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Hoofdstuk 1 : Condensatie gaswandketels

ecoTEC pure VC/W

ecoTEC pro VC/W

ecoTEC plus VC/W

ecoTEC exclusive VC/W

Overzicht 2022.v0 - pagina 5

Hoofdstuk 1 : Condensatie gaswandketels - enkel verwarming
ecoTEC exclusive VC 20CS/1-7 I - VC 30CS/1-7 I

5

JAAR GARANTIE
JAAR
www.vaillant.be/5jaar

Uitrusting:
VC 20CS = 2,5 ... 19,7 kW cv – 24 kW boiler
VC 30CS = 3,5 ... 29,9 kW cv – 34,8 kW boiler
Energieklasse verwarming A (seizoensrendement 94%)
Systeemlabel A+ in combinatie met een Vaillant weersafhankelijke
regelaar
Green iQ-label (duurzaam, energie-efficiëntie en connectivity)
IoniDetect-technologie (op basis van ionisatie een zelfstandige
verbrandingsregeling die schommelingen in de gaskwaliteit opvangt en
voor een optimale verbranding zorgt, zonder vermogenverlies)
CE-gekeurd categorie aardgas I2N
Rendement bij deellast 109,9%
Modulatiebereik 1:10
Modulerende hoog rendement pomp (EEI < 0,23)
No bypass-functie (assistent voor hydraulische inregeling van de
installatie via APP)
Keuze sturing pomp op basis van ΔT, Δp of constant debiet
Ultrasonische debietsensor
Druksensor verwarming
Primaire warmtewisselaar uit roestvrijstaal
Expansievat 10 l ingebouwd
Gemotoriseerde 3-wegkraan (boilervoorrang)
Te combineren met een indirecte warmwaterboiler uniSTOR VIH R
of een zonneboiler VIH S
3,5 inch monochrome TFT-display met 4 aanraaktoetsen en 1
capacitieve touchslider met selectief aanraakgebied
Digitale display met tekst, symbolen, functie-aanduidingen
Vorstbeveiliging en gebrek-aan-waterbeveiliging
Internetmodule sensoNET VR 921 standaard meegeleverd
sensoCOMFORT App. gratis
(in combinatie met sensoCOMFORT VRC 720(f)-regelaar)
Niet geschikt voor CLV-systemen in overdruk
5 jaar omnium waarborg
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ecoTEC plus

Hoofdstuk 1 : Condensatie gaswandketels - enkel verwarming
ecoTEC plus VC 126/5-5 – VC 306/5-5 – VC 356/5-5

5

JAAR GARANTIE
JAAR
www.vaillant.be/5jaar

Uitrusting:
VC 126 = 3,0 - 12,2 kW cv – 12,2 kW boiler
VC 306 = 5,8 - 30 kW cv – 34 kW boiler
VC 356 = 6,4 - 35 kW cv – 38 kW boiler
Energieklasse verwarming A (seizoensrendement 94%)
Systeemlabel A+ in combinatie met een Vaillant weersafhankelijke
regelaar
CE-gekeurd categorie aardgas I2E(S)B en vloeibaar gas I3P
(VC 126/5-5 niet ombouwbaar naar propaan)
Rendement bij deellast 109,6%
Modulatiebereik 20-100%
Modulerende hoog rendement pomp (EEI < 0,23)
Primaire warmtewisselaar uit roestvrijstaal
Expansievat 10 l ingebouwd (niet voor VC 356)
Regelbare bypass
Gemotoriseerde 3-wegkraan (boilervoorrang)
Te combineren met een indirecte warmwaterboiler uniSTOR VIH R
of een zonneboiler VIH S
Druksensor verwarming
Digitale display met tekst, symbolen, functie-aanduidingen
Vorstbeveiliging en gebrek-aan-waterbeveiliging
Te combineren met een indirecte warmwaterboiler uniSTOR VIH R
of een zonneboiler VIH S
5 jaar omnium waarborg

afsluitkranen
veiligheidsgroep
ventiel
hoog rendementpomp
verdeelklep
waterdruksensor
NTC-voeler
thermische smeltzekering
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Hoofdstuk 1 : Condensatie gaswandketels - enkel verwarming
ecoTEC plus VC 206/8-5

5

JAAR GARANTIE
JAAR
www.vaillant.be/5jaar

Uitrusting:
VC 206 = 3,8 - 20 kW cv – 23,8 kW boiler
Nieuwe verbrandingscontrole met ionisatietechnologie
Automatische aanpassing van de gashoeveelheid in functie
van de verbrandingswaarde (gaskwaliteit)
Energieklasse verwarming A (seizoensrendement 94%)
Systeemlabel A+ in combinatie met een Vaillant
weersafhankelijke regelaar
CE-gekeurd categorie aardgas I2N
Rendement bij deellast 109,6%
Modulatiebereik 20-100%
Modulerende hoog rendement pomp (EEI < 0,23)
Primaire warmtewisselaar uit roestvrijstaal
Expansievat 10 l ingebouwd
Regelbare bypass
Gemotoriseerde 3-wegkraan (boilervoorrang)
Druksensor verwarming
Digitale display met tekst, symbolen, functie-aanduidingen
Vorstbeveiliging en gebrek-aan-waterbeveiliging
Te combineren met een indirecte warmwaterboiler uniSTOR VIH R
of een zonneboiler VIH S
5 jaar omnium waarborg
Opmerking
Niet geschikt voor CLV-systemen in overdruk
Niet beschikbaar voor propaan
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Service valve
Expansion relief valve
Valve
Pump
Motor
Impeller sensor
Water pressure sensor
NTC sensor
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Hoofdstuk 1 : Condensatie gaswandketels - enkel verwarming
ecoTEC plus VC 486/5-5 – VC 656/5-5
Uitrusting:
VC 486 = 8,9 - 44,2 kW
VC 656 = 11,9 - 59,6 kW
Energieklasse verwarming A (seizoensrendement 94%)
Systeemlabel A+ in combinatie met een Vaillant
weersafhankelijke regelaar
CE-gekeurd categorie aardgas I2E(S)B en vloeibaar gas I3P
Rendement bij deellast 109,3%
Modulatiebereik 20-100%
Modulerende hoog rendement pomp (EEI < 0,23)
Primaire warmtewisselaar uit roestvrijstaal
Geen bypass noch evenwichtfles noodzakelijk voor 1 cv-circuit
met radiatoren
Boilervoorrang d.m.v. externe laadpomp of 3-wegkraan
Ingebouwde sturing van een externe cv-pomp of laadpomp
Te combineren met een indirecte warmwaterboiler uniSTOR VIH R
of een zonneboiler VIH S
Debiet- en druksensor verwarming
Bedrijfsdruk 4 bar verwarming
Digitale display met tekst, symbolen, functie-aanduidingen
Vorstbeveiliging en gebrek-aan-waterbeveiliging
Bedrijfszekerheid gegarandeerd door systeem ‘comfort safe’
Dynamische automatische ontluchter
Rookgasafvoer met ingebouwde regenwateropvangcollector
Controle op de rookgasafvoer d.m.v. een pressiostaat
2 jaar omnium waarborg
5 jaar waarborg primaire warmtewisselaar
Accessoires cascade tot 7 ketels mogelijk
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Hoofdstuk 1 : Condensatie gaswandketels - enkel verwarming
ecoTEC plus VC 806/5-5 – VC 1006/5-5 – VC 1206/5-5
Uitrusting:
VC 806 = 14,9 - 74,7 kW cv – 76,2 kW boiler
VC 1006 = 18,7 - 93,3 kW cv – 95,2 kW boiler
VC 1206 = 22,4 - 112 kW cv – 114,3 kW boiler
CE-gekeurd categorie aardgas I2E(R)B
Rendement bij deellast 108%
Modulatiebereik 20-100%
Modulerende hoog rendement pomp (EEI < 0,23)
beschikbaar als accessoire
Primaire warmtewisselaar uit roestvrijstaal
Evenwichtfles/warmtewisselaar extern te voorzien i.f.v. de
cv-installatie
Boilervoorrang d.m.v. externe laadpomp
Ingebouwde sturing van een externe cv-pomp of laadpomp
Te combineren met een indirecte warmwaterboiler uniSTOR VIH R
of een zonneboiler VIH S
Debiet- en druksensor verwarming
Digitale display met tekst, symbolen, functie-aanduidingen
Vorstbeveiliging en gebrek-aan-waterbeveiliging
2 jaar omnium waarborg
5 jaar waarborg primaire warmtewisselaar
Cascade opstelling tot 720 kW mogelijk
Opmerking
Niet beschikbaar voor propaan
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Wartungshahn
Sicherheitsventil (Zubehör)
Zündtransformator
Ausdehnungsgefäß (Zubehör)
Pumpe (Zubehör)
Motor
Wasserdrucksensor
NTC-Fühler
Sicherheitstemperaturbegrenzer
Abgas-Druckdose

bar

Hoofdstuk 1 : Condensatie gaswandketels - enkel verwarming
ecoTEC pro VC 246/5-3 A
Uitrusting:
VC 246 = 6,2 - 23,1 kW cv – 23,1 kW boiler
Energieklasse verwarming A (seizoensrendement 94%)
Systeemlabel A+ in combinatie met een Vaillant
weersafhankelijke regelaar
CE-gekeurd categorie aardgas I2E(S)B en vloeibaar gas I3P
Rendement bij deellast 109,5%
Modulatiebereik 30-100%
Modulerende hoog rendement pomp (EEI < 0,23)
Primaire warmtewisselaar uit roestvrijstaal
Expansievat 10 l ingebouwd
Regelbare bypass
Gemotoriseerde 3-wegkraan (boilervoorrang)
Te combineren met een indirecte warmwaterboiler uniSTOR VIH R
of een zonneboiler VIH S
Druksensor verwarming
Digitale display met symbolen en functie-aanduidingen
Vorstbeveiliging en gebrek-aan-waterbeveiliging
2 jaar omnium waarborg
5 jaar waarborg primaire warmtewisselaar
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Hoofdstuk 1 : Condensatie gaswandketels - enkel verwarming
ecoTEC pure VC 186/7-2 – VC 256/7-2
Uitrusting:
VC 186 = 6,4 - 18,5 kW cv – 24,3 kW boiler
VC 256 = 7,3 - 24,1 kW cv – 28,1 kW boiler
Energieklasse verwarming A (seizoensrendement 92%)
CE-gekeurd categorie aardgas I2E(S)B en vloeibaar gas I3P
Rendement bij deellast 108%
Modulatiebereik 30-100%
Modulerende hoog rendement pomp (EEI < 0,23)
Primaire warmtewisselaar uit roestvrijstaal
Expansievat 8 l ingebouwd
Regelbare bypass
Gemotoriseerde 3-wegkraan (boilervoorrang)
Te combineren met een indirecte warmwaterboiler uniSTOR VIH R
of een zonneboiler VIH S
Druksensor verwarming
Digitale display
Vorstbeveiliging en gebrek-aan-waterbeveiliging
2 jaar omnium waarborg
5 jaar waarborg primaire warmtewisselaar
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Hoofdstuk 1 : Condensatie gaswandketels - combi

5

JAAR GARANTIE
JAAR
www.vaillant.be/5jaar

ecoTEC exclusive VCW 36CF/1-7 I - VCW 43CF/1-7 I
Uitrusting:
VCW 36CF = 3,0 - 24,9 kW cv – 36,4 kW sanitair
VCW 43CF = 4,5 - 30,6 kW cv - 42,8 kW sanitair
Energieklasse verwarming A (seizoensrendement 94%)
Energieklasse sanitair A (energie-efficiëntie nWH 92%)
Sanitair tapprofiel tot XXL
Systeemlabel A+ in combinatie met een Vaillant
weersafhankelijke regelaar
Green iQ-label (duurzaam, energie-efficiëntie en connectivity)
IoniDetect-technologie (op basis van ionisatie een zelfstandige
verbrandingsregeling die schommelingen in de gaskwaliteit opvangt
en voor een optimale verbranding zorgt, zonder vermogenverlies)
CE-gekeurd categorie aardgas I2N
Rendement bij deellast 109,5%
Modulatiebereik 1:10
Modulerende hoog rendement pomp (EEI < 0,23)
No bypass-functie (assistent voor hydraulische inregeling van de
installatie via APP)
Keuze sturing pomp op basis van ΔT, Δp of constant debiet
Ultrasonische debietsensor
Primaire warmtewisselaar uit roestvrijstaal
Expansievat 10 l ingebouwd
Gemotoriseerde 3-wegkraan (voorrang sww)
Sanitaire warmtewisselaar uit roestvrijstaal
Sanitaire tapwatervoeler (1 ºC)
3,5 inch monochrome TFT-display met 4 aanraaktoetsen en 1
capacitieve touchslider met selectief aanraakgebied
Digitale display met tekst, symbolen, functie-aanduidingen
Vorstbeveiliging en gebrek-aan-waterbeveiliging
Internetmodule sensoNET VR 921 standaard meegeleverd
sensoCOMFORT App. gratis
(in combinatie met sensoCOMFORT VRC 720(f)-regelaar)
Niet geschikt voor CLV-systemen in overdruk
5 jaar omnium waarborg

e

ecoTEC plus

extraCONDENS :
tot 8% lager in verbruik
tijdens warmwaterproductie
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Hoofdstuk 1 : Condensatie gaswandketels - combi
ecoTEC plus VCW 296/5-5 – VCW 346/5-5 – VCW 376/5-5

5

JAAR GARANTIE
JAAR
www.vaillant.be/5jaar

Uitrusting:
VCW 296 = 5,2 - 25 kW cv – 30 kW sanitair
VCW 346 = 5,8 - 30 kW cv – 34 kW sanitair
VCW 376 = 6,4 - 35 kW cv – 38 kW sanitair
Energieklasse verwarming A (seizoensrendement 94%)
Energieklasse sanitair A (energie-efficiëntie nWH 87%)
Sanitair tapprofiel XL
Systeemlabel A+ in combinatie met een Vaillant
weersafhankelijke regelaar
CE-gekeurd categorie aardgas I2E(S)B en vloeibaar gas I3P
Rendement bij deellast 109%
Modulatiebereik 20-100%
Modulerende hoog rendement pomp (EEI < 0,23)
Primaire warmtewisselaar uit roestvrijstaal
Expansievat 10 l ingebouwd (niet voor VC 376)
Regelbare bypass
Gemotoriseerde 3-wegkraan (voorrang sww)
Sanitaire warmtewisselaar uit roestvrijstaal
Sanitaire tapwatervoeler (1 ºC)
Druksensor verwarming
Digitale display met tekst, symbolen, functie-aanduidingen
Vorstbeveiliging en gebrek-aan-waterbeveiliging
5 jaar omnium waarborg
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Hoofdstuk 1 : Condensatie gaswandketels - combi
ecoTEC pro VCW 246/5-3 A – VCW 286/5-3 A
Uitrusting:
VCW 246 = 6,2 - 23,1 kW cv – 23 kW sanitair
VCW 286 = 7,5 - 24,1 kW cv – 28 kW sanitair
Energieklasse verwarming A (seizoensrendement 94%)
Energieklasse sanitair A (energie-efficiëntie nWH 87%)
Sanitair tapprofiel XL
Systeemlabel A+ in combinatie met een Vaillant
weersafhankelijke regelaar
CE-gekeurd categorie aardgas I2E(S)B en vloeibaar gas I3P
Rendement bij deellast 109%
Modulatiebereik 30-100%
Modulerende hoog rendement pomp (EEI < 0,23)
Primaire warmtewisselaar uit roestvrijstaal
Expansievat 10 l ingebouwd
Regelbare bypass
Gemotoriseerde 3-wegkraan (voorrang sww)
Sanitaire warmtewisselaar uit roestvrijstaal
Druksensor verwarming
Digitale display met symbolen en functie-aanduidingen
Vorstbeveiliging en gebrek-aan-waterbeveiliging
2 jaar omnium waarborg
5 jaar waarborg primaire warmtewisselaar

afsluitkranen
veiligheidsgroep
ventiel
pomp 2 snelheden
verdeelklep
debietsensor sanitair
waterdruksensor
NTC-voeler
smeltzekering
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Hoofdstuk 1 : Condensatie gaswandketels - combi
ecoTEC pure VCW 226/7-2 – VCW 286/7-2
Uitrusting:
VCW 226 = 6,4 - 18,5 kW cv – 24,3 kW sanitair
VCW 286 = 7,3 - 24,1 kW cv – 28,1 kW sanitair
Energieklasse verwarming A (seizoensrendement 92%)
Energieklasse sanitair A (energie-efficiëntie nWH 87%)
Sanitair tapprofiel XL
CE-gekeurd categorie aardgas I2E(S)B en vloeibaar gas I3P
Rendement bij deellast 108%
Modulatiebereik 30-100%
Modulerende hoog rendement pomp (EEI < 0,23)
Primaire warmtewisselaar uit roestvrijstaal
Expansievat 8 l ingebouwd
Regelbare bypass
Gemotoriseerde 3-wegkraan (voorrang sww)
Sanitaire warmtewisselaar uit roestvrijstaal
Druksensor verwarming
Digitale display met symbolen en functie-aanduidingen
Vorstbeveiliging en gebrek-aan-waterbeveiliging
2 jaar omnium waarborg
5 jaar waarborg primaire warmtewisselaar
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Hoofdstuk 1 : Compacte condensatie gasketel met ingebouwde sanitaire boiler
ecoCOMPACT VCC 206/4-5 – VCC 266/4-5 – VCC 306/4-5
Uitrusting:
VCC 206 = 3,8 - 20 kW cv – 24 kW sanitair
VCC 266 = 5,2 - 25 kW cv – 30 kW sanitair
VCC 306 = 5,8 - 30 kW cv – 34 kW sanitair
Energieklasse verwarming A (seizoensrendement 92%)
Energieklasse sanitair A (energie-efficiëntie nWH 83%)
Sanitair tapprofiel XL
CE-gekeurd categorie aardgas I2E(S)B en vloeibaar gas I3P
Rendement bij deellast 108%
Modulatiebereik 19-100%
Modulerende hoog rendement pomp (EEI < 0,23)
Primaire warmtewisselaar uit roestvrijstaal
Expansievat verwarming 15 l ingebouwd
Regelbare bypass
Druksensor verwarming
Gemotoriseerde 3-wegkraan (voorrang boiler)
Sanitaire warmwaterboiler 150 l met spiraal
Geëmailleerd stalen vat met magnesiumanode
(elektrische anode ‘onderhoudsvrij’ in optie verkrijgbaar)
Sanitair expansievat 5 l (niet afgebeeld)
Split-mounting-concept = ketel en boiler apart demonteerbaar
Digitale display met tekst, symbolen, functie-aanduidingen
Vorstbeveiliging en gebrek-aan-waterbeveiliging
2 jaar omnium waarborg
5 jaar waarborg primaire warmtewisselaar
5 jaar omruilwaarborg sanitaire warmwaterboiler

e
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Hoofdstuk 1 : Compacte condensatie gasketel met ingebouwde zonneboiler
auroCOMPACT VSC D 206/4-5 – VSC D 306/4-5
Uitrusting:
VSC D 206 = 3,8 - 20 kW cv – 24 kW sanitair
VSC D 306 = 5,8 - 30 kW cv – 34 kW sanitair
CE-gekeurd categorie aardgas I2E(S)B en vloeibaar gas I3P
Energieklasse verwarming A (seizoensrendement 92%)
Energieklasse sanitair A (nWH 85%) en sanitair tapprofiel XL
Rendement bij deellast 108%
Modulatiebereik 19-100%
Modulerende hoog rendement pomp (EEI < 0,23)
Primaire warmtewisselaar uit roestvrijstaal
Expansievat verwarming 15 l ingebouwd
Regelbare bypass verwarming
Druksensor verwarming
Gemotoriseerde 3-wegkraan (voorrang boiler)
Sanitaire zonneboiler 190 l met spiraal
Geëmailleerd stalen vat met magnesiumanode
(elektrische anode ‘onderhoudsvrij’ in optie verkrijgbaar)
Sanitair expansievat 8 l (niet afgebeeld)
Zonne-energiesysteem volgens het leegloopprincipe
Regelaar, modulerende hoog rendement pomp, thermostatisch
mengventiel en terugloopvat zonne-energie-installatie ingebouwd
bijverwarming d.m.v. een platenwarmtewisselaar en volgens het
thermisch gelaagd principe
Split-mounting-concept = ketel en boiler apart demonteerbaar
Digitale display met tekst, symbolen, functie-aanduidingen
Vorstbeveiliging en gebrek-aan-waterbeveiliging
2 jaar omnium waarborg
5 jaar waarborg primaire warmtewisselaar
5 jaar omruilwaarborg sanitaire warmwaterboiler
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Hoofdstuk 2 : Condensatie gasketels
ecoVIT exclusiv VKK 226/4 – 286/4 – 366/4 – 476/4 – 656/4
Uitrusting:
VKK 226 = 6,3 - 21,3 kW
VKK 286 = 7,7 - 26,2 kW
VKK 366 = 10 - 34 kW
VKK 476 = 12,8 - 43,6 kW
VKK 656 = 17,8 - 60 kW
Energieklasse verwarming A (seizoensrendement 92%)
CE-gekeurd categorie aardgas I2E(S)B en vloeibaar gas I3P
Rendement bij deellast 108%
Modulatiebereik 30-100%
Stalen vat als ketellichaam (grote waterinhoud 100 l)
(geschikt voor 0 debiet installaties)
Dikwandige rookgasspiraal (warmtewisselaar) uit roestvrijstaal
Modulerende premixbrander uit roestvrijstaal
Verbrandingskamer uit roestvrijstaal
1 vertrek verwarming
2 retouraansluitingen (hoge -en lage temperatuur)
Druksensor verwarming
Boilervoorrang d.m.v. externe laadpomp
Te combineren met een indirecte warmwaterboiler actoSTOR VIH K 300,
een uniSTOR VIH R of een zonneboiler VIH S
Digitale display met tekst, symbolen, functie-aanduidingen
Vorstbeveiliging en gebrek-aan-waterbeveiliging
Verstelbare voetsteunen
Cascade opstelling mogelijk
2 jaar omnium waarborg
5 jaar waarborg primaire warmtewisselaar
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Hoofdstuk 2 : Condensatie gasketels
ecoVIT VKK 186/5 – 256/5 – 356/5 – 486/5
Uitrusting:
VKK 186 = 5 - 17,2 kW
VKK 256 = 7,2 - 24,3 kW
VKK 356 = 10,1 - 33,3 kW
VKK 486 = 13,9 - 47,2 kW
Energieklasse verwarming A (seizoensrendement 92%)
CE-gekeurd categorie aardgas I2E(S)B en vloeibaar gas I3P
Rendement bij deellast 108%
Modulatiebereik 30-100%
Stalen vat als ketellichaam (grote waterinhoud 100 l)
(geschikt voor 0 debiet installaties)
Dikwandige rookgasspiraal (warmtewisselaar) uit roestvrijstaal
Modulerende premixbrander uit roestvrijstaal
Verbrandingskamer uit roestvrijstaal
Druksensor verwarming
Boilervoorrang d.m.v. externe laadpomp
Te combineren met een indirecte warmwaterboiler uniSTOR VIH R of
een zonneboiler VIH S
Niet compatibel met de sanitaire boiler actoSTOR VIH K 300
Digitale display met tekst, symbolen, functie-aanduidingen
Vorstbeveiliging en gebrek-aan-waterbeveiliging
Verstelbare voetsteunen
Cascade opstelling mogelijk
2 jaar omnium waarborg
5 jaar waarborg primaire warmtewisselaar
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Hoofdstuk 2 : Condensatie gasketels
ecoCRAFT exclusiv VKK 806/3 – VKK 1206/3 – VKK 1606/3 VKK 2006/3 – VKK 2406/3 – VKK 2806/3
Uitrusting:
VKK 806 = 13,6 - 78,2 kW
VKK 1206 = 21,3 - 133,4 kW
VKK 1606 = 26,2 - 156,5 kW
VKK 2006 = 43,1 - 196,8 kW
VKK 2406 = 47 - 236,2 kW
VKK 2806 = 51 - 275,5 kW
Energieklasse verwarming A (seizoensrendement 92%)
CE-gekeurd categorie aardgas I2E(R)B
Rendement bij deellast 108%
Modulatiebereik 17-100%
Primaire warmtewisselaar uit Gietaluminium/Silicium
Opbouw primaire warmtewisselaar volgens Tichelmann-principe
Modulerende premixbrander uit roestvrijstaal
Pneumatische gas/lucht-regeling
Vertrek-, retour- en ketelsensor
Druksensor verwarming
Rookgas- en luchtpressiostaat
Bedrijfszekerheid gegarandeerd door systeem ‘comfort safe’
Vorstbeveiliging en gebrek-aan-waterbeveiliging
Boilervoorrang d.m.v. externe laadpomp
Te combineren met een indirecte warmwaterboiler uniSTOR VIH R of
een zonneboiler VIH S
Digitale display met tekst, symbolen, functie-aanduidingen
Verstelbare voetsteunen
Cascade-opstelling mogelijk
2 jaar omnium waarborg
10 jaar waarborg primaire warmtewisselaar

vul -en aflaatkraan
ventilator
waterdruksensor
NTC-voeler
pressiostaat
temperatuurbegrenzer
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Hoofdstuk 3 : Condensatie stookolievloerketels
–
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Hoofdstuk 3 : Condensatie stookolievloerketels
icoVIT exclusiv VKO 156/3-7 – VKO 256/3-7 – VKO 356/3-7
Uitrusting:
VKO 156 = 10,3/14,7 kW
VKO 256 = 15,7/23,5 kW
VKO 356 = 20,6/34,3 kW
Energieklasse verwarming A (seizoensrendement 91%)
Rendement bij deellast Hi 105%
Stalen vat als ketellichaam (grote waterinhoud 85 l)
(geschikt voor 0 debiet installaties)
Dikwandige rookgasspiraal (warmtewisselaar) uit roestvrijstaal
2-trapsbrander Blauwe vlam-technologie
Verbrandingskamer uit roestvrijstaal
1 vertrek verwarming
2 retouraansluitingen (hoge -en lage temperatuur)
Druksensor verwarming
Boilervoorrang d.m.v. externe laadpomp
Te combineren met een indirecte warmwaterboiler actoSTOR VIH K 300,
een uniSTOR VIH R of een zonneboiler VIH S
Digitale display met tekst, symbolen, functie-aanduidingen
Vorstbeveiliging en gebrek-aan-waterbeveiliging
Verstelbare voetsteunen
2 jaar omnium waarborg
5 jaar waarborg primaire warmtewisselaar

afsluitkranen
ventiel
magneetventiel
motor
pressiostaat
waterdruksensor

M

tempratuurbegrenzer
NTC-voeler
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Hoofdstuk 4 : Primaire bronnen
Bodem/water captatienet

Bodem/water putboring

Water/water
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a
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b
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10

c
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d
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Hoofdstuk 4 : Primaire bronnen
Lucht/water geo-split

17_64637_01

Monobloc lucht/water

flexoTHERM
exclusive brine split technology
HP17_64638_01
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Split-systeem lucht/water

aroTHERM monobloc technology

Overzicht warmtepompen

aroSTOR
150, 200, 270 l
geoTHERM perform
26 – 78 kW

fluoSTOR
100, 150, 200, 270 l

n installatie
Binne

aroTHERM plus &
uniTOWER plus
3 – 12 kW
aroTHERM pure
uniTOWER pure
4 - 7,5 kW
aroTHERM Split &
uniTOWER Split
3 – 12 kW

geoTHERM mini
2,5 kW

Monobloc

m
i

flexoTHERM exclusive
& aroCOLLECT
5 – 19 kW

Bodem/waterwarmtepompen

Water/waterwarmtepompen

Lucht/waterwarmtepompen

-Split
Geo

flexoCOMPACT exclusive
5 –11 kW

Sp
lit

e

Ge
oth
er

flexoTHERM exclusive
5 – 19 kW

flexoCOMPACT exclusive
& aroCOLLECT
5 – 11 kW

* vermogen lucht/water-warmtepomp bij -7°C buitentemperatuur
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Hoofdstuk 4 : Warmtepompen bodem/water met ingebouwde sanitaire boiler
flexoCOMPACT exclusive VWF 58/4 – 88/4 – 118/4 (400 V of 230 V)
Uitrusting:
Volgens EN14511:2018 bij B0/W35

-

Model 400 V

Vermogen

COP

VWF 58/4

5,28 kW

4,41

A++

A+++

A

XL

VWF 88/4

8,82 kW

4,84

A++

A+++

A

XL

VWF 118/4

11,18 kW

4,77

A++

A+++

A

XL

Model 230 V

Vermogen

COP

VWF 58/4

5,35 kW

4,23

A++

A+++

A+

XL

VWF 88/4

8,19 kW

4,07

A++

A++

A

XL

VWF 118/4

11,45 kW

4,40

A++

A+++

A+

XL

55

55

35

Hocheffizienzpumpe
Motor

35

Green iQ-label (duurzaam, energie-efficiëntie en connectivity)
Scroll-compressor (10 jaar garantie)
Vertrekwatertemperatuur tot 65°C
Geluidsarme werking door meer-lagen-isolatie
Ingebouwde sanitaire warmwaterboiler (175 l ) uit roestvrijstaal
Split-mounting-concept = warmtepomp en boiler apart demonteerbaar
Sensorgestuurd koelcircuit met koudemiddel R410A
Kit passieve koeling (beschikbaar als accessoire)
Modulerend elektronisch expansieventiel (2x)
Hoog rendement bron- en cv-pomp (EEI < 0,23)
Elektrische weerstand
Digitale display met tekst, symbolen, functie-aanduidingen
Vorstbeveiliging en gebrek-aan-waterbeveiliging
Weersafhankelijke regelaar multiMATIC VRC 700(f) of sensoCOMFORT
VRC 720(f) (verplicht accessoire)
5 jaar omnium waarborg
10 jaar waarborg compressor
HP15_62446_01
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flexoC

Hoofdstuk 4 : Warmtepompen bodem/water met ingebouwde sanitaire boiler - installatievoorbeeld
flexoCOMPACT exclusive VWF 58/4 – 88/4 – 118/4 (400 V of 230 V)

VR 70

M
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Hoofdstuk 4 : Warmtepompen bodem/water
flexoTHERM exclusive VWF 57/4 – 87/4 – 117/4 (400 V of 230 V) – 157/4 –
197/4 (400 V)
Uitrusting:
Volgens EN14511:2018 bij B0/W35
Model 400 V

Vermogen

COP

VWF 57/4

5,28 kW

4,41

A++

VWF 87/4

8,82 kW

4,84

VWF 117/4

11,18 kW

VWF 157/4
VWF 197/4

-

Model 230 V

Vermogen

COP

A+++

VWF 57/4

5,35 kW

4,23

A++

A+++

A++

A+++

VWF 87/4

8,19 kW

4,07

A++

A++

4,77

A++

A+++

VWF 117/4

11,45 kW

4,40

A++

A+++

14,39 kW

4,69

A++

A+++

19,62 kW

4,54

A++

A+++

55

35

55

Green iQ-label (duurzaam, energie-efficiëntie en connectivity)
Scroll-compressor (10 jaar garantie)
Vertrekwatertemperatuur tot 65°C
Geluidsarme werking door meer-lagen-isolatie
Sensorgestuurd koelcircuit met koudemiddel R410A
Kit passieve koeling (beschikbaar als accessoire)
Modulerend elektronisch expansieventiel (2x)
Hoog rendement bron- en cv-pomp (EEI < 0,23)
Elektrische weerstand
Gemotoriseerde 3-wegkraan (boilervoorrang)
Te combineren met een indirecte warmwaterboiler uniSTOR VIH RW of
een zonneboiler VIH SW
Digitale display met tekst, symbolen, functie-aanduidingen
Vorstbeveiliging en gebrek-aan-waterbeveiliging
Weersafhankelijke regelaar multiMATIC VRC 700(f) of sensoCOMFORT
VRC 720(f) (verplicht accessoire)
2 jaar omnium waarborg
10 jaar waarborg compressor
HP15_62445_01
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35

Hoofdstuk 4 : Warmtepompen bodem/water - installatievoorbeeld
flexoTHERM exclusive VWF 57/4 – 87/4 – 117/4 (400 V of 230 V) – 157/4 – 197/4 (400 V)

VR 70

M
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Hoofdstuk 4 : Warmtepompen bodem/water
VWS 260/3 S1 - VWS 400/3 S1 - VWS 780/3 S1
Uitrusting:
Volgens EN14511:2018 bij B0/W35 (400 V)
Model

-

Vermogen

COP

55

35

VWS 260/3 24,50 kW

4,40

A++

A+++

VWS 400/3 40,40 kW

4,70

A++

A+++

VWS 780/3 77,50 kW

4,40

A++

A++

Scroll-compressor
Vertrekwatertemperatuur tot 65°C
Geluidsarme werking gegarandeerd dankzij een thermische- en
akoestische isolatie
Sensorgestuurd koelcircuit met koudemiddel R410A
Thermostatisch expansieventiel
Hoog rendement pomp verwarming en broncircuit (EEI <0,23)
ingebouwd voor VWS 260/3 S1
Hoog rendement pomp verwarming en broncircuit (EEI <0,23)
als accessoire beschikbaar voor VWS 400/3 S1 en VWS 780/3 S1
Debietsensor (VWS 260/3 S1 standaard ingebouwd, voor VWS 400/3 S1
en VWS 780/3 S1 extern te monteren)
Expansievat 24 l broncircuit (VWS 260/3 S1 standaard ingebouwd)
Sturing voor bijstook via een elektrische weerstand of een
condensatieketel (apart te voorzien) is voorzien
Sanitaire voorrang d.m.v. een gemotoriseerde verdeelklep
(beschikbaar als accessoire)
Sturing passieve koeling mogelijk (componenten extern te voorzien)
Standaard ingebouwde weersafhankelijke regelaar voor de sturing van:
1 ongemengd circuit, 1 gemengd circuit, 1 buffervat en 1 omlooppomp
sanitair
Digitale display met tekst, symbolen, functie-aanduidingen
Vorstbeveiliging en gebrek-aan-waterbeveiliging
Cascade-opstelling mogelijk
2 jaar omnium waarborg
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Hoofdstuk 4 : Warmtepompen bodem/water - installatievoorbeeld
VWS 260/3 S1 - VWS 400/3 S1 - VWS 780/3 S1
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Hoofdstuk 4 : Bodem/water-warmtepomp wandmodel
geoTHERM VWS 36/4.1
Uitrusting:
Volgens EN14511:2018 bij B0/W35

-

Model

Vermogen

COP

VWS 36/4.1

2,46 kW

3,73

55
A+

35
A++

Compacte geothermische warmtepomp als wandmodel
Verhoogd wooncomfort dankzij ingebouwde passieve koeling
Zeer geluidsarme werking 45 dB(A) volgens ErP
Rotatiecompressor
Sensorgestuurd koelcircuit met koudemiddel R410A
Hoog rendement pomp verwarming en broncircuit (EEI <0,23)
Gemotoriseerde 3-wegkraan (boilervoorrang) beschikbaar als
accessoire
Te combineren met een indirecte warmwaterboiler uniSTOR VIH R of
de uniTOWER VIH QW 190/1 E (diverse combilabels beschikbaar)
Vorstbeveiliging
Gebrek-aan-waterbeveiliging
Bedieningsbord met digitale display
Digitale display met tekst, symbolen, functie-aanduidingen
Weersafhankelijke regelaar multiMATIC VRC 700(f) of sensoCOMFORT
VRC 720(f) (verplicht accessoire)
2 jaar omnium waarborg
5 jaar omruilwaarborg compressor

Opmerking
Ook toe te passen op een water/water-systeem (open bron)
Scheidingswarmtewisselaar op het grondwatercircuit is verplicht!
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Hoofdstuk 4 : Bodem/water-warmtepomp wandmodel - installatievoorbeelden
geoTHERM VWS 36/4.1

Installatievoorbeeld met uniTOWER VIH QW 190/1 E

Installatievoorbeeld collectieve boring
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Hoofdstuk 4 : Warmtepompen lucht/water geo-split met ingebouwde sanitaire boiler
flexoCOMPACT exclusive VWF 58/4 – 88/4 – 118/4
Uitrusting:
Volgens EN14511:2018 bij A2/W35 (400 V)

–
-

Model

Vermogen

COP

VWF 58/4

5,63 kW

4,14

A++

A++

A

XL

VWF 88/4

7,79 kW

3,91

A++

A++

A

XL

VWF 118/4

10,27 kW

3,83

A+

A++

A

XL

55

35

1 buiteneenheid aroCOLLECT VWL 11/4 SA
Green iQ-label (duurzaam, energie-efficiëntie en connectivity)
Scroll-compressor (10 jaar garantie)
Vertrekwatertemperatuur tot 65°C
Geluidsarme werking door meer-lagen-isolatie
Ingebouwde sanitaire warmwaterboiler (175 l ) uit roestvrijstaal
Split-mounting-concept = warmtepomp en boiler apart demonteerbaar
Sensorgestuurd koelcircuit met koudemiddel R410A
Ingebouwde actieve koeling
Vierwegkraan
Modulerend elektronisch expansieventiel (2x)
Hoog rendement bron- en cv-pomp (EEI < 0,23)
Elektrische weerstand
Digitale display met tekst, symbolen, functie-aanduidingen
Vorstbeveiliging en gebrek-aan-waterbeveiliging
Weersafhankelijke regelaar multiMATIC VRC 700(f) of sensoCOMFORT
VRC 720(f) (verplicht accessoire)
2 jaar omnium waarborg
10 jaar waarborg compressor
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Hoofdstuk 4 : Warmtepompen lucht/water geo-split met ingebouwde sanitaire boiler - installatievoorbeeld
flexoCOMPACT exclusive VWF 58/4 – 88/4 – 118/4
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Hoofdstuk 4 : Warmtepompen lucht/water geo-split
flexoTHERM exclusive VWF 57/4 – 87/4 – 117/4 – 157/4 – 197/4
Uitrusting:
Volgens EN14511:2018 bij A2/W35 (400 V)

-

Model

Vermogen

COP

VWF 57/4

5,63 kW

4,14

A++

A++

VWF 87/4

7,79 kW

3,91

A++

A++

VWF 117/4

10,27 kW

3,83

A+

A++

VWF 157/4

13,81 kW

4,09

A++

A++

VWF 197/4

17,35 kW

3,70

A++

A++

55

35

1 of 2 buiteneenheden aroCOLLECT VWL 11/4 SA
Green iQ-label (duurzaam, energie-efficiëntie en connectivity)
Scroll-compressor (10 jaar garantie)
Vertrekwatertemperatuur tot 65°C
Geluidsarme werking door meer-lagen-isolatie
Sensorgestuurd koelcircuit met koudemiddel R410A
Modulerend elektronisch expansieventiel (2x)
Hoog rendement bron- en cv-pomp (EEI < 0,23)
Elektrische weerstand
Gemotoriseerde 3-wegkraan (boilervoorrang)
Te combineren met een indirecte warmwaterboiler uniSTOR VIH RW of
een zonneboiler VIH SW
Digitale display met tekst, symbolen, functie-aanduidingen
Vorstbeveiliging en gebrek-aan-waterbeveiliging
Weersafhankelijke regelaar multiMATIC VRC 700(f) of sensoCOMFORT
VRC 720(f) (verplicht accessoire)
2 jaar omnium waarborg
10 jaar waarborg compressor
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Hoofdstuk 4 : Warmtepompen lucht/water geo-split - installatievoorbeeld
flexoTHERM exclusive VWF 57/4 – 87/4 – 117/4 – 157/4 – 197/4

VR 70

M
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Hoofdstuk 4 : Accessoires warmtepompen flexoCOMPACT & flexoTHERM VWF

aansluitset ‘recht’ flexoCOMPACT, omvat:
- 4x aansluitleidingen Ø 35 mm (20 cm)
- 2x dichtingen (cv-circuit)
- 2x o-ring (broncircuit)
- 1x aansluitleiding Ø 15 mm (20 cm) voor
expansievat

Pre-installatie kit voor flexoTHERM
omvat:
- installatiemal, bronzijdig vulaansluitingen,
montagebeugels, manometer
- aansluitleidingen voor bron- en CV zijde
met geïntegreerde afsluitkranen
- thermische isolatieschalen
- vulstation R 5/4 overbodig

aansluitset ‘haaks’ flexoCOMPACT, omvat:
- 4x aansluitleidingen Ø 35 mm (20 cm)
- 2x dichtingen (cv-circuit)
- 2x o-ring (broncircuit)
- 1x aansluitleiding Ø 15 mm (20 cm) voor
expansievat

Pre-installatie kit voor flexoCOMPACT
omvat:
- installatiemal, bronzijdig vulaansluitingen,
montagebeugels, manometer
- aansluitleidingen voor bron- en CV zijde
met geïntegreerde afsluitkranen
- thermische isolatieschalen
- sanitair groep met veiligheidsgroep
- vulstation R 5/4 overbodig

aansluitset ‘recht’ flexoTHERM, omvat:
- 5x aansluitleidingen Ø 35 mm (20 cm)
- 3x dichtingen (cv-circuit)
- 2x o-ring (broncircuit)
- 1x aansluitleiding Ø 15 mm (20 cm) voor
expansievat

vulstation R 5/4
eenvoudig vullen en spoelen van het
primair broncircuit voor flexoCOMPACT
en flexoTHERM (max. 38 kW), bestaat uit:
- manometer
- afsluitkranen
- aansluiting volumeopvangvat primair
- diffusiedichte isolatie

aansluitset ‘haaks’ flexoTHERM, omvat:
- 5x aansluitleidingen Ø 35 mm (20 cm)
- 3x dichtingen (cv-circuit)
- 2x o-ring (broncircuit)
- 1x aansluitleiding Ø 15 mm (20 cm) voor
expansievat

expansievat voor broncircuit (bodem/water) drukbestendig tot 10 bar, voordruk
2,5 bar (voordruk aflaten tot 1,5 bar in
combinatie met warmtepompen)
- 18 l voor warmtepompen tot max. 11 kW
- 25 l voor warmtepompen van 15 tot 19 kW
beugel voor expansievaten tot max. 35 l
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Hoofdstuk 4 : Accessoires warmtepompen flexoCOMPACT & flexoTHERM VWF

module passieve koeling VWZ NC voor
flexoTHERM en flexoCOMPACT
- VWZ NC 11 (wp VWF 5 - 11 kW)
- VWZ NC 19 (wp VWF 15 - 19 kW)
- plug & play installatie
- plaatsing op de rug of naast de wp
- uitrusting: warmtewisselaar,
omschakelklep en mengkraan

buiteneenheid aroCOLLECT VWL 11/4 SA
- 1x aroCOLLECT VWL 11/4 SA
(voor VWF 5x/4 - 11x/4)
- 2x aroCOLLECT VWL 11/4 SA
(voor VWF 15x/4 - 19x/4)
- elektrische voeding 3x 400 V/50 Hz
- niet combineerbaar met warmtepompen
versie 230 V

fluoCOLLECT VWW warmtewisselaar
voor flexoTHERM en flexoCOMPACT in
combinatie met water/water-systemen
- VWW 11/4 SI (wp VWF 5 - 11 kW)
- VWW 19/4 SI (wp VWF 15 - 19 kW)
- uitrusting: rvs-warmtewisselaar, aflaaten vulkraan, manometer, expansievat en
aansluiting veiligheidsgroep

sokkel buiteneenheid
- hoogte 200 mm
- basissokkel voor buiteneenheid
aroCOLLECT VWL11/4 SA
- verplicht accessoire !

hydraulische scheidingsmodule
- te gebruiken als buffervat of retourvat
voor warmtepompen
- inhoud 45 l

verhogingssokkel buiteneenheid
- hoogte 200 mm
- max. 2 extra sokkels boven elkaar
buiteneenheid aroCOLLECT VWL 11/4 SA

hydraulische scheidingsmodule
- te gebruiken als buffervat of retourvat
voor warmtepompen
- inhoud 100 en 200 l
- isolatiekappen aansluitingen beschikbaar
als accessoire

aansluitset voor 2 buiteneenheden
aroCOLLECT VWL 11/4 SA
- verbindingsset volgens Tichelmann
- afdekplaat
- PE-verbindingsleidingen en installatieset
DN 40 (50 mm)
- lege buis op rol voor de elektrische
voeding en de eBUS-kabel
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Hoofdstuk 4 : Warmtepompen lucht/water monobloc
aroTHERM plus VWL 35/6 S2 - VWL 55/6 S2 – VWL 75/6 S2 (230 V)
VWL 105/6 S2 – VWL 125/6 S2 (230 of 400 V)
Uitrusting:
Volgens EN14511:2018 bij A2/W35

-

Model

Vermogen

COP

VWL 35/6

2,0 - 5,0 kW

3,90

A+

A++

VWL 55/6

2,0 – 7,3 kW

3,90

A++

A+++

VWL 75/6

2,8 – 10,4 kW

4,10

A++

A+++

VWL 105/6

4,9 – 13,3 kW

4,60

A++

A+++

VWL 125/6

4,9 – 16,4 kW

4,60

A++

A+++

55

35

Modulerende compressor met invertertechniek
Het vermogen wordt continu aangepast aan de actuele behoefte
Vertrekwatertemperatuur verwarming tot max. 75°C
Sensorgestuurd koelcircuit (natuurlijk koudemiddel R290)
Actieve koeling (beschikbaar als accessoire)
Vierwegkraan
Modulerend elektronisch expansieventiel
Modulerende EC-ventilator
Hoog rendement cv-pomp (EEI < 0,23)
Zeer geluidsarm < 40 dB(A) dankzij “Silent Mode”-functie
Te combineren met een indirecte warmwaterboiler uniSTOR VIH RW, een
zonneboiler VIH SW of de uniTOWER plus VIH QW 190/6 E
Weersafhankelijke regelaar multiMATIC VRC 700(f) of
sensoCOMFORT VRC 720(f) (verplicht accessoire)
Vorstbeveiliging en gebrek-aan-waterbeveiliging
2 jaar omnium waarborg
5 jaar waarborg compressor
Kan ook als hybridesysteem toegepast worden (bivalent, alternatief
parallel of volgens “triVAI”-parameter (energieprijzen))
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Hoofdstuk 4 : Warmtepompen lucht/water monobloc - installatievoorbeeld
aroTHERM plus VWL 35/6 S2 - VWL 55/6 S2 – VWL 75/6 S2 (230 V) - VWL 105/6 S2 – VWL 125/6 S2 (230 of 400 V)

VR70

M

VR70

M

e

Installatievoorbeeld met module VWZ MEH 97 + externe sanitaire boiler
uniSTOR VIH RW

e

Installatievoorbeeld met ingebouwde sanitaire boiler uniTOWER VIH QW 190/6 E
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Hoofdstuk 4 : Accessoires warmtepompen lucht/water monobloc

pagina 46 - Overzicht 2022.v0

elektrische weerstand VWZ MEH 60
- instelbaar vermogen 2 kW, 4 kW of 6 kW
- elektrische voeding 230 V of 400 V
- aansluiting 1”
- max. werkdruk 3 bar
- levering: 1x voeler VR10, wandhouder,
bevestigingsmateriaal

warmtepompbesturingsmodule VWZ AI
- verplicht accessoire
- 2x voeler VR10
- 1x bevestigingsmateriaal
- 1x handleiding
- verlichte digitale display
- vervalt in combinatie met module VWZ
MEH 97/6 of uniTOWER VIH QW 190/6 E

hydraulische boilermodule VWZ MEH 97/6
- vermogen weerstand 5,4 kW (230 V)
- vermogen weerstand 8,5 kW (400 V)
- vermogen traploos instelbaar per kW
- driewegkraan sanitaire voorrang
- veiligheidsgroep 3 bar
- expansievat cv 10 l
- verlichte digitale display

aansluitset aroTHERM VWL plus
- 2 geïsoleerde flexibels 0,425 m
- losse moeren

hydraulische scheidingsmodule
- te gebruiken als buffervat of retourvat
voor warmtepompen
- inhoud 45, 100 en 200 l
- isolatiekappen aansluitingen
beschikbaar als accessoire

voetsteun groot
- trillingsdempers
- installatie plat dak

scheidingswarmtewisselaar VWZ MWT 150
- hydraulische scheiding tussen primair
circuit (water/glycol) en cv-circuit (water)
- roest vrij stalen warmtewisselaar
- hoog rendement pomp ingebouwd
- veiligheidsgroep cv 3 bar
- aflaat- en vulkraan primair circuit
- model voor 3 - 5 en 7 kW
- model voor 10 en 12 kW

voetsteun klein
- trillingsdempers

Hoofdstuk 4 : Accessoires warmtepompen lucht/water monobloc

accessoire actieve koeling

sokkel voor muurbevestiging
- max. gewicht 140 kg

sokkel voor muurbevestiging
- speciaal voor buitenmuren met isolatie

sokkel buiteneenheid
- tegen sneeuw en/of waterophoping
- hoogte 40 cm
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Hoofdstuk 4 : Hydraulische binnenunit met sanitaire warmwaterboiler voor aroTHERM plus VWL monobloc
uniTOWER plus VIH QW 190/6 E
Uitrusting:
Korte installatietijd door compacte bouwwijze
Alle componenten in één behuizing
Geëmailleerde plaatstalen sanitaire warmwaterboiler (190 l)
Tweedelig concept voor een eenvoudig transport
Magnesium beschermingsanode
(elektrische anode ‘onderhoudsvrij’ in optie verkrijgbaar)
Elektrische weerstand 230 V (instelbaar vermogen tot 5,4 kW)
Elektrische weerstand 400 V(instelbaar vermogen tot 8,5 kW)
Gemotoriseerde 3-wegkraan (boilervoorrang)
Expansievat verwarming 15 l
Druksensor verwarming
Manometer verwarming
Aflaatkraan verwarming
Bedieningsbord met digitale display
Digitale display met tekst, symbolen, functie-aanduidingen
Warmtepompbesturingsmodule ingebouwd
Vorstbeveiliging en gebrek-aan-waterbeveiliging
2 jaar omnium waarborg
5 jaar waarborg waterkuip
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Hoofdstuk 4 : Hydraulische binnenunit met sanitaire warmwaterboiler voor aroTHERM plus VWL
installatievoorbeeld 1
uniTOWER plus VIH QW 190/6 E

installatievoorbeeld 2
uniTOWER plus VIH QW 190/6 E met warmtewisselaar

e

VR 70

VR70

M

e

M

e
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Hoofdstuk 4 : Accessoires hydraulische binnenunit uniTOWER plus VIH QW 190/6 E
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aansluitset uniTOWER plus VIH QW 190
- 2 geïsoleerde flexibels 0,425 m
- veiligheidsgroep cv 3 bar
- veiligheidsklep sanitair 10 bar

set L10 : pompgroep met evenwichtsfles
voor 1 direct cv-circuit
- hoog rendement pomp (EEI < 0,23)
- evenwichtfles, vertrekwatervoeler,
ontluchter, terugslagklep, aflaatkraan,
inclusief isolatie
- kan achteraan in de uniTOWER
ingebouwd worden

retourvat verwarming 18 l
- zeker aan te raden bij afsluitbare
cv-circuits
- aansluitstukken meegeleverd
- kan achteraan in de uniTOWER
ingebouwd worden

set L11 : uitbreidingset voor 2de gemengd
cv-circuit
- hoog rendement pomp (EEI < 0,23)
- mengkraan met motor 230 V
- vertrekwatervoeler, 2 afsluitkranen,
inclusief isolatie
- kan achteraan in de uniTOWER
ingebouwd worden

kit scheidingswarmtewisselaar water/glycol
- voor aroTHERM VWL 35/6, 55/6 en 75/6
- voor aroTHERM VWL 105/6 en 125/6
- hydraulische scheiding tussen primair
circuit (water/ glycol) en cv-circuit (water)
- RVS-warmtewisselaar, hoog rendement
pomp ingebouwd, veiligheidsgroep cv 3
bar en aflaat- en vulkraan primair circuit

set L20 : uitbreidingset voor 2de direct
cv-circuit
- hoog rendement pomp (EEI < 0,23)
- vertrekwatervoeler, 2 afsluitkranen,
inclusief isolatie
- kan achteraan in de uniTOWER
ingebouwd worden

expansievat glycol 2 l
- verplicht accessoire voor een installatie
met water/glycol
- uitsluitend voor het water/glycol-circuit
- wordt volledig in de uniTOWER
ingebouwd

kit omlooppomp sanitair
- hoog rendement pomp
- kit met leidingen volledig geïsoleerd
- kan achteraan in de uniTOWER
ingebouwd worden

Notities
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Hoofdstuk 4 : Warmtepompen lucht/water split met invertertechniek
aroTHERM VWL AS 35/5 S2 - VWL AS 55/5 S2 – VWL AS 75/5 S2 (230 V)
aroTHERM VWL AS 105/5 S2 – VWL AS 125/5 S2 (230 of 400 V)
Uitrusting buitenunit:
Volgens EN14511:2018 bij A2/W35

-

Model 230V Vermogen

COP

Model 400V Vermogen

COP

VWL 35/5

1,5 - 4,0 kW

3,75

A++

A+++

VWL 105/5

4,4 – 13,3 kW

3,87

A++

A+++

VWL 55/5

1,6 – 5,5 kW

3,67

A++

A++

VWL 125/5

4,2 – 13,8 kW

3,64

A++

A++

VWL 75/5

2,1 – 6,9 kW

3,68 A++

A++

VWL 105/5

4,4 – 13,3 kW

3,87

A++

A+++

VWL 125/5

4,2 – 13,8 kW

3,64

A++

A++

55

35

55

35

VWL AS 35/5 S2 - VWL AS 55/5 S2 - VWL AS 75/5 S2

Opgebouwd uit een binnen- en buitenunit verbonden met koeltechnische leidingen
Voorgevuld met koelmiddel tot een afstand van 15 m
Buitenunit hoger dan binnenunit max. afstand 40 m en hoogteverschil 30 m
Buitenunit lager dan binnenunit max. afstand 25 m en hoogteverschil 10 m
Buitenunit en binnenunit zonder hoogteverschil max. afstand 40 m
Zeer geluidsarm < 40 dB(A) dankzij “Silent Mode”-functie
Modulerende compressor met invertertechniek
Vertrekwatertemperatuur (zonder weerstand) tot 62 °C
Sensorgestuurd koelcircuit met koudemiddel R410A
Actieve koeling (beschikbaar als accessoire)
Modulerend elektronisch expansieventiel en modulerende EC-ventilator
Te combineren met een indirecte warmwaterboiler uniSTOR VIH RW, een
zonneboiler VIH SW of de uniTOWER VWL IS
Weersafhankelijke regelaar multiMATIC VRC 700(f) of sensoCOMFORT VRC
720(f) (verplicht accessoire)
Gebrek-aan-waterbeveiliging
Kan ook als hybridesysteem toegepast worden (bivalent, alternatief
parallel of volgens “triVAI”-parameter (energieprijzen)
2 jaar omnium waarborg
5 jaar waarborg compressor
VWL AS 105/5 S2 – VWL AS 125/5 S2
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Hoofdstuk 4 : Accessoires warmtepompen lucht/water split met invertertechniek
hydraulische scheidingsmodule
- te gebruiken als buffervat of retourvat
voor warmtepompen
- inhoud 45, 100 en 200 l
- isolatiekappen aansluitingen
beschikbaar als accessoire

accessoire actieve koeling

duo-leiding aroTHERM VWL .../5
- geïsoleerde duo-leiding op rol
- eBUS-kabel geïntegreerd
- geïsoleerd duo-leiding 5 m
- geïsoleerd duo-leiding 10 m
- geïsoleerd leiding 25 m
(zonder eBUS-kabel)

sokkel voor muurbevestiging
- max. gewicht 140 kg

voetsteun groot
- trillingsdempers
- installatie plat dak

sokkel voor muurbevestiging
- speciaal voor buitenmuren met isolatie

voetsteun klein
- trillingsdempers

sokkel buiteneenheid
- tegen sneeuw en/of waterophoping
- hoogte 40 cm
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Hoofdstuk 4 : Hydraulische boilermodule voor aroTHERM VWL AS split
VWL 57/5 IS, VWL 77/5 IS en VWL 127/5 IS
Uitrusting binnenunit:
Hydraulische boilermodule VWL 57/5 IS voor:
aroTHERM VWL 35/5 AS en aroTHERM VWL 55/5 AS
Hydraulische boilermodule VWL 77/5 IS voor:
aroTHERM VWL 75/5 AS
Hydraulische boilermodule VWL 127/5 IS voor:
aroTHERM VWL 105/5 AS en aroTHERM VWL 125/5 AS
Korte installatietijd door compacte bouwwijze
Aansluitingen Schrader voor het vullen en vacumeren van de
koelleidingen via de hydraulische boilermodule VWL ... IS
Alle componenten in één behuizing
Te combineren met een indirecte sanitaire warmwaterboiler type
uniSTOR VIH RW of een zonneboiler uniSTOR VIH SW
Platenwarmtewisselaar ingebouwd (condensor)
Hoog rendement cv-pomp (EEI < 0,23)
Instelbare weerstand tot 5,4 kW voor module VWL 57/5 IS en VWL 77/5 AS
Instelbare weerstand tot 8,5 kW voor module VWL 127/5 AS
Gemotoriseerde 3-wegkraan (boilervoorrang)
Expansievat verwarming 10 l en druksensor verwarming
Veiligheidsklep, vertrekwatervoeler en aflaatkraan verwarming
Bedieningsbord met digitale display
Digitale display met tekst, symbolen, functie-aanduidingen
Warmtepompbesturingsmodule ingebouwd
Gebrek-aan-waterbeveiliging
2 jaar omnium waarborg
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Hoofdstuk 4 : Hydraulische boilermodule voor aroTHERM VWL AS split
binnenunit VWL 57/5 IS, VWL 77/5 IS en VWL 127/5 IS
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Hoofdstuk 4 : Hydraulische binnenunit met sanitaire warmwaterboiler voor aroTHERM VWL AS split
uniTOWER VWL 58/5 IS voor VWL 35/5 AS en 55/5 AS
uniTOWER VWL 78/5 IS voor VWL 75/5 AS
uniTOWER VWL 128/5 IS voor VWL 105/5 AS en 125/5 AS
Uitrusting binnenunit met sanitaire warmwaterboiler:
Korte installatietijd door compacte bouwwijze
Alle componenten in één behuizing
Geëmailleerde plaatstalen sanitaire warmwaterboiler (190 l)
Magnesium beschermingsanode
(elektrische anode ‘onderhoudsvrij’ in optie verkrijgbaar)
Tweedelig concept voor een eenvoudig transport
Aansluitingen Schrader voor het vullen en vacumeren van de
koelleidingen via de uniTOWER VWL ... IS
Platenwarmtewisselaar (condensor)
Modulerende hoog rendement pomp (EEI < 0,23)
Elektrische weerstand 230 V (instelbaar vermogen tot 5,4 kW)
Elektrische weerstand 400 V(instelbaar vermogen tot 8,5 kW)
Gemotoriseerde 3-wegkraan (boilervoorrang)
Expansievat verwarming 15 l
Druksensor verwarming
Aflaatkraan verwarming
Bedieningsbord met digitale display
Digitale display met tekst, symbolen, functie-aanduidingen
Warmtepompbesturingsmodule ingebouwd
Gebrek-aan-waterbeveiliging
2 jaar omnium waarborg
5 jaar waarborg waterkuip
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Hoofdstuk 4 : Hydraulische binnenunit met sanitaire warmwaterboiler voor aroTHERM VWL AS split - installatievoorbeeld
binnenunit met sanitaire warmwaterboiler
uniTOWER VWL 58/5 IS voor VWL 35/5 AS en 55/5 AS
uniTOWER VWL 78/5 IS voor VWL 75/5 AS
uniTOWER VWL 128/5 IS voor VWL 105/5 AS en 125/5 AS

VR 70

e

M
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Hoofdstuk 4 : Accessoires hydraulische binnenunit aroTHERM VWL AS split

pagina 58 - Overzicht 2022.v0

aansluitset uniTOWER VIH QW 190
- aansluitstukken
- veiligheidsgroep cv 3 bar
- veiligheidsklep sanitair 7 bar

kit sanitair expansievat
- inhoud 8 l
- in te bouwen in de uniTOWER

retourvat verwarming 18 l
- zeker aan te raden bij afsluitbare cvcircuits
- aansluitstukken meegeleverd
- kan achteraan in de uniTOWER
ingebouwd worden

set L10 : pompgroep met evenwichtsfles
voor 1 direct cv-circuit
- hoog rendement pomp (EEI < 0,23)
- evenwichtfles, vertrekwatervoeler,
ontluchter, terugslagklep, aflaatkraan,
inclusief isolatie
- kan achteraan in de uniTOWER
ingebouwd worden

kit omlooppomp sanitair
- hoog rendement pomp
- kit met leidingen volledig geïsoleerd
- kan achteraan in de uniTOWER
ingebouwd worden

set L11 : uitbreidingset voor 2de gemengd
cv-circuit
- hoog rendement pomp (EEI < 0,23)
- mengkraan met motor 230 V
- vertrekwatervoeler, 2 afsluitkranen,
inclusief isolatie
- kan achteraan in de uniTOWER
ingebouwd worden

aansluitset voor een externe
omlooppomp

set L20 : uitbreidingset voor 2de direct
cv-circuit
- hoog rendement pomp (EEI < 0,23)
- vertrekwatervoeler, 2 afsluitkranen,
inclusief isolatie
- kan achteraan in de uniTOWER
ingebouwd worden

Notities
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Hoofdstuk 4 : Warmtepompen lucht/water split met invertertechniek
aroTHERM pure
VWL 45/7.2 AS S3 - VWL 65/7.2 AS S3 - VWL 85/7.2 AS S3 - VWL 105/7.2 AS S3

R32
eco-friendly
Refrigerant

Uitrusting buitenunit:
Vermogen verwarming 4 - 6 - 8 - 10 kW bij A7/W35
Energieklasse verwarming A+++ (W35 gemiddeld klimaat)
Energieklasse verwarming A++ (W55 gemiddeld klimaat)
COP tot 3,8 bij A2/W35
COP tot 5,1 bij A7/W35
Opgebouwd uit een binnen- en buitenunit verbonden met koeltechnische leidingen
Voorgevuld met koelmiddel tot een afstand van 10 m
Buitenunit hoger dan binnenunit max. afstand 40 m en hoogteverschil 30 m
Buitenunit lager dan binnenunit max. afstand 25 m en hoogteverschil 10 m
Buitenunit en binnenunit zonder hoogteverschil max. afstand 40 m
Modulerende compressor met invertertechniek
Vertrekwatertemperatuur (zonder weerstand) tot 60 °C
Sensorgestuurd koelcircuit met koudemiddel R32
Actieve koeling
Modulerend elektronisch expansieventiel en modulerende EC-ventilator
Te combineren met een indirecte warmwaterboiler uniSTOR VIH RW, een
zonneboiler VIH SW of de uniTOWER pure VWL 108/7.2 IS
Weersafhankelijke regelaar sensoCOMFORT VRC 720(f) (verplicht accessoire)
Gebrek-aan-waterbeveiliging
Kan ook als hybridesysteem toegepast worden (bivalent, alternatief
parallel of volgens “triVAI”-parameter (energieprijzen)
2 jaar omnium waarborg
3 jaar omruilwaarborg compressor
Opmerking
beschikbaar vanaf Q3/2022

pagina 60 - Overzicht 2022.v0

Hoofdstuk 4 : Warmtepompen lucht/water split met invertertechniek
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Hoofdstuk 4 : Hydraulische boilermodule voor aroTHERM pure VWL split
VWL 107/7.2 IS
Uitrusting binnenunit:
Hydraulische boilermodule beschikbaar in 2 modellen :
VWL 107/7.2 IS met ingebouwde elektrische weerstand
VWL 107/7.2 IS S1 zonder weerstand speciaal voor hybride toepassingen
Hydraulische boilermodule VWL 107/7.2 IS geschikt voor:
VWL 45/7.2 AS S3
VWL 65/7.2 AS S3
VWL 85/7.2 AS S3
VWL 105/7.2 AS S3
Korte installatietijd door compacte bouwwijze
Alle componenten in één behuizing
Te combineren met een indirecte sanitaire warmwaterboiler type
uniSTOR VIH RW of een zonneboiler uniSTOR VIH SW
Platenwarmtewisselaar ingebouwd (condensor)
Hoog rendement cv-pomp (EEI < 0,23)
Instelbare elektrische weerstand tot 5,4 kW (5 stappen)
Gemotoriseerde 3-wegkraan (boilervoorrang)
Expansievat verwarming 10 l en druksensor verwarming
Afsluitkranen verwarming
Ingebouwde magneetfilter (alleen voor VWL 107/7.2 IS)
Veiligheidsklep, vertrekwatervoeler en aflaatkraan verwarming
3,5 inch monochrome TFT-display met 4 aanraaktoetsen en 1
capacitieve touchslider met selectief aanraakgebied
Digitale display met tekst, symbolen, functie-aanduidingen
Warmtepompbesturingsmodule ingebouwd
Gebrek-aan-waterbeveiliging
2 jaar omnium waarborg
Opmerking
beschikbaar vanaf Q3/2022
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R32
eco-friendly
Refrigerant

Hoofdstuk 4 : Hydraulische boilermodule voor aroTHERM pure VWL split
binnenunit VWL 107/7.2 IS

aroTHERM pure
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Hoofdstuk 4 : Hydraulische binnenunit met sanitaire warmwaterboiler voor aroTHERM pure VWL split
VWL 108/7.2 IS
Uitrusting binnenunit met sanitaire warmwaterboiler uniTOWER pure :
3 modellen beschikbaar
VWL 108/7.2 IS S5 = 1 ongemengd circuit
VWL 108/7.2 IS = 1 ongemengd circuit + accessoires*
VWL 108/7.7 IS C2 = 1 ongemengd + 1 gemengd circuit + accessoires*
* afsluitkranen, magneetfilter, veiligheidsgroep 10 bar
-

Korte installatietijd door compacte bouwwijze
Alle componenten in één behuizing
Geëmailleerde plaatstalen sanitaire warmwaterboiler (190 l)
Magnesium beschermingsanode
(elektrische anode ‘onderhoudsvrij’ in optie verkrijgbaar)
Tweedelig concept voor een eenvoudig transport
Platenwarmtewisselaar (condensor)
Modulerende hoog rendement pomp (EEI < 0,23)
Instelbare elektrische weerstand tot 5,4 kW (5 stappen)
Gemotoriseerde 3-wegkraan (boilervoorrang)
Expansievat verwarming 12 l
Druksensor, manometer en aflaatkraan verwarming
3,5 inch monochrome TFT-display met 4 aanraaktoetsen en 1
capacitieve touchslider met selectief aanraakgebied
Digitale display met tekst, symbolen, functie-aanduidingen
Warmtepompbesturingsmodule ingebouwd
Gebrek-aan-waterbeveiliging
2 jaar omnium waarborg

Opmerking
beschikbaar vanaf Q3/2022
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R32
eco-friendly
Refrigerant

Hoofdstuk 4 : Hydraulische binnenunit met sanitaire warmwaterboiler voor aroTHERM pure VWL split - installatievoorbeeld
binnenunit met sanitaire warmwaterboiler VWL 108/7.2 IS

e

e

VWL 108/7.2 IS S5 = 1 ongemengd circuit
VWL 108/7.2 IS = 1 ongemengd circuit + accessoires

e

VWL 108/7.7 IS C2 = 1 ongemengd + 1 gemengd circuit + accessoires
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Hoofdstuk 4 : Accessoires hydraulische binnenunit VWL 107/7.2 IS

aansluitset VWL 107/7.2 IS
- aansluitstukken voor 1 cv-circuit
- met aflaatkraan
- standaard meegeleverd

modbus-kabel meegeleverd
- communicatie tussen de buiten- en
binnenunit

aansluitstukken 28 mm
- voor brasseren of perskoppeling
- geschikt voor VWL 107/7.2 IS

modbus verlengkabel 50 m

aansluitstukken 28 mm
- voor brasseren of perskoppeling
- geschikt voor VWL 107/7.2 IS S1

internetmodule VR 940f

automatische bypass verwarming DN25
- instelbaar 0 - 350 mbar
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verlengkabel voor internetmodule
VR 940f

Hoofdstuk 4 : Accessoires hydraulische binnenunit uniTOWER pure VWL 108/7.2 IS

aansluitset VWL 108/7.2 IS
- aansluitstukken voor 1 cv-circuit
- veiligheidsklep sanitair 10 bar
- standaard meegeleverd
aansluitset VWL 108/7.2 IS C2
- aansluitstukken voor 2 cv-circuits
- veiligheidsklep sanitair 10 bar
- standaard meegeleverd

kit sanitair expansievat
- inhoud 8 l
- in te bouwen in de uniTOWER pure
- niet geschikt voor VWL 108/7.2 IS C2
veiligheidsgroep sanitair 7 bar

aansluitset uniTOWER pure VWL 108/7.2 IS
- aansluitstukken
- speciaal voor beperkte hoogte (2,1 m)
- niet geschikt voor VWL 108/7.2 IS C2

elektrische anode
- ter vervanging van de magnesiumanode
- onderhoudsvrij

vulset
- geschikt voor VWL 108/7.2 IS en C2

aansluitset voor een externe
omlooppomp

vulset met thermostatische mengventiel
- geschikt voor VWL 108/7.2 IS en C2

automatische bypass verwarming

modbus-kabel
- communicatie tussen de buiten- en
binnenunit
verlengkabel 50 m
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Hoofdstuk 4 : Boosterwarmtepomp sanitair
fluoSTOR VWL 100/5, fluoSTOR VWL 150/5, fluoSTOR VWL 200/5 en
fluoSTOR VWL 270/5

9a

3

9a

3

Uitrusting:
een boosterwarmtepomp is een decentrale water/water-warmtepomp
voor de productie van sanitair warm water in combinatie met een
collectief (laagtemperatuur) verwarmingssysteem of een warmtenet
4 modellen beschikbaar :
wandmodel : VWL 100/5 en VWL 150/5,
staand model : VWL 200/5 en VWL 270/5
Sanitair eta S :
VWL 100/5 : energieklasse sanitair A+ en sanitair tapprofiel M
VWL 150/5 : energieklasse sanitair A+ en sanitair tapprofiel M
VWL 200/5 : energieklasse sanitair A+ en sanitair tapprofiel L
VWL 270/5 : energieklasse sanitair A+ en sanitair tapprofiel XL
Materiaal waterkuip :
geëmailleerd staal met magnesiumanode: VWL 100/5 en VWL 150/5
roest vrij staal: VWL 200/5 en VWL 270/5
Onderhoudsluik
Controle status magnesiumanode (meetpunten)
Ontwerptemperatuur primair 18 ... 35 °C
Maximum werkdruk primair 6 bar
Maximum warmwatertemperatuur met warmtepomp 60°C of
met warmtepomp en elektrische weerstand 65°C
Ingebouwde elektrische weerstand
Hardschuimisolatie (PU) 50 mm
Rolzuigercompressor
Natuurlijk koudemiddel R290
Regelaar voor diverse bedrijfsmodi : warmtepomp, elektrische
weerstand of boost-functie
Antivriesbescherming en legionellabescherming
Compatibel met een PV-installatie
2 jaar omnium waarborg en 5 jaar waarborg waterkuip

7k

2

8c

M

8f

Opmerking :
beschikbaar vanaf Q3/2022
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Hoofdstuk 4 : Warmtepompboilers
aroSTOR VWL B 150/5, aroSTOR VWL B 200/5,
aroSTOR VWL B 270/5, aroSTOR VWL BM 270/5
Uitrusting:
4 modellen beschikbaar
VWL B 150/5 wandmodel
VWL B 200/5 staand model
VWL B 270/5 staand model
VWL BM 270/5 staand model met extra warmtewisselaar
Korte installatietijd door compacte bouwwijze
COP bij A15/W55 volgens EN16147:
VWL B 150/5 : COP 2,5 bij A7/W55, energieklasse sanitair A+ en sanitair tapprofiel M
VWL B 200/5 : COP 3,19 bij A7/W55, energieklasse sanitair A+ en sanitair tapprofiel L
VWL B 270/5 : COP 3,14 bij A7/W55, energieklasse sanitair A+ en sanitair tapprofiel L
VWL BM 270/5 : COP 3,14 bij A7/W55, energieklasse sanitair A+ en sanitair tapprofiel L
Materiaal waterkuip :
VWL B 150/5 : geëmailleerd staal met magnesiumanode
VWL B 200/5 en B 270/5 : roest vrij staal
VWL BM 270/5 : roest vrij staal
Hardschuimisolatie (PU) 50 mm
Rotatiecompressor
Natuurlijk koudemiddel R290
Tot 60°warmwatertemperatuur met de warmtepomp
Regelaar voor diverse bedrijfsmodi : warmtepomp, elektrische
weerstand of boost-functie
Uitsluitend voor VWL BM 270/5 : extra warmtewisselaar om te
combineren met een cv-ketel
Antivriesbescherming en legionellabescherming
Ingebouwde aansluitingen voor de toe- en afvoerkanalen
Regelbare voetsteunen (25-35 mm)
Compatibel met een PV-installatie
2 jaar omnium waarborg
5 jaar waarborg waterkuip
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Hoofdstuk 5 : Lucht/lucht-warmtepompen
–
–
–
-

climaVAIR premium VAI5 monosplit ................................pagina
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Hoofdstuk 5 : Lucht/lucht-warmtepompen overzicht

climaVAIR premium VAIH1 monosplit

climaVAIR VAI5 monosplit

climaVAIR VAI5 multisplit
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Hoofdstuk 5 : Lucht/lucht-warmtepompen monosplit
climaVAIR premium VAIH1 monosplit

R32
eco-friendly

Uitrusting:
Het geheel bestaat uit 1 buitenunit en 1 binnenunit verbonden met
koeltechnische leidingen
Robuuste en lichte units zonder zichtbare schroeven
Vermogen beschikbaar van 2,5 kW tot 5,5 kW
Korte installatietijd door compacte bouwwijze
Verwarmen mogelijk tot -25°C
Energieklasse verwarming tot A+++ en SCOP tot 5,1
Koelen mogelijk tot 52°C
Energieklasse koeling tot A+++ en SEER tot 9,4
Diffusiekoeling
Voorgevuld met koudemiddel tot 5 m
Koudemiddel R32
Geïntegreerd display in de binnenunit
Geïntegreerde wifi module
Temperatuur regeling via afstandbediening of voeler binnenunit
Infrarood aanwezigheidsdetectie
Hoog comfort dankzij gevoelsmodus, slaapmodus en timer on/off-functie
Twin rotary DC-compressor (5 jaar omruilwaarborg)
Verticale of horizontale luchtverplaatsing
Eenvoudig en snel onderhoud (filters en componenten gemakkelijk
bereikbaar)
Ionisatieprogramma voor luchtzuivering
Intelligente automatische ontdooiingsfunctie
Snelle en flexibele installatie (linkse of rechtse aansluitingen)
5 jaar omnium waarborg
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Refrigerant

Hoofdstuk 5 : Lucht/lucht-warmtepompen monosplit
climaVAIR VAI5 monosplit
Uitrusting:
Het geheel bestaat uit 1 buitenunit en 1 binnenunit verbonden met
koeltechnische leidingen
Robuuste en lichte units zonder zichtbare schroeven
Vermogen beschikbaar van 2,5 kW tot 6,5 kW
Korte installatietijd door compacte bouwwijze
Verwarmen mogelijk tot -15°C
Energieklasse verwarming tot A++ en SCOP tot 4,6
Koelen mogelijk tot 48°C
Energieklasse koeling tot A+++ en SEER tot 8,5
Voorgevuld met koudemiddel tot 5 m
Koudemiddel R32
Geïntegreerd display in de binnenunit
Temperatuur regeling via afstandbediening of voeler binnenunit
Hoog comfort dankzij gevoelsmodus, slaapmodus en timer on/off-functie
Twin rotary DC-compressor (5 jaar omruilwaarborg)
Verticale of horizontale luchtverplaatsing
Eenvoudig en snel onderhoud (filters en componenten gemakkelijk
bereikbaar)
Ionisatieprogramma voor luchtzuivering
Intelligente automatische ontdooiingsfunctie
Snelle en flexibele installatie (linkse of rechtse aansluitingen)
2 jaar omnium waarborg

R32
eco-friendly
Refrigerant
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Hoofdstuk 5 : Lucht/lucht-warmtepompen multisplit
climaVAIR VAI5 multisplit

R32
eco-friendly

Uitrusting:
Het geheel bestaat uit 1 buitenunit en meerdere binnenunits
verbonden met koeltechnische leidingen
Robuuste en lichte units zonder zichtbare schroeven
Vermogen beschikbaar van 2,5 kW tot 8,0 kW
Meerdere modellen van binnenunits:
- wandmodel
- vloermodel
- inbouwmodel
Korte installatietijd door compacte bouwwijze
Verwarmen mogelijk tot -15°C
Energieklasse verwarming tot A++ en SCOP tot 4,6
Koelen mogelijk tot 48°C
Energieklasse koeling tot A+++ en SEER tot 8,5
Voorgevuld met koudemiddel tot 10 m (modellen 4 en 5 kW)
Voorgevuld met koudemiddel tot 30 m (model 7 kW)
Voorgevuld met koudemiddel tot 40 m (model 8 kW)
Koudemiddel R32
Geïntegreerd display in de binnenunit
Temperatuur regeling via afstandbediening of voeler binnenunit
Hoog comfort dankzij gevoelsmodus, slaapmodus en timer
on/off- functie
Twin rotary DC-compressor (5 jaar omruilwaarborg)
Verticale of horizontale luchtverplaatsing
Eenvoudig en snel onderhoud (filters en componenten gemakkelijk
bereikbaar)
Ionisatieprogramma voor luchtzuivering
Intelligente automatische ontdooiingsfunctie
Snelle en flexibele installatie (linkse of rechtse aansluitingen
2 jaar omnium waarborg
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Refrigerant

Hoofdstuk 5 : Lucht/lucht-warmtepompen multisplit - modellen binnenunits

climaVAIR VAI5 WNI

climaVAIR VAI85 FMNI

climaVAIR VAI8 KMNI

Kenmerken:
- wandmodel
- afstandsbediening meegeleverd
- wit glossy frontpaneel met digitale display
- verwarmen, koelen, ventileren, ontvochtigen
- energieklasse koeling tot A++
- energieklasse verwarming tot A+
- vermogen:
- climaVAIR VAI5-020 WNI = 2 kW
- climaVAIR VAI5-025 WNI = 2,5 kW
- climaVAIR VAI5-035 WNI = 3,5 kW
- climaVAIR VAI5-050 WNI = 5 kW
- rotary compressor
- min. en max. buitentemperatuur werking koeling
-15 ... +48
- min. en max. buitentemperatuur werking verwarming
-15 ... +24
- luchtdebiet 4 standen : turbo, H, M en L
- aansluitingen koelcircuit < 5 kW ¼ & ⅜
- aansluitingen koelcircuit > 5 kW ¼ & ½
- koudemiddel R32
- elektrische voeding via de buitenunit 230 V

Kenmerken:
- wandmodel of plafondmodel
- keuze verticale of horizontale installatie
- afstandsbediening meegeleverd
- frontpaneel met digitale display
- energieklasse koeling tot A++
- energieklasse verwarming tot A+
- vermogen:
- climaVAIR VAI8-035 FMNI = 3,5 kW
- rotary twin compressor
- min. en max. buitentemperatuur werking koeling
-15 ... +48
- min. en max. buitentemperatuur werking verwarming
-15 ... +24
- luchtdebiet 4 standen : turbo, H, M en L
- aansluitingen koelcircuit ¼ & ½
- koudemiddel R32
- elektrische voeding via de buitenunit 230 V

Kenmerken:
- cassette
- volledig plafond inbouw
- afstandsbediening meegeleverd
- frontpaneel met digitale display
- verwarmen, koelen, ventileren, ontvochtigen
- luchtverdeling in 4 richtingen
- energieklasse koeling tot A++
- energieklasse verwarming tot A+
- vermogen:
- climaVAIR VAI8-035 KMNI = 3,5 kW
- rotary twin compressor
- min. en max. buitentemperatuur werking koeling
-15 ... +48
- min. en max. buitentemperatuur werking verwarming
-15 ... +24
- luchtdebiet 4 standen : turbo, H, M en L
- aansluitingen koelcircuit ¼ & ⅜
- koudemiddel R32
- elektrische voeding via de buitenunit 230 V
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Hoofdstuk 5 : Accessoires lucht/lucht-warmtepompen multisplit

koudemiddelleiding
- geïsoleerde duo-leiding op rol
- flare-koppelingen
- elektrische voedingskabel
- condensafvoerleiding
- beschikbare lengtes : 3, 6, 9, 12 en 15 m
- beschikbare diameters :
¼ & ⅜, ¼ & ½, ¼ & ⅝

sokkel voor muurbevestiging
- speciaal voor buitenmuren met isolatie

voetsteun groot
- trillingsdempers
- installatie plat dak

wifi-accessoire
- bediening van de binnenunit via App.
- alle functies van de afstandsbediening
- in te bouwen

voetsteun klein
- trillingsdempers

contact On-Off 20-S4

sokkel voor muurbevestiging
- max. gewicht 140 kg

condenspomp
- in te bouwen
compacte condenspomp met behuizing
centrifugaalpomp
- centrale oplossing
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Hoofdstuk 6 : Afgiftesystemen
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Hoofdstuk 6 : Ventilo-convectoren aroVAIR wandmodel VA 2 WN
aroVAIR VA 2 - WN
Uitrusting:
Ventilo-convector wandmodel beschikbaar in 3 vermogens
Vermogens beschikbaar: 2,5 - 3,5 en 4,5 kW (bij 45/40/20°)
aroVAIR VA 2-025 WN
aroVAIR VA 2-035 WN
aroVAIR VA 2-045 WN
Verwarmen, koelen en ventileren mogelijk
Robuuste en lichte binnenunit
Geïntegreerd display in de binnenunit
Temperatuurregeling via afstandbediening (meegeleverd) of een
bedrade thermostaat
Tijdsprogramma via afstandbediening of thermostaat
Eco-modus (automatische ventilatortoerenregeling)
Ruimtelucht ontvochtigen mogelijk
Koperen warmtewisselaar anti-corrosie en anti-bacterieel behandeld
Ingebouwde ruimtevoeler
Luchtfilters eenvoudig te reinigen
Geïntegreerde 3-wegkraan
Hydraulische aansluitingen rechts of links in de unit
Condensafvoer mogelijk voor koeling onder het dauwpunt
Eenvoudig en snel onderhoud
(filters en componenten gemakkelijk bereikbaar)
Weersafhankelijke regelaar multiMATIC 700(f) of sensoCOMFORT
720(f) (accessoire)
Via 1 bedrade thermostaat (optie) kunnen max. 7 units in dezelfde ruimte
bediend worden
Voor verwarmings- en koelsystemen die gevoed worden via de
energie-opwekker (warmtepomp en/of ketel) van de woning
2 jaar omnium waarborg
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Hoofdstuk 6 : Ventilo-convectoren aroVAIR console VA 2 CN
aroVAIR VA 2- CN
Uitrusting:
Ventilo-convector model console beschikbaar in 4 vermogens
Vermogens beschikbaar: 1,5 - 3,5 - 4,5 en 7 kW (bij 45/40/20°)
aroVAIR VA 2-015 CN
aroVAIR VA 2-035 CN
aroVAIR VA 2-045 CN
aroVAIR VA 2-070 CN
Verwarmen, koelen en ventileren mogelijk
Keuze verticale (muur) of horizontale (plafond) installatie
Temperatuurregeling via een bedrade thermostaat (optie)
Tijdsprogramma via thermostaat
Eco-modus (automatische ventilatortoerenregeling)
Ruimtelucht ontvochtigen mogelijk
Koperen warmtewisselaar anti-corrosie en anti-bacterieel behandeld
Ingebouwde ruimtevoeler
Luchtfilters eenvoudig te reinigen
3-wegkraan inbouwbaar (optie)
Hydraulische aansluitingen links in de unit
Condensafvoer mogelijk voor koeling onder het dauwpunt
Eenvoudig en snel onderhoud (filters en componenten gemakkelijk
bereikbaar)
Weersafhankelijke regelaar multiMATIC 700(f) of sensoCOMFORT
720(f) (accessoire)
Via 1 thermostaat (optie) kunnen max. 7 units in dezelfde ruimte
bediend worden
Voor verwarmings- en koelsystemen die gevoed worden via de
energie-opwekker (warmtepomp en/of ketel) van de woning
2 jaar omnium waarborg
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Hoofdstuk 6 : Ventilo-convectoren aroVAIR cassette VA 1 KN
aroVAIR VA 1- KN
Uitrusting:
Ventilo-convector model cassette beschikbaar in 3 vermogens
Vermogens beschikbaar: 2,5 - 5 en 10 kW (bij 45/40/20°)
aroVAIR VA 1-035 KN
aroVAIR VA 1-050 KN
aroVAIR VA 1-100 KN
Verwarmen, koelen en ventileren mogelijk
Geïntegreerd display in de binnenunit
Frontpaneel afzonderlijk geleverd
Temperatuurregeling via afstandbediening (meegeleverd) of een
bedrade thermostaat
Tijdsprogramma via afstandbediening of thermostaat
Eco-modus (automatische ventilatortoerenregeling)
Ruimtelucht ontvochtigen mogelijk
Koperen warmtewisselaar anti-corrosie en anti-bacterieel behandeld
Ingebouwde ruimtevoeler
Luchtfilters
3-wegkraan inbouwbaar (optie)
Eenvoudig en snel onderhoud (filters en componenten gemakkelijk
bereikbaar)
Weersafhankelijke regelaar multiMATIC 700(f) of sensoCOMFORT
720(f) (accessoire)
Via 1 thermostaat (optie) kunnen max. 7 units in dezelfde ruimte
bediend worden
Voor verwarmings- en koelsystemen die gevoed worden via de
energie-opwekker (warmtepomp en/of ketel) van de woning
2 jaar omnium waarborg
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Hoofdstuk 6 : Ventilo-convectoren aroVAIR kanaal inbouw VA 1 DN
aroVAIR VA 1- DN
Uitrusting:
Ventilo-convector model kanaal inbouw beschikbaar in 5 vermogens
Vermogens beschikbaar: 2 - 4 - 6 - 9 en 10 kW (bij 45/40/20°)
aroVAIR VA 1-020 DN
aroVAIR VA 1-040 DN
aroVAIR VA 1-060 DN
aroVAIR VA 1-090 DN
aroVAIR VA 1-110 DN
Verwarmen, koelen en ventileren mogelijk
Temperatuurregeling via afstandbediening (meegeleverd) of een
bedrade thermostaat
Tijdsprogramma via thermostaat
Eco-modus (automatische ventilatortoerenregeling)
Ruimtelucht ontvochtigen mogelijk
Statische drukregeling mogelijk (12 - 30 of 50 Pa)
Koperen warmtewisselaar anti-corrosie en anti-bacterieel behandeld
Ingebouwde ruimtevoeler
Luchtfilters
3-wegkraan inbouwbaar (optie)
Condensafvoer mogelijk voor koeling onder het dauwpunt
Weersafhankelijke regelaar multiMATIC 700(f) of sensoCOMFORT
720(f) (accessoire)
Via 1 thermostaat (optie) kunnen max. 7 units in dezelfde ruimte
bediend worden
Voor verwarmings- en koelsystemen die gevoed worden via de
energie-opwekker (warmtepomp en/of ketel) van de woning
2 jaar omnium waarborg
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Hoofdstuk 6 : Accessoires ventilo-convectoren aroVAIR

bedrade kamerthermostaat
- geschikt voor het wandmodel VA 1 WN
- geschikt voor de cassette VA 1 KN

kit 3-wegkraan
- geschikt voor het wandmodel VA 1 WN
- geschikt voor de cassette VA 1 KN

bedrade kamerthermostaat
- geschikt voor het console VA 2 CN
- geschikt voor het kanaal inbouw VA 1 DN

kit 3-wegkraan
- geschikt voor het kanaal inbouw VA 1 DN

bedrade kamerthermostaat
- geschikt voor het console VA 2 CN

inbouwkit 3-wegkraan
- geschikt voor het console VA 2 CN

voetsteunen
- geschikt voor het console VA 2 CN

condenspan voor 3,5 en 5 kW
condenspan voor 10 kW
- geschikt voor de cassette VA 1 KN
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Hoofdstuk 6 : Woningstation
Model woningstation EM 55/16
Het woningstation wordt toegepast in collectieve warmtedistributiesystemen
(collectieve stookplaats met ketels of stadsverwarming). Het woningstation is zowel
geschikt voor de centrale verwarming alsook de sanitaire warmwaterbereiding volgens
doorstroomprincipe per wooneenheid.
Een geschikt oplossing voor zowel nieuwbouw als renovatieprojecten in collectieve
wooneenheden.
Uitrusting:
Mechanisch woningstation
Gebruik van om het even welke warmtebron
bv. verwarmingsketel, warmtepomp, stadswarmte ... enz.
Max. vermogen verwarming 21 kW
Rechtstreekse warmwaterproductie d.m.v. een ingebouwde
roestvrijstalen platenwarmtewisselaar (doorstroomprincipe)
Sanitaire tapwatervoeler en instelbare thermostaat
Tapdebiet sanitair warm water 16 l/min aan ΔT 45 K (50 kW)
Max. taptemperatuur sanitair 55 °C
Ingebouwde drukverschilregelaar (bypass)
Vuilfilter verwarmingscircuit
Inbouwplaats voor een energieteller (caloriemeter)
(model/merk naar keuze)
Volledig thermisch en akoestisch geïsoleerde behuizing in EPP
Complete aansluitset met afsluitkranen (verplicht accessoire)
2 jaar omnium waarborg
Opmerking
Verplichte Belgaqua gekeurde EA-beveiliging op de ingang koud
water zelf te voorzien
Afhankelijk van de stadwaterleidingdruk dient supplementair een
sanitaire veiligheidsgroep 7 bar te worden voorzien
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Hoofdstuk 6 : Woningstation
Model woningstation AC 55/10 en AC 55/16
Het woningstation wordt toegepast in collectieve warmtedistributiesystemen
(collectieve stookplaats met ketels of stadsverwarming). Het woningstation is zowel
geschikt voor de centrale verwarming alsook de sanitaire warmwaterbereiding volgens
doorstroomprincipe per wooneenheid.
Een geschikt oplossing voor zowel nieuwbouw als renovatieprojecten in collectieve
wooneenheden.
Uitrusting:
Elektronisch woningstation 2 modellen
- AC 55/10 : tapdebiet sanitair warm water 10 l/min aan ΔT 45 K (31 kW)
- AC 55/16 : tapdebiet sanitair warm water 16 l/min aan ΔT 45 K (50 kW)
Gebruik van om het even welke warmtebron
bv. verwarmingsketel, warmtepomp, stadswarmte ... enz.
Max. vermogen verwarming 21 kW
Rechtstreekse warmwaterproductie d.m.v. een ingebouwde
dubbelwandige roestvrijstalen platenwarmtewisselaar (doorstroomprincipe)
Sanitaire voorrangsschakeling ingebouwd
Sanitaire tapwatervoeler en tapdebietsensor
Max. taptemperatuur sanitair 55 °C
Instelbare warme startfunctie sanitair (25 - 60 °C)
Aansluiting kamerthermostaat (aan/uit-functie)
Ingebouwde drukverschilregelaar (bypass)
Constante retourtemperatuur (regeling via stappenmotor)
Vuilfilter verwarmingscircuit
Inbouwplaats voor een energieteller (model/merk naar keuze)
Volledig thermisch en akoestisch geïsoleerde behuizing in EPP
Complete aansluitset met afsluitkranen (verplicht accessoire)
2 jaar omnium waarborg
Opmerking
Verplichte Belgaqua gekeurde EA-beveiliging op de ingang koud
water zelf te voorzien
Afhankelijk van de stadwaterleidingdruk dient supplementair een
sanitaire veiligheidsgroep 7 bar te worden voorzien
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Hoofdstuk 7 : Zonne-energiesystemen
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Hoofdstuk 7 : Zonneboilers auroSTEP plus voor zowel leegloop- als druksystemen
auroSTEP plus VIH 150 - 250 - 350
Uitrusting:
Boilerinhoud 150 - 250 - 350 l
Energieklasse sanitair label B
Vier modellen
- 2 modellen type S1 monovalent (1 spiraal) 150 en 250 l
- 2 modellen type S2 bivalent (2 spiralen) 250 en 350 l
Staande cilindrische warmwaterboiler uit staal
Warmwaterboiler en verwarmingsspiralen geëmailleerd
Beschermingsanode uit magnesium
(elektrische anode ‘onderhoudsvrij’ in optie verkrijgbaar)
Hoogwaardiger thermische isolatie
- 150L: 50 mm polyurethaan isolatie
- 250L: 50 mm polyurethaan + vacuüm isolatie
- 350L: 70 mm polyurethaan isolatie
Maximum boilertemperatuur 85°C
Keuze uit een zonne-energiestation VMS 8 D (leegloopsysteem) of
VMS 8 (druksysteem) (beschikbaar als accessoire)
Eenvoudige installatie door de modulaire opbouw en beperkte
afmetingen van de boiler
Eenvoudige installatie door de hydraulische aansluitingen bovenaan
de boiler
Aflaatkraan sanitair
2 jaar omnium waarborg
5 jaar waarborg waterkuip
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Hoofdstuk 7 : Zonne-energiestation leegloopsysteem VMS 8 D
VMS 8 D
Uitrusting:
Zonne-energiestation voor leegloopsystemen
Eenvoudige en snelle installatie van het zonne-energiestation
(plug en play) rechtstreeks op de zonneboiler auroSTEP plus
Modulerende hoog rendement pomp (EEI < 0,23)
Automatische debietaanpassing pomp
Energieteller ingebouwd
(weergave en berekening zonne-energieopbrengst)
Veiligheidsgroep 6 bar
Volledig autonome werking dankzij standaard ingebouwde regeling
Vul- en aflaatkraan zonne-energiecircuit
Digitale display met tekst, symbolen, functie-aanduidingen
Geen vulpomp nodig om het systeem te vullen met water & glycol
Snel en eenvoudig te vullen met behulp van de vulkit
(ca. 2 minuten en max. 11 l vloeistof)
Geen ontluchting van het systeem noodzakelijk
Geen expansievat noch afkoelvat nodig
2de modulerende hoog rendement pomp in te bouwen voor een
hoogteverschil tot 12 m
Elektrische weerstand 2,5 kW als accessoire in te bouwen
Uitsluitend geschikt voor auroSTEP plus VIH-boilers
2 jaar omnium waarborg
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Wartungshahn
Sicherheitsventil
Hocheffizienz-Pumpe

Temperaturfühler
STB

Sicherheitstemperaturbegrenzer
STB

Hoofdstuk 7 : Accessoires zonne-energiestation leegloopsysteem VMS 8 D

vulset
- met afsluitkraan
- rechtstreekse aansluiting op bidon met
vloeistof

elektrische weerstand
- weerstand 2,5 kW
- verdeelklep
- volledig in te bouwen met
aansluitstukken

hoog rendement ‘boost’-pomp
- om het max. hoogteverschil van 8,5 m
naar 12 m te vergroten
- volledig in te bouwen met
aansluitstukken

thermostatische mengkraan
- bescherming tegen verbranden > 60 °C
- instelbaar tussen 30 - 70 °C
- koppelingen 22 mm

terugloopvat 10 l
(max. hoogteverschil 16 m)

sanitaire bypass
- voor auroSTEP plus VIH S1 150/250
- in combinatie met een combi
gaswandketel
aansluitkabel voor sanitaire bypass of
legionellapomp

geïsoleerde koperen leiding 2 in 1 met
beugels
- 10 m
- 20 m

antivriesmiddel 10 l
antivriesmiddel 20 l
- voorgemengd en klaar voor gebruik
(tot -28 °C)
- klasse 3 volgens NBN 1717
- kleur roos tyfocor
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Hoofdstuk 7 : Installatievoorwaarden zonne-energiestation leegloopsysteem VMS 8 D
VMS 8 D
-

uitsluitend duo-leiding koper DN 10 mm (8,4 mm)
max. leidingafstand 20 m (enkel)
standaard hoogteverschil 8,5 m
met extra boost-pomp 12 m
met terugloopvat (accessoire) hoogteverschil 16 m
min. verval horizontaal 4%

1

2

3

hoogteverschil 8,5 m

20 m

20 m

-

hoogteverschil 12 m met
boost-pomp

20 m

20 m

20 m + pomp

hoogteverschil 16 m met
boost-pomp + terugloopvat

20 m

20 m

20 m + pomp

L1

Min. 4%

L2

L3

aantal collectoren

Max. 8,5 / 12 / 16 m

auroSTEP plus (leidinglengte)

pagina 90 - Overzicht 2022.v0

Hoofdstuk 7 : Zonne-energiestation druksysteem VMS 8
VMS 8
Uitrusting:
Zonne-energiestation voor druksystemen
Eenvoudige en snelle installatie van het zonne-energiestation
(plug en play) rechtstreeks op de zonneboiler auroSTEP plus
Modulerende hoog rendement pomp (EEI < 0,23)
Automatische debietaanpassing pomp
Microbellenontluchter ingebouwd
Veiligheidsgroep 6 bar
Manometer
Kijkvenster zonne-energiecircuit
2 aansluitpunten voor een vulpomp
Aansluiting voor expansievat en afkoelvat voorzien
Volledig autonome werking dankzij standaard ingebouwde regeling
Energieteller ingebouwd
(weergave en berekening zonne-energieopbrengst)
Vul- en aflaatkraan zonne-energiecircuit
–
Digitale display met tekst, symbolen, functie-aanduidingen
Elektrische weerstand 2,5 kW als accessoire in te bouwen
Uitsluitend geschikt voor auroSTEP plus VIH-boilers
2 jaar omnium waarborg

Wartungshahn
Sicherheitsventil
Hocheffizienz-Pumpe

Temperaturfühler
STB

Sicherheitstemperaturbegrenzer

STB
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Hoofdstuk 7 : Accessoires zonne-energiestation druksysteem VMS 8

leidingen op de rol 2 in 1, geïsoleerde
roestvrijstalen leidingen, geïntegreerde
bedrading collectorvoeler,
aansluitstukken
- DN 16 x 15 m
- DN 20 x 15 m

elektrische weerstand
- weerstand 2,5 kW
- verdeelklep
- volledig in te bouwen met
aansluitstukken

thermostatische mengkraan
- bescherming tegen verbranden > 60 °C
- instelbaar tussen 30 - 70 °C
- koppelingen 22 mm

antivriesmiddel 10 l
antivriesmiddel 20 l
- voorgemengd en klaar voor gebruik
(tot -28 °C)
- klasse 3 volgens NBN 1717
- kleur roos tyfocor

sanitaire bypass
- voor auroSTEP plus VIH S1 150/250
- in combinatie met een combi
gaswandketel

elektrische anode
- ter vervanging van de magnesiumanode
- onderhoudsvrij
- geschikt voor alle boilers tot en met
500 l

aansluitkabel voor sanitaire bypass of
legionellapomp
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Hoofdstuk 7 : Zonne-energiesysteem auroSTEP plus – installatievoorbeeld 1
Monovalente opstelling in combinatie met een combi gaswandketel
KOL1

2

26a

10

1
42b

10
58

41a

32

26a

63

39

3

38

230 V~
38
KOL1
18b

32

3
3
2
2

18b 2
26a

19

41b

1a

58
42a

42c

65
26a

58

5b

32

41c
43
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Hoofdstuk 7 : Zonne-energiesysteem auroSTEP plus – installatievoorbeeld 2
Bivalente opstelling in combinatie met een gaswandketel ‘enkel verwarming’
KOL1

2

10

26a

10

230 V~

1

3

63

2

26a

41a

32

39

26a

42b

2

230 V~
LEG
KOL1
18b
1

32

3
3
2
2
2

19

41b

1a

18b

58
42c

65
LEG
26a
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5d

30

3
26a

42a

58

58
32

41c
43

Hoofdstuk 7 : Zonne-energiesysteem auroSTEP plus – installatievoorbeeld 3
Met elektrische weerstand
KOL1 2

26a

63

39

230 V~
KOL1

3
2

19
32

42a

1a

58
42b

42c

65
26a

58

5b

32

42a
43
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Hoofdstuk 7 : Zonne-energiestation leegloopsysteem collectief auroFLOW plus
auroFLOW plus VPM 15 D
Uitrusting:
Zonne-energiestation voor individuele en collectieve systemen
volgens het leegloopprincipe
Uitsluitend te combineren met zonnecollector auroTHERM VFK 135 VD
VPM 15 D = collectoroppervlakte ca. 15 m2 (6x VFK 135 VD)
VPM 15 D + extensie = collectoroppervlakte ca. 30 m2 (12x VFK 135 VD)
Kan o.a. gecombineerd worden met:
- buffervaten type allSTOR plus VPS 300 - 2000 l
- buffervaten type allSTOR exclusiv VPS 300 - 2000 l
- zonneboilers type auroSTOR VIH S 300 - 2000 l
Toepassingsmogelijkheden: sanitair en cv-ondersteuning voor
eengezinswoningen of appartementen, cascade van buffervaten,
zwembadverwarming .... enz.
Wandmontage
Volledig autonome werking dankzij standaard ingebouwde regeling
of in combinatie met de weersafhankelijke regelaar multiMATIC VRC 700(f)
of sensoCOMFORT VRC 720(f)
Platenwarmtewisselaar uit roestvrijstaal
Twee modulerende hoog rendement pompen (EEI < 0,23)
Automatische debietaanpassing pomp
Ingebouwd terugloopvat 20 l (+ 20 l met extensie)
Energieteller ingebouwd (weergave en berekening zonne-opbrengst)
Veiligheidsgroep 3 bar, Vul- en spoelinrichting en ontluchters
Digitale display met tekst, symbolen, functie-aanduidingen
Geen overdimensionering mogelijk, geen stoomvorming, geen
bevriezingsgevaar
Geen vulpomp nodig om het systeem te vullen met water & glycol
Geen expansievat noch afkoelvat nodig
2 jaar omnium waarborg
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Hoofdstuk 7 : Zonne-energiestation leegloopsysteem collectief auroFLOW plus – installatievoorbeelden

Overzicht 2022.v0 - pagina 97

Hoofdstuk 7 : Zonneboilers auroSTOR voor zonne-energiesystemen onder druk
auroSTOR VIH S 300/400/500 exclusive Green iQ /3 MR
auroSTOR VIH S 300/400/500 plus /3 BR
Uitrusting:
Boilerinhoud 300 - 400 - 500 l
Staande cilindrische warmwaterboiler uit staal
Bivalente boiler met 2 warmtewisselaars type spiraal
Warmwaterboiler en verwarmingsspiralen geëmailleerd
Maximum boilertemperatuur 85°C
Eenvoudige installatie en hydraulische aansluitingen achteraan de boiler
Onderhoudsluik
Aflaatkraan sanitair
Verstelbare voetsteunen
2 jaar omnium waarborg
5 jaar waarborg waterkuip
auroSTOR VIH S 300/400/500 exclusive Green iQ
Energieklasse sanitair label A
Onderhoudsvrij dankzij elektrische beschermingsanode
Thermische isolatie uit polyurethaan schuim (PU) met een
vacuümisolatiemantel (VIM ®) en mantel uit PVC
(verwijderbare isolatiedelen)
Digitale display met weergave van temperatuur en bedrijfsstatus

auroSTOR VIH S exclusive Green iQ /3 MR

auroSTOR VIH S 300/400/500 plus
Energieklasse sanitair label B
Beschermingsanode uit magnesium
(elektrische anode ‘onderhoudsvrij’ in optie verkrijgbaar)
Hoogwaardige thermische isolatie uit polyurethaan schuim (PU)
met mantel uit PVC
Thermometer

auroSTOR VIH S plus /3 BR
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Hoofdstuk 7 : Zonneboilers auroSTOR voor zonne-energiesystemen onder druk
auroSTOR VIH S 750/1000/1500/2000
Uitrusting:
Boilerinhoud 750 - 1000 - 1500 - 2000 l
Staande cilindrische warmwaterboiler uit staal
Bivalente boiler met 2 warmtewisselaars type spiraal
Warmwaterboiler en verwarmingsspiralen geëmailleerd
2 magnesium beschermingsanodes voor VIH S 750 - 1000
2 elektrische beschermingsanodes voor VIH S 1500 - 2000
Hoogwaardige thermische CFK-vrije isolatiemantel uit
geëxpandeerd polystyreen (EPS)
Maximum boilertemperatuur 85°C
Eenvoudige installatie door de hydraulische aansluitingen
achteraan de boiler
Thermometer
Onderhoudsluik
Aflaatkraan sanitair
Huls R 1½’’ voor elektrische weerstand
Verstelbare voetsteunen
2 jaar omnium waarborg
5 jaar waarborg waterkuip
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Hoofdstuk 7 : Zonnecollectoren voor zonne-energiesystemen onder druk
auroTHERM exclusive VTK 570 - VTK 1140
Uitrusting:
Buisvacuümcollectoren
2 modellen beschikbaar
– VTK 570 = 6 buizen
– VTK 1140 = 12 buizen
Hoogvacuüm buiscollector met externe reflector
CPC-spiegel bedekt met keramiek, hoog efficiënt en weersbestendig
Directe doorstroming absorber (aluminium-nitraat)
Hoog rendementsabsorber bedekt met aluminium/nitraat
Dubbele glasconstructie hagelslagbestendig
Hagelslagtest volgens EN 12975
Glazen collectorbuis individueel demonteerbaar, zelfs bij bedrijfsklare
installatie (droge verbinding)
Montage- en zonne-beschermfolie
Installatie dakopbouw of plat dak montage
Voor ondersteuning van sanitair warm water, centrale verwarming
en zwembad
Solar Keymark
2 jaar omnium waarborg
10 jaar omruilwaarborg

pagina 100 - Overzicht 2022.v0

Hoofdstuk 7 : Vlakke zonnecollectoren voor drukloze en zonne-energiesystemen onder druk
auroTHERM VFK
Uitrusting:
Vlakke collectoren met homogene oppervlakte
5 modellen beschikbaar
– VFK 145 H = horizontaal model onder druk
– VFK 145 V = verticaal model onder druk
– VFK 135 D = horizontaal model leegloopprincipe
– VFK 135 VD = verticaal model leegloopprincipe
– VFK 125 V = verticaal model onder druk
Bruto oppervlakte 2,51 m2
Vlakke collector met structuurglas 3,2 mm (veiligheidsglas)
Koperen serpentin ultrasonisch gelast op een aluminium absorber
CFK-vrije thermische isolatie 40 mm rotswoldeken
Aluminium kader zwart hard geanodiseerd
Aluminium kader voor VFK 125 V
Montage- en zonne-beschermfolie
Installatie dakopbouw of plat dak montage
Voor ondersteuning van sanitair warm water, centrale verwarming
en zwembad
Solar Keymark
2 jaar omnium waarborg
10 jaar omruilwaarborg
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Hoofdstuk 7 : Zonne-energiesysteem onder druk - installatievoorbeeld
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Notities
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Hoofdstuk 8 : Warmwaterboilers en multi-functionele buffervaten
Indirecte warmwaterboilers voor wand- en vloerketels
–
uniSTOR VIH Q 75 B ....................................................................pagina
–
uniSTOR VIH R 120-200 ..........................................................pagina
uniSTOR VIH R 300-500 .........................................................pagina
actoSTOR VIH K 300 ..................................................................pagina

105
106-107
108
109

Warmwaterboiler voor warmtepompen
–
uniSTOR VIH RW 200 .................................................................pagina
–
uniSTOR VIH RW 300-500 .....................................................pagina
uniSTOR VIH SR 400-500 .....................................................pagina
–
uniSTOR VIH RW 750-2000 .................................................pagina

110
111
112
113

Multifunctionele buffervaten
–
allSTOR plus VPS 300-2000 ................................................pagina
–
allSTOR plus VPS 800-2000 (6 bar) ..............................pagina
–
allSTOR exclusiv VPS 300-2000 .......................................pagina
–
drinkwaterstation aguaFLOW exclusiv VPM ................pagina
–
zonne-energiestation auroFLOW exclusiv VPM ........pagina
accessoires ........................................................................................pagina
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114
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116
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Hoofdstuk 8 : Warmwaterboilers voor cv-ketels
uniSTOR VIH Q 75/2 B
Uitrusting:
Boilerinhoud 68 l
Energieklasse sanitair label B
Wandmodel
Design en afmetingen afgestemd op de condensatie gaswandketels
ecoTEC plus/pro VC
Kan naast, onder de wandketel of op de vloer geïnstalleerd worden
Indirect gestookte warmwaterboiler uit staal
Warmtewisselaar type serpentin
Warmwaterboiler en verwarmingsspiraal geëmailleerd
Beschermingsanode uit magnesium
(elektrische anode ‘onderhoudsvrij’ in optie verkrijgbaar)
Hoogwaardige isolatie uit polyurethaan (PU)
Kleur wit
2 jaar omnium waarborg
5 jaar waarborg waterkuip
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Hoofdstuk 8 : Warmwaterboilers voor cv-ketels
uniSTOR VIH R 120/150/200 HA
Uitrusting:
Boilerinhoud 120 - 150 - 200 l
Energieklasse sanitair label A
Staande cilindrische warmwaterboiler
Design afgestemd op gaswandketels en vloerketels Vaillant
–
Indirect gestookte warmwaterboiler uit staal
–
Warmtewisselaar type serpentin
Warmwaterboiler en verwarmingsspiraal geëmailleerd
Onderhoudsvrij dankzij elektrische beschermingsanode
CFK-vrije thermische isolatie uit polyurethaan hardschuim (PUR)
met een vacuümisolatiemantel (VIM ®)
Extra geïsoleerd deksel uit EPP met polyestervlies
Onder- en bovenaan voorgevormde isolatie uit Neopor
Terugslagklep
Aansluiting omloopcircuit
Regelbare voetsteunen
Aflaatkraan
Kleur wit
2 jaar omnium waarborg
5 jaar waarborg waterkuip
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Hoofdstuk 8 : Warmwaterboilers voor cv-ketels
uniSTOR VIH R 120/150/200 B
Uitrusting:
Boilerinhoud 120 - 150 - 200 l
Energieklasse sanitair label B
Staande cilindrische warmwaterboiler
Design afgestemd op gaswandketels en vloerketels Vaillant
–
Indirect gestookte warmwaterboiler uit staal
–
Warmtewisselaar type serpentin
Warmwaterboiler en verwarmingsspiraal geëmailleerd
Beschermingsanode uit magnesium
(elektrische anode ‘onderhoudsvrij’ in optie verkrijgbaar)
–
CFK-vrije thermische isolatie uit polyurethaan hardschuim (PUR)
Terugslagklep
Aansluiting omloopcircuit
Regelbare voetsteunen
Aflaatkraan
Kleur wit
2 jaar omnium waarborg
5 jaar waarborg waterkuip
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Hoofdstuk 8 : Warmwaterboilers voor cv-ketels
uniSTOR VIH R 300/400/500 exclusive Green iQ /3 MR
uniSTOR VIH R 300/400/500 plus /3 BR
Uitrusting:
Boilerinhoud 300 - 400 - 500 l
Staande cilindrische warmwaterboiler
Design afgestemd op gaswandketels en vloerketels Vaillant
Indirect gestookte warmwaterboiler uit staal
Warmtewisselaar type serpentin
Warmwaterboiler en verwarmingsspiraal geëmailleerd
Aansluiting omloopcircuit
Regelbare voetsteunen
Aflaatkraan
Onderhoudsluik
Mogelijkheid om een elektrische weerstand in te bouwen
Kleur wit
2 jaar omnium waarborg
5 jaar waarborg waterkuip

uniSTOR VIH R exclusive Green iQ /3 MR

uniSTOR VIH R 300/400/500 exclusive Green iQ /3 MR
Energieklasse sanitair label A
Onderhoudsvrij dankzij elektrische beschermingsanode
Thermische isolatie uit polyurethaan schuim (PU) met een
vacuümisolatiemantel (VIM ®) en mantel uit PVC
(verwijderbare isolatiedelen)
Digitale display met weergave van temperatuur en bedrijfsstatus
uniSTOR VIH R 300/400/500 plus /3 BR
Energieklasse sanitair label B
Beschermingsanode uit magnesium
(elektrische anode ‘onderhoudsvrij’ in optie verkrijgbaar)
Hoogwaardige thermische isolatie uit polyurethaan schuim (PU)
met mantel uit PVC
Thermometer
uniSTOR VIH R plus /3 BR
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Hoofdstuk 8 : Warmwaterboilers voor cv-ketels
actoSTOR VIH K 300
Uitrusting:
Boilerinhoud 150 l
Energieklasse sanitair label C
Staande warmwaterboiler vierkant model
Design afgestemd op de vloerketels icoVIT exclusive VKO of
ecoVIT exclusive VKK Vaillant
Indirect gestookte warmwaterboiler uit staal
Thermisch gelaagde warmwaterboiler
Platenwarmtewisselaar uit roestvrijstaal met laadpomp
Benutten van condensatiewarmte bij boileropwarming
Warmwaterboiler geëmailleerd
Onderhoudsvrij dankzij elektrische beschermingsanode
CFK-vrije thermische isolatie uit polyurethaan hardschuim (PU)
Boilervoeler standaard ingebouwd
Aansluiting omloopcircuit
Regelbare voetsteunen
Aflaatkraan
Kleur wit en grijs
2 jaar omnium waarborg
5 jaar waarborg waterkuip
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Hoofdstuk 8 : Warmwaterboilers voor warmtepompen
uniSTOR VIH RW 200
Uitrusting:
Boilerinhoud 200 l
Energieklasse sanitair label C
Staande cilindrische warmwaterboiler
Indirect gestookte warmwaterboiler uit staal
Gladde buiswarmtewisselaar met groot warmteoppervlak
Warmwaterboiler en verwarmingsspiraal geëmailleerd
Beschermingsanode uit magnesium
(elektrische anode ‘onderhoudsvrij’ in optie verkrijgbaar)
Hoogwaardige isolatie uit polyurethaan (PU)
Thermometer
Aansluiting omloopcircuit
Regelbare voetsteunen
Onderhoudsluik
Eenvoudige installatie door gemakkelijk verwijderbare isolatie
Kleur wit
2 jaar omnium waarborg
5 jaar waarborg waterkuip
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Hoofdstuk 8 : Warmwaterboilers voor warmtepompen
uniSTOR VIH RW 300/400/500 exclusive Green iQ /3 MR
uniSTOR VIH RW 300/400/500 plus /3 BR
Uitrusting:
Boilerinhoud 300 - 400 - 500 l
Staande cilindrische warmwaterboiler
Indirect gestookte warmwaterboiler uit staal
Gladde buiswarmtewisselaar met groot warmteoppervlak
Warmwaterboiler en verwarmingsspiraal geëmailleerd
Aansluiting omloopcircuit
Regelbare voetsteunen
Aflaatkraan
Onderhoudsluik
Mogelijkheid om een elektrische weerstand in te bouwen
Kleur wit
2 jaar omnium waarborg
5 jaar waarborg waterkuip

uniSTOR VIH RW exclusive Green iQ /3 MR

uniSTOR VIH RW 300/400/500 exclusive Green iQ /3 MR
Energieklasse sanitair label A
Onderhoudsvrij dankzij elektrische beschermingsanode
Thermische isolatie uit polyurethaan schuim (PU) met een
vacuümisolatiemantel (VIM ®) en mantel uit PVC
(verwijderbare isolatiedelen)
Digitale display met weergave van temperatuur en bedrijfsstatus
uniSTOR VIH RW 300/400/500 plus /3 BR
Energieklasse sanitair label B
Beschermingsanode uit magnesium
(elektrische anode ‘onderhoudsvrij’ in optie verkrijgbaar)
Hoogwaardige thermische isolatie uit polyurethaan schuim (PU)
met mantel uit PVC
Thermometer
uniSTOR VIH RW plus /3 BR
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Hoofdstuk 8 : Sanitaire zonneboiler voor warmtepompen
uniSTOR VIH SW 400/500 exclusive Green iQ /3 MR
uniSTOR VIH SW 400/500 plus /3 BR
Uitrusting:
Boilerinhoud 400 - 500 l
Staande cilindrische warmwaterboiler
Indirect gestookte warmwaterboiler uit staal
Bivalente boiler met 2 warmtewisselaars type spiraal
Gladde buiswarmtewisselaar met groot warmteoppervlak
Warmwaterboiler en verwarmingsspiralen geëmailleerd
Aansluiting omloopcircuit
Regelbare voetsteunen
Aflaatkraan
Onderhoudsluik
Mogelijkheid om een elektrische weerstand in te bouwen
Kleur wit
2 jaar omnium waarborg
5 jaar waarborg waterkuip

uniSTOR VIH SW exclusive Green iQ /3 MR

uniSTOR VIH SW 400/500 exclusive Green iQ /3 MR
Energieklasse sanitair label A
Onderhoudsvrij dankzij elektrische beschermingsanode
Thermische isolatie uit polyurethaan schuim (PU) met een
vacuümisolatiemantel (VIM ®) en mantel uit PVC
(verwijderbare isolatiedelen)
Digitale display met weergave van temperatuur en bedrijfsstatus
uniSTOR VIH SW 400/500 plus /3 BR
Energieklasse sanitair label B
Beschermingsanode uit magnesium
(elektrische anode ‘onderhoudsvrij’ in optie verkrijgbaar)
Hoogwaardige thermische isolatie uit polyurethaan schuim (PU)
met mantel uit PVC
Thermometer
uniSTOR VIH SW plus /3 BR
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Hoofdstuk 8 : Warmwaterboilers voor warmtepompen
uniSTOR VIH RW 750/2, uniSTOR VIH RW 1000/2, uniSTOR VIH RW 1500/2,
uniSTOR VIH RW 2000/2
Uitrusting:
Boilerinhoud 750 - 1000 - 1500 - 2000 l
Energieklasse sanitair label B
Staande cilindrische warmwaterboiler
Indirect gestookte warmwaterboiler uit staal
Gladde buiswarmtewisselaar met groot warmteoppervlak
Warmwaterboiler en verwarmingsspiraal geëmailleerd
2 magnesium beschermingsanodes voor VIH RW 750 - 1000
2 elektrische beschermingsanodes voor VIH RW 1500 - 2000
Hoogwaardige thermische isolatie uit polyurethaan schuim (PU)
met mantel uit PVC
Thermometer
Aansluiting omloopcircuit
Regelbare voetsteunen
Aflaatkraan
Onderhoudsluik
Mogelijkheid om een elektrische weerstand in te bouwen
Werkdruk 10 bar
Kleur wit
2 jaar omnium waarborg
5 jaar waarborg waterkuip
Opmerking :
beschikbaar vanaf Q4/2022
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Hoofdstuk 8 : Multi-functionele buffervaten
allSTOR plus VPS …/3-5
Temperaturfühler

Uitrusting:
Buffervat inhoud 300 - 500 - 800 - 1000 - 1500 - 2000 l
Energieklasse label B
Compact buffervat voor combinaties met verschillende
energiebronnen, zoals: warmtepompen, gas- of stookolieketels,
zonne-energie, houtkachels … enz
Staande cilindrisch buffervat uit staal
Hoogwaardige thermische isolatie polyestervlies en EPS
(14 cm voor VPS 300 tot 1000 en
20 cm voor VPS 1500 en 2000)
Diverse voelerposities voor universele toepassingen
Extra ontluchtingsmof hoogste punt van het buffervat
Regelbare voetsteunen
Kleur wit
Cascade opstelling mogelijk
Hygiënische warmwaterbereiding d.m.v. een drinkwaterstation
uitgerust met een warmtewisselaar uit roestvrijstalen (accessoire)
Zonne-energiestation voor ondersteuning van de centrale
verwarming en sanitaire warmwaterproductie (accessoire)
Drinkwater- en zonne-energiestation worden tegen de wand
gemonteerd (cascade-opstelling van stations mogelijk)
2 jaar omnium waarborg
5 jaar waarborg waterkuip
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Hoofdstuk 8 : Multi-functionele buffervaten
allSTOR plus VPS …/4-5
Uitrusting:
Buffervat inhoud 800 - 1000 - 1500 - 2000 l
Energieklasse label B
Compact buffervat voor combinaties met verschillende
energiebronnen, zoals: warmtepompen, gas- of stookolieketels,
zonne-energie, houtkachels … enz
Staande cilindrisch buffervat uit staal
Hoogwaardige thermische isolatie polyestervlies en EPS
Diverse voelerposities voor universele toepassingen
Werkdruk van 6 bar
Extra ontluchtingsmof hoogste punt van het buffervat
Regelbare voetsteunen
Kleur wit
Cascade opstelling mogelijk
2 jaar omnium waarborg
5 jaar waarborg waterkuip
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Hoofdstuk 8 : Multi-functionele buffervaten
allSTOR exclusiv VPS …/3-7
Uitrusting:
Buffervat inhoud 300 - 500 - 800 - 1000 - 1500 - 2000 l
Energieklasse label B
Compact buffervat voor combinaties met verschillende
energiebronnen, zoals: warmtepompen, gas- of stookolieketels,
zonne-energie, houtkachels … enz
Staande cilindrisch buffervat uit staal
Thermisch gelaagde boiler met scheidingsplaat
Stromingsverdelers ingebouwd voor een optimale
meer-lagen-stockage van warmte
Hoogwaardige thermische isolatie polyestervlies en EPS
(14 cm voor VPS 300 tot 1000 en 20 cm voor VPS 1500 en 2000)
Diverse voelerposities voor universele toepassingen
Diverse aansluitingen voor verschillende energiebronnen
Extra ontluchtingsmof hoogste punt van het buffervat
Regelbare voetsteunen
Kleur wit
Cascade opstelling mogelijk
Hygiënische warmwaterbereiding d.m.v. een drinkwaterstation
uitgerust met een warmtewisselaar uit roestvrijstalen (accessoire)
Zonne-energiestation voor ondersteuning van de centrale
verwarming en sanitaire warmwaterproductie (accessoire)
Drinkwater- en zonne-energiestation kunnen rechtstreeks op het
buffervat geïnstalleerd worden of tegen de wand
Cascade-opstelling van stations mogelijk
2 jaar omnium waarborg
5 jaar waarborg waterkuip
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Hoofdstuk 8 : Accessoires voor multi-functionele buffervaten
aguaFLOW exclusiv VPM …W
Uitrusting:
Sanitair drinkwaterstation
Hygiënische warmwaterbereiding volgens doorstoomprincipe
3 modellen beschikbaar
– VPM 20/25 W = 20/25 l/min
– VPM 30/35 W = 30/35 l/min
– VPM 40/45 W = 40/45 l/min
Installatie rechtstreeks op het buffervat allSTOR exclusive VPS/3-7
of wandmontage bij allSTOR plus VPS/3-5
Wandmontage steeds mogelijk
Cascade-opstelling van stations mogelijk
eBUS-communicatie (regelapparatuur)
Digitale display met tekst, symbolen, functie-aanduidingen
Zelfstandige werking mogelijk zonder extra regelapparatuur
Warmtewisselaar uit roestvrij staal
Speciale platenstructuur om kalkaanslag te vermijden
Hoogwaardige thermische isolatie uit EPP
Ingebouwde debietsensor
Laadpomp
4 m kabel elektrische voeding 230 V met stekker
Omlooppomp extern (optie - als accessoire beschikbaar)
Houder voor wandmontage (optie - als accessoire beschikbaar)
2 jaar omnium waarborg

Overzicht 2022.v0 - pagina 117

Hoofdstuk 8 : Accessoires voor multi-functionele buffervaten
auroFLOW exclusiv VPM …S
Uitrusting:
Zonne-energiestation voor zonne-energiesystemen onder druk
2 modellen beschikbaar
– VPM 20 S = 20 m2 collectoroppervlakte vlakke -of
16 m2 buiscollectoren
– VPM 60 S = 60 m2 collectoroppervlakte vlakke -of
28 m2 buiscollectoren
Installatie rechtstreeks op het buffervat allSTOR exclusive VPS/3-7
of wandmontage bij allSTOR plus VPS/3-5
Wandmontage steeds mogelijk
Cascade-opstelling van stations mogelijk
eBUS-communicatie (regelapparatuur)
Ingebouwde regeling met weergave zonne-energieopbrengst
Digitale display met tekst, symbolen, functie-aanduidingen
Bewegingssensor voor de display
Warmtewisselaar uit roestvrij staal
Modulerende hoog rendement pomp (EEI < 0,23)
Automatische debietaanpassing pomp
Compleet uitgerust met: temperatuurvoeler, debietsensor,
laadpomp, vul- en spoelinrichting en ontluchter, veiligheidsgroep
met manometer, vulkraan en aansluiting expansievat zonne-energie
Hoogwaardige thermische isolatie uit EPP
4 m kabel elektrische voeding 230 V met stekker
Houder voor wandmontage (optie - als accessoire beschikbaar)
2 jaar omnium waarborg
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Hoofdstuk 8 : Accessoires voor drinkwater- en zonne-energiestation

inbouwkit omlooppomp
- in te bouwen in het drinkwaterstation
VMP.../2 W
- bestaat uit : omlooppomp met
aansluitkabel en leidingwerk

houder voor 1 drinkwaterstation VPM .../2 W
- niet uitbreidbaar

aansluitkit omlooppomp extern
- voor drinkwaterstation VMP.../2 W
- aansluitkabel 5 m

houder voor 1 zonne-energiestation VPM
.../2 S - niet uitbreidbaar

gemotoriseerde magneetklep sanitair
- voor drinkwaterstation VMP.../2 W
- alleen bij een cascade opstelling van
drinkwaterstations
- max. 4 stuks (1 per drinkwaterstation
VMP.../2 W)

isolatie aansluitingen buffervat allSTOR
VPS .../3
- aansluiting 1½” (VPS 300 - 500)
- aansluiting 2” (VPS 800 - 1000)
- aansluiting 2½” (VPS 1500 - 2000)

gemotoriseerde driewegkraan 1”
- voor multifunctioneel buffervat allSTOR
exclusive VPS /3-7
- voor warmtepompen tot max. 17 kW

isolatie uiteinde houders

houder voor 2 drinkwaterstations VPM .../2 W
extensie 1 drinkwaterstation VPM .../2 W

houder voor 1 zonne-energiestation VPM .../2 S
extensie 1 zonne-energiestation VPM .../2 S
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Hoofdstuk 8 : Multi-functionele buffervaten
VP RW 45/ B, VPS R 100/1 M en VPS R 200/1 B
Uitrusting:
Buffervat inhoud 45, 100 en 200 l
Energieklasse label A voor VPS R 100/1 M
Energieklasse label B voor VP RW 45/ B en VPS R 200/1 B
Buffervat voor energiestockage dat zowel kan gebruikt worden
voor zowel centrale verwarming, actieve -en passieve koeling
Diverse aansluitingen voor verschillende energiebronnen
Buffervat voor combinaties met verschillende energiebronnen
zoals: warmtepompen, gas- of stookolieketels, hybride-opstelling
Staande cilindrisch buffervat uit staal
Buffer is spiegelbaar uitvoerbaar, 4 aansluitingen links en
4 aansluitingen rechts (model VPS R 100/1 M)
CFK-vrije thermische isolatie uit polyurethaan hardschuim (PUR)
Wandmontage mogelijk (beugels meegeleverd) (uitsluitend voor
VP RW 45/ B en VPS R 100/1 M)
Aflaatkraan (uitsluitend voor VPS R 200/1 B)
Regelbare voetsteunen
Isolatiedoppen voor niet-gebruikte aansluitingen meegeleverd
Kleur wit
2 jaar omnium waarborg
5 jaar waarborg waterkuip
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Hoofdstuk 9 : Weersafhankelijke regelaars
sensoCOMFORT VRC 720
Uitrusting:
Weersafhankelijke regelaar met 3,5 inch monochrome TFT-display
met 4 aanraaktoetsen en 1 capacitieve touchslider met selectief
aanraakgebied
Regelaar voor alle HVAC-opwekkers van Vaillant (ketels, wp, enz.)
Snelle inbedrijfname door een installatieassistent met zelfverklarende
begeleide systeemconfiguratie
Automatische detectie van systeemcomponenten
Regelaar met buitenvoeler voor 1 cv-circuit (uitbreidbaar tot 9 circuits)
Cascade van maximaal 7 eBUS-warmteopwekkers mogelijk
(voor verwarming en actieve koeling)
Met extra module VR 71 sturing van 3 cv-circuits
(gemengde of ongemengde circuits en tot 3 afstandsbedieningen)
Met extra module VR 70 als uitbreiding op VR 71 sturing voor de
uitbreiding van 2 cv-circuits (gemengde of ongemengde circuits)
Cascade van 1x VR 71 + 3x VR 70 mogelijk
Afstandsbediening VR 92 (per circuit mogelijk, max. 4)
Digitale display met tekst, symbolen, functie-aanduidingen
Weekprogramma centrale verwarming, sanitair warmwaterproductie,
koeling, ventilatie en sanitaire omlooppomp
Dauwpuntregeling en controle van de luchtvochtigheid in koelmodus
(in combinatie met warmtepompen)
Speciale functies zoals: zomerfunctie, partyfunctie, vakantieprogramma,
eenmalige boileropwarming buiten de geprogrammeerde uren,
anti-legionellabescherming, functie 1 dag thuis of afwezig,
automatische datum -en uurinstelling
eBUS-communicatie (regelapparatuur)
2 jaar omnium waarborg

VRC 720
eBUS

FM3 (VR 70)

VRC 720

eBUS

FM5 (VR 71)

FM3 (VR 70)

VRC 720

VR 92
eBUS
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Hoofdstuk 9 : Weersafhankelijke regelaars
sensoCOMFORT VRC 720f
Uitrusting:
Draadloze weersafhankelijke regelaar met 3,5 inch monochrome
TFT-display met 4 aanraaktoetsen en 1 capacitieve touchslider met
selectief aanraakgebied
Draadloze buitenvoeler met DCF-signaal (automatische datum -en
uurinstelling) en PV-cel voor energie
(een bedrade buitenvoeler in optie verkrijgbaar)
Regelaar voor alle HVAC-opwekkers van Vaillant (ketels, wp, enz.)
Snelle inbedrijfname door een installatieassistent met zelfverklarende
begeleide systeemconfiguratie
Automatische detectie van systeemcomponenten
Regelaar met buitenvoeler voor 1 cv-circuit (uitbreidbaar tot 3 circuits)
Cascade van maximaal 7 eBUS-warmteopwekkers mogelijk
(voor verwarming en actieve koeling)
Met extra module VR 71 sturing van 3 cv-circuits
(gemengde of ongemengde circuits en tot 2 afstandsbedieningen)
Met extra module VR 70 sturing voor de uitbreiding van 2 cv-circuits
(gemengde of ongemengde circuits met 1 afstandsbediening)
Cascade van 1x VR 71 + 3x VR 70 mogelijk
Draadloze afstandsbediening VR 92f (per circuit mogelijk, max. 2)
Digitale display met tekst, symbolen, functie-aanduidingen
Weekprogramma centrale verwarming, sanitair warmwaterproductie,
koeling, ventilatie en sanitaire omlooppomp
Dauwpuntregeling en controle van de luchtvochtigheid in koelmodus
(in combinatie met warmtepompen)
Speciale functies zoals: zomerfunctie, partyfunctie, vakantieprogramma,
eenmalige boileropwarming buiten de geprogrammeerde uren,
anti-legionellabescherming, functie 1 dag thuis of afwezig,
automatische datum -en uurinstelling
eBUS-communicatie (regelapparatuur)
2 jaar omnium waarborg
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VRC 720f
eBUS

FM3 (VR 70)

VRC 720f

VR 92f

eBUS

FM5 (VR 71)

VRC 720f

VR 92f
eBUS

FM3 (VR 70)

Hoofdstuk 9 : Weersafhankelijke regelaars
multiMATIC VRC 700
Uitrusting:
Weersafhankelijke regelaar met verlichte display
Intuïtieve bediening zonder voorkennis
Regelaar met buitenvoeler voor 1 cv-circuit
(uitbreidbaar naar 9 circuits)
Standaard cascaderegeling tot 7 cv-toestellen mogelijk
Regelaar voor 1 verwarmingscircuit ongemengd
Regelaar met extra module VR 70 (accessoire) sturing van 2 circuits
met gemengde of ongemengde pompgroepen
Regelaar met extra module VR 71 (accessoire) sturing van 3 circuits
met gemengde of ongemengde pompgroepen
Cascade van 1x VR 71 + 3x VR 70 mogelijk (met VRC 700/5)
Afstandsbediening VR 91 (per circuit mogelijk max. 8)
Snelle inbedrijfname door een installatieassistent (VRC 700/5)
Digitale display met tekst, symbolen, functie-aanduidingen
Weekprogramma centrale verwarming, sanitair
warmwaterproductie en omlooppomp
Zomerfunctie, partyfunctie, vakantieprogramma
Eenmalige boileropwarming buiten de geprogrammeerde uren
Anti-legionellabescherming
Functie 1 dag thuis of afwezig
Automatische datum -en uurinstelling
Koelingfunctie en ingebouwde hygrometer (controle dauwpunt)
Inbouw frontpaneel ketel of warmtepomp mogelijk
(met uitzondering van de warmtepompen aroTHERM VWL)
eBUS-communicatie (regelapparatuur)
2 jaar omnium waarborg
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Hoofdstuk 9 : Weersafhankelijke regelaars
multiMATIC VRC 700f
Uitrusting:
Draadloze weersafhankelijke regelaar met verlichte display
Sokkel voor tafelopstelling en wandsokkel
Basisstation/antenne
Intuïtieve bediening zonder voorkennis
Regelaar met draadloze buitenvoeler voor 1 cv-circuit (uitbreidbaar to 3 circuits)
Regelaar voor cascade van/tot 7 toestellen (ketels of warmtepompen)
Draadloze buitenvoeler met DCF-signaal en ingebouwde PV-cel voor energie
(een bedrade buitenvoeler in optie verkrijgbaar)
Regelaar voor 1 verwarmingscircuit ongemengd
Regelaar met extra module VR 70 (accessoire) sturing van 2 circuits met
gemengde of ongemengde pompgroepen
Regelaar met extra module VR 71 (accessoire) sturing van 3 circuits met
gemengde of ongemengde pompgroepen
Cascade van 1x VR 71 + 2x VR 70 mogelijk
Draadloze afstandsbediening VR 91f (per circuit mogelijk max. 2)
Snelle inbedrijfname door een installatieassistent
Digitale display met tekst, symbolen, functie-aanduidingen
Weekprogramma centrale verwarming, sanitair warmwaterproductie en omlooppomp
Zomerfunctie, partyfunctie, vakantieprogramma
Eenmalige boileropwarming buiten de geprogrammeerde uren
Anti-legionellabescherming
Functie 1 dag thuis of afwezig
Koelingfunctie en ingebouwde hygrometer (controle dauwpunt)
eBUS-communicatie (regelapparatuur)
2 jaar omnium waarborg
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Hoofdstuk 9 : Weersafhankelijke regelaars
multiMATIC VRC 700/6 en sensoCOMFORT VRC 720 - keuze systeemschema en configuratie met ketels
Keuze systeemschema

Configuratie VR 70 (FM3)
1

3

5

6

12

1

1

2

2

3

6

2 kringen

allSTOR
exclusive

2
gemengde
kringen

zonneboiler
sanitair

zonneenergie
verwarming

2x
zonneboiler
sanitair

2x zonneenergie
verwarming

zonneboiler
sanitair

zonneenergie
verwarming

3 gemengde kringen

allSTOR
exclusive

1x direct of
1x gemengd

1x direct of
1x gemengd

2x cv
gemengd

1x direct

1x gemengd

2x cv
gemengd

2x cv
gemengd

3x gemengd

3x gemengd

3x gemengd

3x gemengd

☺

☹

☹

☹

☹

☹

☹ ☺☺ ☹

☹

☹ ☺☺ ☹

☺

☹

☺

☹

☺

☹

☹ ☺☺

☹

☺

☹

☹

☹

☺

☹

☺

☹

☺

☺

☹

☺

☺

☹

☹

☹

☹

☹

☹

☹

☹

☹

☹

geen VR 70

1x direct
1

cv-ketel gas of stookolie
en sanitair via ketel
- boilervoeler en
laadpomp
aangesloten via de ketel
cv-ketel gas of stookolie
en sanitair via ketel
- zonneboiler voor
sanitair

2

6*

cv-ketel gas of stookolie
en sanitair via 700 of
720 regelaar
- boilervoeler en laadpomp
aangesloten via de VR 70
of 71
hybride 3 kW
(werking alternatief) en
sanitair via cv-ketel

Configuratie VR 71 (FM5)

☺ ☺☺ ☹

☺ combinatie mogelijk
☺ combinatie mogelijk, met buffermanagement (2 voelers)
☹ combinatie niet mogelijk
* alleen in combinatie met multiMATIC VRC 700(f) of sensoCOMFORT 720(f)

systeemschema

opwekker

1, 2

ketels

6, 8, 9

geoTHERM VWS 3 kW
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Hoofdstuk 9 : Weersafhankelijke regelaars
multiMATIC VRC 700/6 en sensoCOMFORT VRC 720 - keuze systeemschema en configuratie met warmtepompen
Keuze systeemschema

8

9

10

Configuratie VR 70 (FM3)

Configuratie VR 71 (FM5)

1

3

5

6

12

1

1

2

2

3

6

geen VR 70

2 kringen

allSTOR
exclusive

2
gemengde
kringen

zonneboiler
sanitair

zonneenergie
verwarming

2x
zonneboiler
sanitair

2x zonneenergie
verwarming

zonneboiler
sanitair

zonneenergie
verwarming

3 gemengde kringen

allSTOR
exclusive

1x direct

1x direct of
1x gemengd

1x direct of
1x gemengd

2x cv
gemengd

1x direct

1x gemengd

2x cv
gemengd

2x cv
gemengd

3x
gemengd

3x
gemengd

3x
gemengd

3x
gemengd

☺ ☺☺ ☺☺ ☺

☺

☹

☺

☹

☺

☹ ☺☺ ☺☺

hybride opstelling +
sanitair via cv-ketel +
bijverwarming ZH vereist
pomp in WP

☺

☹

☹

☹

☹

☹

☹

☹

☹

hybride opstelling +
sanitair via cv-ketel +
bijverwarming ZH vereist
pomp in WP niet

☹ ☺☺ ☹

☺

☹

☹

☹

☹

☹

☹ ☺☺ ☹

warmtepomp monoenergetisch met
warmtewisselaar, ZH
vereist pomp in VWZ MWT
150, alleen sanitair via WP

☺ ☺☺ ☹

☺

☹

☹

☹

☹

☹

☹ ☺☺ ☹

hybride opstelling
met warmtewisselaar,
bijverwarming ZH vereist
pomp in VWZ MWT150,
alleen sanitair via ZH

☺ ☺☺ ☹

☺

☹

☹

☹

☹

☹

☹ ☺☺ ☹

warmtepomp monoenergetisch +
bijverwarming ZH vereist
pomp in WP + sanitair via
WP en ZH

☹

☺ combinatie mogelijk
☺ combinatie mogelijk, met buffermanagement (2 voelers)
☹ combinatie niet mogelijk
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☹

☹

systeemschema

opwekker

6, 8, 9

geoTHERM VWS 3 kW

8, 9, 12, 16

flexoCOMPACT/THERM, versoTHERM, recoCOMPACT

8, 9, 10, 11, 12, 13, 16

aroTHERM

Hoofdstuk 9 : Weersafhankelijke regelaars
multiMATIC VRC 700/6 en sensoCOMFORT VRC 720 - keuze systeemschema en configuratie met warmtepompen
Keuze systeemschema

11

12

13

16

Configuratie VR 70 (FM3)

Configuratie VR 71 (FM5)

1

3

5

6

12

1

1

2

2

3

6

geen VR 70

2 kringen

allSTOR
exclusive

2
gemengde
kringen

zonneboiler
sanitair

zonneenergie
verwarming

2x
zonneboiler
sanitair

2x zonneenergie
verwarming

zonneboiler
sanitair

zonneenergie
verwarming

3 gemengde kringen

allSTOR
exclusive

1x direct

1x direct of
1x gemengd

1x direct of
1x gemengd

2x cv
gemengd

1x direct

1x gemengd

2x cv
gemengd

2x cv
gemengd

3x
gemengd

3x
gemengd

3x
gemengd

3x
gemengd

warmtepomp monoenergetisch met
warmtewisselaar, ZH
vereist pomp in VWZ
MWT 150, sanitair via ZH
en WP

☺ ☺☺ ☹

☺

☺

☹

☺

☹

☺

☹ ☺☺ ☹

volledig hybride systeem,
ZH vereist pomp in WP
niet, sanitair door WP en
ZH (deel sanitair geregeld
via de ketel)

☹ ☺☺ ☹

☺

☹

☹

☹

☹

☹

☹ ☺☺ ☹

☹ ☺☺ ☹

☺

☹

☹

☹

☹

☹

☹ ☺☺ ☹

hybride systeem met
warmtewisselaar, ZH
vereist pomp in WP niet,
sanitair door WP en ZH
(sanitair geregeld via 700
of 720-regelaar)

☹ ☺☺ ☺☺ ☹

☹

☹

☹

☹

☹

☹ ☺☺ ☺☺

warmtepomp monoenergetisch met warmtewisselaar, ZH vereist
pomp in VWZ MWT 150,
sanitair via ZH en WP

☺ ☺☺ ☺☺ ☹

☹

☹

☹

☹

☹

☹ ☺☺ ☺☺

volledig hybride systeem
met warmtewisselaar, ZH
vereist pomp in WP niet,
sanitair door WP en ketel

☺ combinatie mogelijk
☺ combinatie mogelijk, met buffermanagement (2 voelers)
☹ combinatie niet mogelijk

systeemschema

opwekker

8, 9, 12, 16

flexoCOMPACT/THERM, versoTHERM, recoCOMPACT

8, 9, 10, 11, 12, 13, 16

aroTHERM
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Hoofdstuk 9 : Accessoires weersafhankelijke regelaars multiMATIC VRC 700(f) en sensoCOMFORT VRC 720(f)
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module VR 70 (FM3)
keuze uit verschillende mogelijkheden
i.f.v. het gekozen hydraulisch schema
- 2x niet-gemengd cv-circuit
- 2x gemengd cv-circuit
- 1x niet-gemengd en 1x gemengd cv-circuit
- 1x laadpomp of omlooppomp
- 1x buffervat

afstandsbediening VR 91
- kamertemperatuurregeling per cv-circuit
- max. 8 stuks per systeem
- uitsluitend voor multiMATIC VRC 700

module VR 71 (FM5)
keuze uit verschillende mogelijkheden
i.f.v. het gekozen hydraulisch schema
- 3x cv-circuits

draadloze afstandsbediening VR 91f
- kamertemperatuurregeling per cv-circuit
- max. 2 stuks per systeem
- uitsluitend voor multiMATIC VRC 700f

afstandsbediening VR 92
- kamertemperatuurregeling per cv-circuit
- max. 4 stuks per systeem
- uitsluitend voor sensoCOMFORT VRC 720

internetmodule sensoNET VR 921
Met behulp van de internetmodule VR
921 en de beschikbare multiMATICapplicatie of senso-applicatie gratis
te downloaden via de App Store of
Google Play, kunnen klanten hun
verwarmingssysteem via een smartphone
of tablet sturen
- LAN of WLAN-aansluiting

draadloze afstandsbediening VR 92f
- kamertemperatuurregeling per cv-circuit
- max. 2 stuks per systeem
- uitsluitend voor sensoCOMFORT VRC 720f

module 2 van 7
- sturing van en keuze uit 2 van de 7
functies
- in te bouwen in het bedieningsbord van
de ketel
- externe omloop- of cv-pomp, laadpomp,
externe magneetventiel, signalisatie
werking/storing, rookgasklep

Hoofdstuk 9 : Accessoires weersafhankelijke regelaars multiMATIC VRC 700(f) en sensoCOMFORT VRC 720(f)
VR 70 Module (FM3)
Uitrusting:
Uitbreiding en sturing van 2 gemengde cv-circuits
Sturing zonne-energiesysteem verwarming en sanitair
Sturing buffervat allSTOR
Keuze uit verschillende aansluitmogelijkheden in functie van het
gekozen hydraulisch schema:
- 2x niet-gemengd cv-circuit
- 2x gemengd cv-circuit
- 1x niet-gemengd en 1x gemengd cv-circuit
- 1x laadpomp of omlooppomp
- 1x buffervat
Aansluiting van externe actoren en voelers
Standaard 2 voelers VR 10 meegeleverd
Instellen VR 70 via menu “Config.” van de regelaar
multiMATIC VRC 700(f) of sensoCOMFORT VRC 720(f)
Bij het sluiten van een contact “DEM” wordt de warmtevraag cv van
dat circuit beëindigd
In combinatie met de VRC 720(f)-regelaar is “DEM” in te stellen als een
normaal open (NO) of normaal gesloten (NC) contact
2 jaar omnium waarborg
Legende:
1
aansluitklemmen voelers
2
aansluitklem PWM-signaal
3
schakelaar eBUS-adres
4
aansluitklem eBUS
5
aansluitklemmen menggroepen
6
aansluitklemmen o.a. pompen
7
elektrische voeding

2

1

1

2

S1

1

2

S2

1

2 1

S3

2

S4

1

2

S5

1

2 O

S6

3

4

I

-

S7

+

BUS

R3/4
N 1

230V

R1

N

N

7

L

R3/4

R2
N

L

6

L

N 1

R5/6
2

N 1

2

R5/6
2

N 1

2

5
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Hoofdstuk 9 : Accessoires weersafhankelijke regelaars multiMATIC VRC 700(f) en sensoCOMFORT VRC 720(f)
Module VR 70 - keuze systeemschema en configuratie
Keuze
VR 70

Actoren – uitgangen 230 V *

Sensoren VR 10 en VR 11 - ingang contacten

R1

R2

R3

R4

R5

R6

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

1

HC1P

HC2P

MA

-

HC2op

HC2cl

DHW1/BufBot

DEM1

DEM2

-

SysFlow/
BufTop

FS2

-

3

MA

HC2P

LP/3WV

-

HC2op

HC2cl

BufTopDHW

BufBtDHW

BufBtCH

SysFlow

BufTopCH

FS2

-

5

HC1P

HC2P

HC1op

HC1cl

HC2op

HC2cl

SysFlow

DEM1

DEM2

-

FS1

FS2

-

6

COLP

LegP

MA

-

ZV1

-

DHW1

DHWBt

-

SysFlow

COL

Solar yield

PWM

* R3 / R4 & R5 / R6: zijn mixeruitgangen -> slechts één van de uitgangen kan worden geschakeld. Het is niet mogelijk beide uitgangen tegelijk te schakelen.
Legende:
HC1P

cv-pomp circuit 1

ZV1

Zoneventiel Zone 1

HC1cl

mengkraan ‘sluiten’ voor circuit 1

BufTop

bovenste voeler in buffervat

HC1cl

mengkraan ‘open’ voor circuit 1

BufBot

onderste voeler in buffervat

DEM1

extern contact warmtevraag voor circuit 1

BufTopDHW

bovenste voeler voor sanitair ww in buffervat allSTOR

FS1

vertrekwatervoeler voor circuit 1

BufBtDHW

onderste voeler voor sanitair ww in buffervat allSTOR

HC2P

cv-pomp circuit 2

BufTopCH

bovenste voeler voor verwarming in buffervat allSTOR

HC2cl

mengkraan ‘sluiten’ voor circuit 2

BufBtCH

onderste voeler voor verwarming in buffervat allSTOR

HC2op

mengkraan ‘open’ voor circuit 2

LP/3WV

laadpomp of 3-wegkraan omschakeling sanitaire boiler

DEM2

extern contact warmtevraag voor circuit 2

COLP

pomp zonne-energiesysteem

FS2

vertrekwatervoeler voor circuit 2

COL

collectorvoeler VR 11 zonne-energiesysteem

MA

multifunctionele uitgang

LegP

pomp anti-legionellabeveiliging

DHW1

boilervoeler

Solar yield

voeler opbrengstberekening zonne-energiesysteem

DHWBt

onderste boilervoeler

SysFlow

vertrekwatervoeler (evenwichtsfles)

PWM

PWM ingang actuele waarde en gewenste waarde uitgang van pomp zonne-energie
(alleen voor VMS 70)
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VR 71 Mengmodule
Met multiMATIC 700 te combineren

Hoofdstuk 9 : Accessoires weersafhankelijke regelaars
multiMATIC VRC 700(f) en sensoCOMFORT VRC 720(f)
- uitbreiding en sturing van 3 gemengde cv-circuits
VR 71 Module (FM5)

-

sturing buffervat allSTOR

-

sturing sanitair warmwaterproductie met indirecte boiler

-

aansluiting van externe actoren en voelers

Uitrusting:
Uitbreiding en sturing van 3 gemengde cv-circuits
Sturing buffervat allSTOR
Sturing sanitair warmwaterproductie met indirecte boiler
- standaard 4 voelers VR 10 meegeleverd
Keuze uit verschillende aansluitmogelijkheden in functie van het
- instellen VR 71 via menu “Config.” van de
gekozen hydraulisch schema
regelaar multiMATIC 700
- 3x cv-circuit
- bij het sluiten van een contact “DEM” wordt de
Aansluiting van externe actoren en voelers
warmtevraag cv van dat circuit beëindigd
Standaard 5 voelers meegeleverd, 4x VR 10 + 1x VR 11
- per circuit meerdere zones mogelijk
Instellen VR 71 via menu “Config.” van de regelaar
multiMATIC VRC 700(f) of sensoCOMFORT VRC 720(f)
Bij het sluiten van een contact “DEM” wordt de warmtevraag cv van
dat circuit beëindigd
In combinatie met de VRC 720(f)-regelaar is “DEM” in te stellen als een
1
normaal open (NO) of normaal gesloten (NC) contact
2 jaar omnium waarborg
1

Legende:
1
aansluitklemmen voelers
2
aansluitklem PWM-signaal
3
aansluitklem eBUS
4
aansluitklemmen o.a. pompen
5
elektrische voeding

2

S1

1

2

S2

1

2

S3

1

2

S4

1

2

S5

1

2

S6

1

2

1

S7

2 1

S8

2

2

1

2

1

2 O

S9 S10 S11

I O

S12

39

3

I

-

S13

+

BUS

O

I O

S12
R7/8
N 1

230V

230V

R1

N

N

N

L

5

L

R2
L

N

R3
L

N

R4
L

N

R5
L

N

R7/8

R6
L

N

L

N 1

2

R9/10

R11/12

N 1

N 1

2

2

I

S13

R9/10

R11/12

N 1

N 1

2

2

R13
2

N

N

4
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Hoofdstuk 9 : Accessoires weersafhankelijke regelaars multiMATIC VRC 700(f) en sensoCOMFORT VRC 720(f)
Module VR 71 - keuze systeemschema en configuratie
Keuze VR 71

Actoren – uitgangen 230 V *
R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

R11

R12

1 : 2x zonne-energie sanitair

HC1P

HC2P

UV Solar

MA

COLP

LP/3WV

HC1op

HC1cl

HC2op

HC2cl

1 : 2x zonne-energie verwarming

HC1P

HC2P

UV Solar

MA

COLP

LP/3WV

HC1op

HC1cl

HC2op

HC2cl

2 : zonneboiler sanitair

HC1P

HC2P

HC3P

MA

COLP

LP/3WV

HC1op

HC1cl

HC2op

HC2cl

HC3op

HC3cl

2 : zonne-energie verwarming

HC1P

HC2P

HC3P

MA

COLP

LP/3WV

HC1op

HC1cl

HC2op

HC2cl

HC3op

HC3cl

3 : 3 gemengde kringen

HC1P

HC2P

HC3P

MA

-

LP/3WV

HC1op

HC1cl

HC2op

HC2cl

HC3op

HC3cl

6 : allSTOR exclusive + 3 gemengde kringen

HC1P

HC2P

HC3P

MA

UV Solar

LP/3WV

HC1op

HC1cl

HC2op

HC2cl

HC3op

HC3cl

R7/R8; R9/R10 & R11/R12: zijn mixeruitgangen -> slechts één van de uitgangen kan worden geschakeld. Het is niet mogelijk beide uitgangen tegelijk te schakelen.
Keuze VR 71

Sensoren VR 10 en VR 11 - ingang contacten
S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

S11

S12

1 : 2x zonne-energie verwarming

SysFlow

FS1

FS2

DHWBt2

DHWTop1

DHWBt1

COL

Solar yield

DEM1

TD1

TD2

PWM

1 : 2x zonne-energie verwarming

SysFlow

FS1

FS2

DHWBt2

DHWTop1

DHWBt1

COL

Solar yield

DEM1

TD1

TD2

PWM

2 : zonneboiler sanitair

SysFlow

FS1

FS2

FS3

DHW

DHWBt

COL

Solar yield

-

-

-

PWM

2 : zonne-energie verwarming

SysFlow

FS1

FS2

FS3

DHW

BufBt

COL

Solar yield

TD1

TD2

PWM

3 : 3 gemengde kringen

SysFlow

FS1

FS2

FS3

BufBt

DEM1

DEM2

DEM3

DHW1

-

-

-

6 : allSTOR exclusive + 3 gemengde kringen

SysFlow

FS1

FS2

FS3

BufTopCH

BufBtCH

BufTopDHW

BufBtDHW

DEM1

DEM2

DEM3

DHWBt2

Legende:
HC1P

cv-pomp circuit 1

HC3cl

mengkraan ‘sluiten’ voor circuit 3

LP/3WV

laadpomp of 3-wegkraan omschakeling sanitair

HC1cl

mengkraan ‘sluiten’ voor circuit 1

HC3op

mengkraan ‘open’ voor circuit 3

COL

collectorvoeler VR 11 zonne-energiesysteem

HC1op

mengkraan ‘open’ voor circuit 1

DEM1

extern contact warmtevraag voor circuit 3

Solar yield

voeler opbrengstberekening zonne-energiesysteem

DEM1

extern contact warmtevraag voor circuit 1

FS3

vertrekwatervoeler voor circuit 3

BufTopCH

bovenste voeler voor cv in buffervat allSTOR

FS1

vertrekwatervoeler voor circuit 1

MA

multifunctionele uitgang

BufBtCH

onderste voeler voor cv in buffervat allSTOR

HC2P

cv-pomp circuit 2

DHW1

boilervoeler

PWM

signaal van pomp VMS 70

HC2cl

mengkraan ‘sluiten’ voor circuit 2

DHWTop

bovenste boilervoeler

TD1

1ste voeler voor ΔT regeling

HC2op

mengkraan ‘open’ voor circuit 2

DHWBt

onderste boilervoeler

TD2

2de voeler voor ΔT regeling

DEM2

extern contact warmtevraag voor circuit 2

SysFlow

vertrekwatervoeler (evenwichtsfles)

UV Solar

verdeelklep omschakeling 2de zonneboiler

FS2

vertrekwatervoeler voor circuit 2

BufTopDHW

bovenste voeler sanitair ww in buffervat allSTOR

DHWBt2

onderste boilervoeler

HC1P

cv-pomp circuit 3

BufBtDHW

onderste voeler sanitair ww in buffervat allSTOR

DHWTop1

boilervoeler
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Hoofdstuk 9 : Accessoires weersafhankelijke regelaars sensoCOMFORT VRC 720 en VRC 720f
VR 92 en VR 92f afstandsbediening
Uitrusting:
Afstandsbediening voor sensoCOMFORT VRC 720 en VRC 720f per
cv-circuit mogelijk
VR 92 afstandsbediening 2-draadse aansluiting eBUS voor
sensoCOMFORT VRC 720 (max. 4 stuks per systeem)
VR 92f draadloze afstandsbediening met zender/ontvanger voor
sensoCOMFORT VRC 720f (max. 2 stuks per systeem)
Afstandsbediening met binnencompensatie
Afstandsbediening met 3,5 inch monochrome TFT-display met 4
aanraaktoetsen en 1 capacitieve touchslider met selectief aanraakgebied
Digitale display met tekst, symbolen, functie-aanduidingen
Instellen gewenste binnentemperatuur
Instellen gewenste nachttemperatuur
Dauwpuntregeling en controle van de luchtvochtigheid
in koelmodus (in combinatie met warmtepompen)
2 jaar omnium waarborg
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Hoofdstuk 9 : Accessoires weersafhankelijke regelaars multiMATIC VRC 700 en VRC 700f
VR 91 en VR 91f afstandsbediening
Uitrusting:
Afstandsbediening voor multiMATIC VRC 700 en VRC 700f per
cv-circuit mogelijk
VR 91 afstandsbediening 2-draadse aansluiting eBUS voor
multiMATIC VRC 700 (max. 8 stuks per systeem)
VR 91f draadloze afstandsbediening met zender/ontvanger voor
multiMATIC VRC 700f (max. 2 stuks per systeem)
Afstandsbediening met binnencompensatie
Afstandsbediening met verlichte display
–
Digitale display met tekst, symbolen, functie-aanduidingen
Instellen gewenste binnentemperatuur
Instellen gewenste nachttemperatuur
Meting vochtigheid bij passieve/actieve koeling in combinatie met
een warmtepomp
2 jaar omnium waarborg
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Hoofdstuk 9 : Accessoires weersafhankelijke regelaars multiMATIC VRC 700(f) en sensoCOMFORT VRC 720(f)
sensoNET VR 921 internetmodule
Uitrusting:
besturing van de verwarmingsinstallatie via het internet en een App.
Uitsluitend te combineren met de multiMATIC VRC 700 en VRC 700f
of sensoCOMFORT VRC 720 en VRC 720f
Gratis multiMATIC of sensoCOMFORT App. voor Apple en Android
Met behulp van de internetmodule VR 920 en de beschikbare
multiMATIC-applicatie of sensoCOMFORT-applicatie gratis te downloaden
via de App Store of Google Play, kunnen klanten hun verwarmingssysteem
via een smartphone of tablet sturen
Via de applicatie kan op afstand zowel de verwarming, de koeling, alsook
de sanitaire warmwaterproductie geregeld en geprogrammeerd worden
Via de multiMATIC-applicatie kunnen o.a. de volgende circuits
geregeld worden:
- 1 tot 9 verwarmingscircuits gemengd of ongemengd
- sanitaire warmwaterproductie
- koelfunctie
Verbinding met internet d.m.v. een ethernetkabel (LAN), via wifi (WLAN)
of powerline
Ingebouwd radiosignaal om gemotoriseerde thermostatische kranen
ambiSENSE VR 50 op afstand te kunnen besturen
2 jaar omnium waarborg
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Hoofdstuk 9 : Weersafhankelijke regelaars multiMATIC VRC 700(f) en sensoCOMFORT VRC 720(f)
multiMATIC VRC 700(f) en sensoCOMFORT VRC 720(f) - zoneregeling met eindeloopcontact

Zoneregeling:
1. in combinatie met multiMATIC VRC 700(f)
- eindeloopcontact in rust normaal gesloten
- bij vraag normaal open
2. in combinatie met sensoCOMFORT VRC 720(f)
- keuze eindeloopcontact in rust normaal open of gesloten
- bij vraag normaal open of gesloten
- instelling via de regelaar sensoCOMFORT VRC 720(f)
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Hoofdstuk 9 : Accessoires weersafhankelijke regelaars multiMATIC VRC 700(f) en sensoCOMFORT VRC 720(f)
ambiSENSE VR 50 en VR 51
Uitrusting:
ambiSENSE gemotoriseerde thermostatische radiatorkraan VR 50
ambiSENSE is een systeem waarmee verschillende temperaturen
individueel kunnen worden ingesteld per kamer
Besturing van de verwarmingsinstallatie via het internet en een App.
Uitsluitend te combineren met de multiMATIC VRC 700(f) of
sensoCOMFORT VRC 720(f)
Gratis multiMATIC of sensoCOMFORT App. voor Apple en Android
Via de applicatie kunnen de thermostatische radiatorkranen geregeld
en geprogrammeerd worden
Meten van de omgevingstemperatuur van de kamer
Weergave en instelling van de gewenste temperatuur
Horizontale of verticale plaatsing
Compatibel met de meeste thermostatische kranen, zoals:
- M30 x 1,5 (meerdere fabrikanten)
- Danfoss (RA, RAV, RAVL)
- Adapters geleverd voor andere type van aansluitingen
Tot max. 20 thermostatische kranen per systeem
Maximum 6 thermostatische kranen per lokaal
2 jaar omnium waarborg
18°

55%

23°

1 2 3 4

1 2 3 4

ambiSENSE VR 51 kamerthermostaat
In kamers waar meerdere thermostatische kranen geplaatst zijn, kan
een kamerthermostaat VR 51 geïnstalleerd worden die alle thermostatische
kranen van één bepaalde kamer bestuurt
Draadloze communicatie via radio frequentie
Meten van de omgevingstemperatuur van de kamer
Meten van de vochtigheid in de locaal
Weergave en instelling van de gewenste temperatuur
Scherm met achtergrondverlichting
2 jaar omnium waarborg

20°

21°

65%

19°

WLAN

Internet
WLAN
LAN
POWERLINE

Overzicht 2022.v0 - pagina 139

Hoofdstuk 9 : Regelaar voor zonne-energiesystemen
auroMATIC VRS 570
Uitrusting:
Temperatuursgestuurde regelaar voor zonne-energie-installaties
Voor de sturing van een zonne-energiesysteem onder druk
Voor aanmaak van sanitair warm water via zonne-energie
Sturing van en max. 2 collectorvelden (2de collectorvoeler VR 11
noodzakelijk, in optie) of van 1 collectorveld en cv-ketel of een
pomp voor een 2de boiler of zwembad
Verlichte display met tekst en symbolen
Grafische weergave van zonne-opbrengst(en)
Bedieningscomfort door draai- en kliksysteem
Weekprogramma voor sanitair en omloopcircuit
5 voorgeprogrammeerde opstellingen beschikbaar
(andere opstellingen zijn ook mogelijk)
Visuele weergave (in kleur) van het gekozen schema, met indicatie
van de verschillende temperaturen
Legionellabescherming
Wandmontage
2 jaar omnium waarborg
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Hoofdstuk 9 : Modulerende eBUS-kamerthermostaten
vSMART
Uitrusting:
Modulerende draadloze thermostaat met digitale display
Thermostaat voor 1 cv-circuit en 1 indirecte sanitaire warmwaterboiler
1 circuit directe voeding = bv. radiatoren, convectoren,
vloerverwarming ongemengd
Weersafhankelijke en modulerende werking
(aanpassing vertrekwatertemperatuur i.f.v. de buitentemperatuur gemeten
via internet)
Snelle inbedrijfname door een installatieassistent
Thermostaat met zelf lerende functie: in functie van de buitentemperatuur
en de warmtebehoefte van de woning, regelt de thermostaat zelfstandig de
centrale verwarming (leerproces ca. 2 weken)
Digitale weergave van de actuele en gewenste temperatuur
Weekprogramma centrale verwarming en sanitair warmwaterproductie
Nachtverlaging en zomerfunctie
Programmatie en sturing van de verwarming via de gratis vSMART-app. te
downloaden via de App Store of Google Play
Ondersteuning van Amazon Echo (Frans) en Google Home (Nederlands en
Frans)
Communicatie via internet wifi
Geschikt voor alle Vaillant verwarmingsketels met eBUS (vanaf ecoTEC /5)
Sokkel voor tafelopstelling
Voeding thermostaat 3x AA-batterijen (meegeleverd)
Voeding basisstation/antenne 230 V (adapter meegeleverd)
2 jaar omnium waarborg
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Hoofdstuk 9 : Modulerende eBUS-kamerthermostaten
sensoROOM pure VRT 50/2
Uitrusting:
Modulerende thermostaat met digitale display
Regelaar voor 1 verwarmingscircuit ongemengd
Digitale display met tekst, symbolen, functie-aanduidingen
Zonder klok
eBUS-communicatie (regelapparatuur)
2 jaar omnium waarborg
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Hoofdstuk 9 : Modulerende eBUS-kamerthermostaten
sensoCOMFORT VRT(f) 380/2
Uitrusting:
Modulerende thermostaat met digitale display VRT 380/2
Modulerende draadloze thermostaat met digitale display VRT 380/2f
Thermostaat met 3,5 inch monochrome TFT-display met 4
aanraaktoetsen en 1 capacitieve touchslider met selectief aanraakgebied
Regelaar voor 1 verwarmingscircuit ongemengd
Snelle inbedrijfname door een installatieassistent
Digitale display met tekst, symbolen, functie-aanduidingen
Weekprogramma centrale verwarming, sanitair warmwaterproductie
en omlooppomp sanitair
Nachtverlaging
Zomerfunctie, partyfunctie, vakantieprogramma
Eenmalige boileropwarming buiten de geprogrammeerde uren
Functie 1 dag thuis of afwezig
eBUS-communicatie (regelapparatuur)
Internetmodule sensoNET VR 921 beschikbaar als accessoire
besturing van de verwarmingsinstallatie via het internet en een App.
sensoCOMFORT App. gratis te downloaden via de App Store of
Google Play
2 jaar omnium waarborg

Overzicht 2022.v0 - pagina 143

Hoofdstuk 9 : Evenwichtsflessen en scheidingswarmtewisselaars
Modellen evenwichtsflessen:
WH 27 (2,0 m3)
WH 35 (3,5 m3) met verdeler
WH 40 (3,5 m3)
WH 40-2 (3,5 m3) horizontaal model
WH 95 (8,5 m3)
WH 160 (12,0 m3)
WH 280 (21,5 m3)
Modellen evenwichtsflessen met ingebouwde magneetfilter:
WH C 110 (9,5 m3)
WH C 160 (12,0 m3)
WH C 280 (21,0 m3)
WH C 350 (29,0 m3)
Modellen scheidingswarmtewisselaars:
PHE S 120-70 (120 kW) DN 32
PHE C 240-40 (240 kW) DN 65
PHE C 360-70 (360 kW) - DN 65
PHE C 480-90 (480 kW) - DN 80
PHE C 600-120 (600 kW) - DN 80
PHE C 720-170 (720 kW) - DN 80
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Hoofdstuk 9 : Pompgroepen en collectoren
Pompgroepen (EEI <0,23):
–
zonder mengkraan Rp 1”
–
met mengkraan Rp ¾”
–
met mengkraan Rp 1”
Collectoren
–
voor 2 pompgroepen
–
voor 3 pompgroepen
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Hoofdstuk 10 : Atmosferische gaswandketels
Combi centrale verwarming met doorstromer
–
atmoTEC plus VUW ......................................................................pagina 147
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Hoofdstuk 10 : Atmosferische gaswandketels combi
atmoTEC plus VUW 244/4-5
Uitrusting:
VUW 244/4-5 = 24 kW
Energieklasse verwarming C
NOx < 40 mg/kWh
Energieklasse sanitair B
Sanitair tapprofiel XL
Atmosferische gaswandketel met schoorsteenaansluiting
CE-gekeurd categorie aardgas I2E+
Rendement bij deellast 89%
Trekonderbreker met thermische terugslagbeveiliging B11BS
Corrosiebestendige CU-warmtewisselaar
Watergekoelde modulerende brander uit roestvrijstaal
Modulerende hoog rendement pomp (EEI < 0,23)
Modulatiebereik 40-100%
Expansievat 12 l ingebouwd
Regelbare bypass
Gemotoriseerde 3-wegkraan (voorrang sww)
Sanitaire warmtewisselaar uit roestvrijstaal
Sanitaire tapwatervoeler (1 ºC)
Druksensor verwarming
Digitale display met tekst, symbolen, functie-aanduidingen
Vorstbeveiliging en gebrek-aan-waterbeveiliging
2 jaar omnium waarborg
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Hoofdstuk 11 : Doorstromers op gas
Doorstromers open type (schoorsteenaansluiting)
atmoMAG Z ......................................................................................pagina 149
atmoMAG G ......................................................................................pagina 150
Doorstromers gesloten type
turboMAG ...........................................................................................pagina 151
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Hoofdstuk 11 : Badverwarmer op gas open type met waakvlam
atmoMAG 114/1 Z en atmoMAG 144/1 Z
Uitrusting:
2 modellen 11 en 14 l/min
Doorstromer op gas
Energieklasse sanitair A
Sanitair tapprofiel M voor atmoMAG 114/1 Z (18 kW)
Sanitair tapprofiel L voor atmoMAG 144/1 Z (23 kW)
CE-gekeurd categorie aardgas I2E+ en vloeibaar gas I3+
Watergekoelde modulerende brander (35-100%) uit roestvrijstaal
NOx < 56 mg/kWh
OPTI-MOD-functie (vermogen instelbaar van 50 tot 100%)
Schoorsteenaansluiting
Ingebouwde trekonderbreker
Thermische terugslagbeveiliging B11BS
Warmtewisselaar uit koper
Thermo-elektrische waakvlambeveiliging
Piëzo-ontsteker
Temperatuurkiezer
Compatibel met mengkranen en thermostatische kranen
2 jaar omnium waarborg
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Hoofdstuk 11 : Badverwarmer op gas open type met automatische ontsteking
atmoMAG 114/1 G en atmoMAG 144/1 G
Uitrusting:
2 modellen 11 en 14 l/min
Doorstromer op gas
Energieklasse sanitair A
Sanitair tapprofiel M voor atmoMAG 114/1 G (18 kW)
Sanitair tapprofiel L voor atmoMAG 144/1 G (23 kW)
CE-gekeurd categorie aardgas I2E+ en vloeibaar gas I3+
Watergekoelde modulerende brander (35-100%) uit roestvrijstaal
NOx < 56 mg/kWh
OPTI-MOD-functie (vermogen instelbaar van 50 tot 100%)
Schoorsteenaansluiting
Ingebouwde trekonderbreker
Thermische terugslagbeveiliging B11BS
Warmtewisselaar uit koper
Automatische ontsteking door generator (waterrad)
Vlamdetectie door ionisatie
Temperatuurkiezer
Compatibel met mengkranen en thermostatische kranen
2 jaar omnium waarborg
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Hoofdstuk 11 : Badverwarmer op gas gesloten type
turboMAG 145/1 en turboMAG 175/1
Uitrusting:
2 modellen 14 en 17 l/min
Doorstromer op gas
Energieklasse sanitair A
Sanitair tapprofiel L
CE-gekeurd categorie aardgas I2E+ en vloeibaar gas I3+
Watergekoelde modulerende brander (25-100%) uit roestvrijstaal
NOx < 56 mg/kWh
Hermetisch gesloten verbrandingskamer
Ingebouwde ventilator (gedwongen afvoer)
Warmtewisselaar uit koper
Automatische ontsteking
Vlamdetectie door ionisatie
Debietmeting door waterrad
Elektronische sturing van de taptemperatuur door ntc-voeler
Temperatuurkiezer
Digitale display
Hoofdschakelaar
Elektrische voeding 230 V/50 Hz
Compatibel met mengkranen en thermostatische kranen
2 jaar omnium waarborg
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Hoofdstuk 12 : Elektrische warmwaterboilers
Kooktoestel
VEK 5 ....................................................................................................pagina 153
Elektrische boilers drukloos
VEN .........................................................................................................pagina 154
Elektrische boilers onder druk
VEH .........................................................................................................pagina 155
Elektrische doorstromers
electronic VED INT ........................................................................pagina 156
electronic VED E INT exclusive .............................................pagina 157
Elektrische verwarming infraroodpanelen
eloMENT VEI ......................................................................................pagina 158
Elektrische wandketel verwarming
eloBLOCK VE ../14 EU I ..............................................................pagina 159
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Hoofdstuk 12 : Kooktoestel
VEK 5
Uitrusting:
Inhoud 5 l
Elektrisch kooktoestel
Alleen boven een lavabo
Vermogen 2,4 kW
Temperatuurkiezer met controlelampje
Waterkuip met elektrische weerstand
Zoomtoon bij het bereiken van de gewenste watertemperatuur
Droogkookbeveiliging
Zwanenhals
Afsluitkraan
Netsnoer 230 V~ met stekker
Elektrische voeding 230 V/50 Hz
2 jaar omnium waarborg
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Hoofdstuk 12 : Elektrische waterverwarmer drukloos
eloSTOR plus VEN 5/7-5 en VEN 10/7-5
Uitrusting:
2 modellen inhoud 5 en 10 l
Energieklasse sanitair A
Sanitair tapprofiel XXS
Elektrische waterverwarmer
Drukloos systeem
Uitsluitend te plaatsen met drukloze tapkraan Vaillant
Boven of onder lavabo te plaatsen
- plaatsing onder een lavabo = VEN ... U
- plaatsing boven een lavabo = VEN ... O
Vermogen elektrische weerstand 2 kW
Temperatuurkiezer met controlelampje
Traploos instelbare temperatuur 40 - 85°C
Energiespaarstand 60 °C
Waterkuip uit kunststof
Droogkookbeveiliging
Antivriesbeveiliging
Netsnoer 230 V~ met stekker
Elektrische voeding 230 V/50 Hz
2 jaar omnium waarborg

eloSTOR plus VEN ... O
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eloSTOR plus VEN ... U

Hoofdstuk 12 : Elektrische waterverwarmer onder druk
VEH 10 U
Uitrusting:
Inhoud 10 l
Energieklasse sanitair A
Sanitair tapprofiel XXS
Elektrische waterverwarmer
Systeem onder druk
Voeding meerdere kranen mogelijk
Alleen onder lavabo te plaatsen
Vermogen 2 kW
Temperatuurkiezer met controlelampje
Traploos instelbare temperatuur 40 - 85°C
Energiespaarstand 60 °C
Waterkuip met elektrische weerstand
Waterkuip uit geëmailleerd staal
Magnesium beschermingsanode
Droogkookbeveiliging
Antivriesbeveiliging
Netsnoer 230 V~ met stekker
Elektrische voeding 230 V/50 Hz
Veiligheidsgroep en drukreductor sanitair te voorzien
2 jaar omnium waarborg
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Hoofdstuk 12 : Elektrische doorstromers
electronic VED INT
Uitrusting:
Elektrische doorstromer
Beschikbare vermogens: 18 - 21 - 24 en 27 kW
Energieklasse sanitair A
Sanitair tapprofiel S
Elektronisch regeling van het vermogen
Temperatuurkiezer
Traploos instelbare temperatuur van 30°C tot 55°C
Digitale display met temperatuurweergave
Eenvoudig en snel onderhoud dankzij een goede toegankelijkheid
van de componenten
Instelbare veiligheidsstand taptemperatuur
Temperatuurbegrenzer
Elektrische voeding 400 V/50 Hz
Kan eveneens gecombineerd worden met een zonneboiler als
naverwarming van het drinkwater
2 jaar omnium waarborg
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Hoofdstuk 12 : Elektrische doorstromers
electronic exclusive VED E INT
Uitrusting:
Elektrische doorstromer
Beschikbare vermogens: 18 - 21 - 24 en 27 kW
Energieklasse sanitair A
Sanitair tapprofiel S
Elektronisch regeling van het vermogen
Grote verlichte digitale display met 4 bedieningstoetsen
Afstandsbediening met digitale display (zoals het toestel)
Traploos instelbare temperatuur van 20°C tot 55°C (precies tot 0,5 °C)
Energiemonitoring met weergave elektrisch- en waterverbruik
4 verschillende gewenste taptemperaturen kunnen opgeslagen
worden in het geheugen
ECO-spaarfunctie (begrenzing vermogen en tapdebiet)
Instelbare veiligheidsstand taptemperatuur
Temperatuurbegrenzer
Eenvoudig en snel onderhoud dankzij een goede toegankelijkheid
van de componenten
Elektrische voeding 400 V/50 Hz
Kan eveneens gecombineerd worden met een zonneboiler als
naverwarming van het drinkwater
2 jaar omnium waarborg
Accessoire
Draadloze afstandsbediening (tot 30 m afstand)
Grote verlichte digitale display met 4 bedieningstoetsen
Waterdicht
Instelling gewenste taptemperatuur en energiemonitoring
Max. 4 stuks
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Hoofdstuk 12 : Elektrische verwarming infraroodpanelen
eloMENT VEI 300/1 MW tot VEI 1000/1 MW
Uitrusting:
Vermogens: 320, 500, 650, 800 en 1.000 W
Hoger stralingsbereik dankzij een gelijkmatige verdeling van
infraroodwarmte over de hele oppervlakte
Heel korte opwarmtijd voor een flexibele warmtevoorziening
Modern raamloos design
Robuust krasvrij gelakt in mat wit
Rugzijde volledig geïsoleerd
Ideale oplossing voor de vervanging van elektrische accumulatie
kachels of convectoren, en in nieuwbouw gecombineerd met
PV-panelen
Beschermingsgraad IP21
Horizontale of verticale installatie mogelijk, alsook plafondmontage
Geoptimaliseerd montagesysteem voor snelle en vlotte plaatsing
(montagehaken kunnen 360 ° worden gedraaid)
Temperatuurbegrenzer
Netsnoer 230 V~ met stekker (lengte 1,9 m)
Elektrische voeding 230 V/50 Hz
5 jaar omnium waarborg
Accessoires
Draadloze kamerthermostaat VRT 260f
Draadloze zender/ontvanger opbouw VR 44
Draadloze zender/ontvanger inbouw VR 45
Slimme raamsensor VR 48
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Hoofdstuk 12 : Elektrische wandketel verwarming
eloBLOCK VE ../14
Uitrusting:
Elektrische wandketel verwarming
Beschikbare vermogens: 9 - 14 - 21 en 28 kW
Energieklasse verwarming D
eBUS-communicatie (regelapparatuur)
Deellastregeling van het vermogen in stappen van ½ of ⅓
Uniforme bedrijfsuren van de weerstanden door automatische
volgordebepaling
Instelbare vermogenbegrenzing
Vertrekwatervoeler
Modulerende hoog rendement pomp (EEI < 0,23)
Expansievat 8 l ingebouwd
Druksensor verwarming
Veiligheidsgroep 3 bar ingebouwd
Automatische ontluchter
Temperatuurbegrenzer (95°C)
Vorstbeveiliging
Gebrek-aan-waterbeveiliging
Digitale display met tekst, symbolen, functie-aanduidingen
Cascadeopstelling mogelijk
Elektrische voeding 3x 400 V/50 Hz
Model 9 kW elektrische voeding 230 V/50 Hz mogelijk
5 jaar omnium waarborg
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