Verzeker uzelf ervan dat de klem (A) 
in de gleuf van de buisverbinding (B) 
glijdt.

2

3
1

Afb. 6.15 Verdere collectors monteren (veldrangschikking naast elkaar)

n Bij veldrangschikking naast elkaar

• Zet de volgende collector (1) op de onder-
ste montagerail.

• Schuif de collector tegen de eerste collec-
tor (2), let daarbij op de hydraulische ver-
bindingsstukken.

• Zet de tot de aanslag in de opening binnen-
gebrachte hydraulische verbindingsstukken 
vast met de klemmen (3).

• Draai alle resterende klemelementen van 
de dakankers vast.

a
 Attentie!
Gevaar voor schade aan de collector 
door ondeskundige montage!
Verzeker uzelf ervan dat de klem (A) 
in de gleuf van de buisverbinding (B) 
glijdt.

Montage op dak 6
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1

2
3

4

Afb. 6.16 Hydraulische aansluitingen monteren (1 - 5 collectors)

n Bij veldrangschikking naast elkaar

• Sluit de aanvoer (uitlaat met opening voor 
collectorvoeler) (1) boven aan.

• Verwijder de rode stop en steek de collec-
torvoeler in de opening.

• De collectorvoeler tegen wegglijden met 
een kabelbandje borgen.

• Sluit de retour (inlaat) (2) onder aan.
• Monteer de stop zonder ontluchtingsope-

ning (3) onder op de collector.
• Monteer de stop met ontluchtingsopening 

(4) op het bovenste punt.
• Zet de aansluitingen en stoppen vast met 

de klemmen.
• Verbind de collectoraanvoer en -retour 

met de aansluitbuizen naar het systeem.
• Controleer evt. de dichtheid van de aan-

sluitingen.

1

2
3

4

Afb. 6.17 Hydraulische aansluitingen monteren (6 of meer collectors)

n Bij veldrangschikking naast elkaar

h
 Aanwijzing
 Als u 6 of meer collectors achter el-
kaar schakelt, moet u de hydrauli-
sche aansluitingen diagonaal plaat-
sen, om een volledige doorstroming 
te forceren.

• Steek de retour (inlaat) (2) aan een zijde in 
de onderste opening aan de zijkant en de 
aanvoer (uitlaat met opening voor collec-
torvoeler) (4) diagonaal ertegenover in de 
bovenste opening aan de zijkant.

• Verwijder de rode stop en steek de collec-
torvoeler in de opening.

• De collectorvoeler tegen wegglijden met 
een kabelbandje borgen.

• Zet de aansluitingen en stoppen vast met 
de klemmen.

• Monteer de stop zonder ontluchtingsope-
ning (3) onder op de collector.

• Monteer de stop met ontluchtingsopening 
(1) op het bovenste punt.

• Verbind de collectoraanvoer en -retour 
met de aansluitbuizen naar het systeem.

• Controleer evt. de dichtheid van de aan-
sluitingen.

6 Montage op dak
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a

1

2

Afb. 6.18  Verbinding van de collectors (veldrangschikking boven elkaar)

u Bij veldrangschikking boven elkaar

• Verbind de collectors met de buisverbin-
der.

• Zet de buisverbinder vast met de klemmen.

a
 Attentie!
Gevaar voor schade aan de collector 
door ondeskundige montage!
Verzeker uzelf ervan dat de klemmen 
(1) in de gleuf van de buisverbinding 
(B) glijden.

1

2

Afb. 6.19 Hydraulische aansluiting (veldrangschikking boven elkaar)

u Bij veldrangschikking boven elkaar

• Sluit op de bovenste collector de aanvoer 
(uitlaat) (1) aan.

• Verwijder de rode stop en steek de collec-
torvoeler in de opening.

• De collectorvoeler tegen wegglijden met 
een kabelbandje borgen.

• Sluit op de onderste collector de retour (in-
laat) (2) aan.

• Verbind de collectoraanvoer en -retour 
met de aansluitbuizen naar het systeem.

• Controleer evt. de dichtheid van de aan-
sluitingen.

2

3

1

Afb. 6.20 Aansluiting van de Drainback-collectors onderling

u Bij veldrangschikking van Drainback-
collectors boven elkaar

• Verbind de collectors met de verbindings-
buis met snijringverbindingen (1).

• Stoot bij de bovenste collector bij de mar-
kering met een schroevendraaier (2) door 
de rubberstop voor de temperatuurvoeler.

• Steek de collectorvoeler door de rubber-
stop tot een duidelijke weerstand te voelen 
is (3).

Montage op dak 6
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Afb. 6.21 Hydraulische aansluiting bij Drainback-collectors

u Bij veldrangschikking van Drainback-
collectors boven elkaar

• Sluit onder de retour (inlaat) aan.
• Sluit de aanvoer (uitlaat) boven op de col-

lector aan.
• Verbind de collectoraanvoer en -retour 

met de aansluitbuizen naar het systeem en 
controleer evt. de dichtheid van de aanslui-
tingen.

7 Afsluitende werkzaamheden

Controleer aan de hand van de volgende tabel of alle 
werkstappen uitgevoerd werden.

Stap

1 Bij platdakmontage: frames met bevestigingsbout en borgclip vastgezet

2 Bij platdakmontage: kiezelbakken gevuld/frames verankerd

3 Alle aansluitingen met klemmen vastgezet

4 Hydraulische aansluitingen correct gelegd

5 Collectorvoeler VR 11 aangesloten

6 Alle klemelementen vastgedraaid

7 Collectors op bliksemafleider aangesloten (optie bij bliksemafleider)

8 Druktest (ideaal bezien met luchtdruk) uitgevoerd, alle aansluitingen dicht

Tabel 7.1 Afsluitende werkzaamheden

h
 Aanwijzing
Na de eerste inbedrijfstelling en in seizoenen 
met sterke schommelingen van de buitentem-
peratuur kan er condensvorming in de collector 
optreden.
Dit is normaal gebruiksgedrag.

h
 Aanwijzing
Reflecties door onregelmatigheden in het glas 
zijn materiaaltypische verschijnselen.

8 Afvoer

Alle zonnecollectors van Vaillant GmbH voldoen aan de 
vereisten van het Duitse milieukeurmerk "Blauwe 
Engel". In dit verband hebben we ons als fabrikant ertoe 
verplicht om de onderdelen terug te nemen en te laten 
recycleren als ze na jaren van goed gebruik afgevoerd 
moeten worden.

6 Montage op dak
7 Afsluitende werkzaamheden
8 Afvoer
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9 Servicedienst van de fabriek en 
garantie

Fabrieksgarantie 
De producten van de NV Vaillant zijn gewaarborgd 
tegen alle materiaal- en constructiefouten voor een pe-
riode van twee jaar vanaf de datum vermeld op het aan-
koopfactuur dat u heel nauwkeurig dient bij te houden.
De waarborg geldt alleen onder de volgende voorwaar-
den:
1. Het toestel moet door een erkend gekwalificeerd vak-

man geplaatst worden, onder zijn volledige verant-
woordelijkheid, en zal erop 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 waar-
borg van toepassing zou blijven. De originele onderde-
len moeten in het Vaillant-toestel gemonteerd zijn, zo-
niet wordt de waarborg geannuleerd.

3. Teneinde de waarborg te laten gelden, moet u ons de 
garantiekaart volledig ingevuld, ondertekend en ge-
frankeerd 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 re-
geling, door het gebruik van een niet overeenkomstige 
energie, een verkeerde of gebrekkige installatie, de niet-
naleving van de gebruiksaanwijzing die bij het toestel 
gevoegd is, door het niet opvolgen van de normen be-
treffende de installatievoorschriften, het type van lokaal 
of verluchting, verwaarlozing, overbelasting, bevriezing, 
elke normale slijtage of elke handeling van overmacht. 
In dit geval zullen onze prestaties en de geleverde on-
derdelen aangerekend worden. Bij facturatie, opgesteld 
volgens de algemene voorwaarden van de na-verkoop-
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, behou-
dens voorafgaand schriftelijk akkoord van een derde 
persoon (bv. huurder, eigenaar, syndic, enz.) die deze 
factuur uitdrukkelijk ten zijne laste neemt. Het factuur-
bedrag zal contant betaald moeten worden aan de fa-
briekstechnicus die het werk heeft uitgevoerd. Het her-
stellen of vervangen van onderdelen tijdens de garantie-
periode heeft geen verlenging van de waarborg tot ge-
volg. 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 verschil, zijn enkel de Tribunalen van het dis-
trict 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 verande-
ren, mag bij onderhoud en herstellingen enkel nog origi-
nele Vaillant onderdelen gebruikt worden.

Klantendienst
Vaillant NV- SA
Rue Golden Hopestraat 15
1620 Drogenbos
Tel: 02/334 93 52

Servicedienst van de fabriek en garantie 9
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10 Technische gegevens

10 Technische gegevens

Eenheid VFK 135 D VFK 145 H/V

Absorbertype Serpentine horiz. Serpentine horiz./vert. 

Afmetingen (L x B x H) mm 1233 x 2033 x 80
2033 x 1233 x 80 (V)
1233 x 2033 x 80 (H)

Gewicht kg 37 38

Volume l 1,35
2,16 (H)
1,85 (V)

Max. druk bar 10

Stilstandtemperatuur °C 176 171

Bruto-oppervlak m2 2,51

Apertuuroppervlak m2 2,35

Absorberoppervlak m2 2,33

Absorber mm Aluminium (met vacuümcoating) 0,5 x 1178 x 1978

Coating
High selective (blue) 

α = 95 %
ε =5 %

Glasafdekking mm 3,2 (dikte) x 1233 x 2033

Glastype Veiligheidsglas voor zonnesystemen (prismatische structuur)

Transmissie % τ = 91

Achterwandisolatie
mm

W/m2K
kg/m3

Steenwol (zwarte laag)
40

λ = 0,035
ρ = 55

Randisolatie geen

Rendement ηo % 80,1
80,1 (H)
79,1 (V)

Warmtecapaciteit Ws/m•K 7362
9700 (H)
8200 (V)

Warmteverliesfactor (k
1
) W/m•K 3,76

3,32 (H)
2,41 (V)

Warmteverliesfactor (k
2
) W/m2K2 0,012

0,023 (H)
0,049 (V)

Tabel 10.1 Technische gegevens
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Technische gegevens 10
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Afb. 10.1 Maattekening VFK 145 H
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VFK 145 V
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