
Presentatie sanitaire zonne-energiesystemen. (Module 1)
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Leegloop systemen
voor sanitair warm water

Druk systemen
voor sanitair warm water

VFK 135 D

VFK 135 VD

VFK 145 H

VFK 145 V

VTK 1140 VTK 570

pompunit 6 l/min
pompunit 22 l/min pompunit 35 l/min

Overzicht.

auroFLOW plus

auroSTEP plus auroCOMPACT
VRS 560

VIH S
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auroSTEP plus.
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auroSTEP plus VIH SN 150/3.

sets 150 l collectoren opstelling type inhoud comfort

set 1A auroSTEP plus 150 VT 1x VFK 135 VD

verticaal

opbouw

1,8 kW

mono
1 spiraal

150 l

  

set 4A auroSTEP plus 150 VI inbouw

set 7A auroSTEP plus 150 VF
set 9A auroSTEP plus 150 HF-eco* plat dak

set 2A auroSTEP plus 150 HT
set 3A auroSTEP plus 150 HT-eco* 1x VFK 135 D

horizontaal

opbouw

1,8 kW

mono
1 spiraal

150 l

  

set 5A auroSTEP plus 150 HI
set 6A auroSTEP plus 150 HI-eco* inbouw

set 8A auroSTEP plus 150 HF plat dak

* set eco heeft 1 collector extra (2 collectoren ipv 1 collector)
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auroSTEP plus VEH SN 150/3.

sets 150 l collectoren opstelling type inhoud comfort

set 1B auroSTEP plus 150 VT

1x VFK 135 VD

verticaal

opbouw 1,8 kW

1 spiraal
met

elektrische 
weerstand

1,8 kW

150 l

  

set 4B auroSTEP plus 150 VI inbouw

set 7B auroSTEP plus 150 VF
set 9B auroSTEP plus 150 HF-eco* plat dak

set 2B auroSTEP plus 150 HT
set 3B auroSTEP plus 150 HT-eco*

1x VFK 135 D

horizontaal

opbouw
1,8 kW

1 spiraal
met

elektrische 
weerstand

1,8 kW

150 l

  

set 5B auroSTEP plus 150 HI
set 6B auroSTEP plus 150 HI-eco* inbouw

set 8B auroSTEP plus 150 HF plat dak

* set eco heeft 1 collector extra (2 collectoren ipv 1 collector)
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auroSTEP plus VIH SN 250/3.

sets 250 l collectoren opstelling type inhoud comfort

set 10A auroSTEP plus 250 VT
set 11A auroSTEP plus 250 VT-eco* 2x VFK 135 VD

verticaal

opbouw
2,7 kW

duo
2 

spiralen

250 l  

  

set 13A auroSTEP plus 250 VI
set 14A auroSTEP plus 250 VI-eco* inbouw

set 16A auroSTEP plus 250 VF
set 17A auroSTEP plus 250 VF-eco* plat dak

set 12A auroSTEP plus 250 HT
2x VFK 135 D

horizontaal

opbouw 2,7 kW

duo
2 

spiralen

250 l  

  
set 15A auroSTEP plus 250 HI inbouw

* set eco heeft 1 collector extra (3 collectoren ipv 2 collectoren)
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auroSTEP plus VEH SN 250/3.

sets 250 l collectoren opstelling type inhoud comfort

set 10B auroSTEP plus 250 VT
set 11B auroSTEP plus 250 VT-eco* 2x VFK 135 VD

verticaal

opbouw
2,7 kW

1 spiraal
met

elektrische weer-
stand

2,7 kW

250 l  

  

set 13B auroSTEP plus 250 VI
set 14B auroSTEP plus 250 VI-eco* inbouw

set 16B auroSTEP plus 250 VF
set 17B auroSTEP plus 250 VF-eco* plat dak

set 12B auroSTEP plus 250 HT
2x VFK 135 D

horizontaal

opbouw

2,7 kW

1 spiraal
met

elektrische weer-
stand

2,7 kW

250 l  

  
set 15B auroSTEP plus 250 HI inbouw

* set eco heeft 1 collector extra (3 collectoren ipv 2 collectoren)
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auroSTEP plus VIH SN 350/3.

sets 350 l collectoren opstelling type inhoud comfort

set 18A auroSTEP plus 350 VT
3x VFK 135 VD

verticaal

op-
bouw 3,6 kW

duo
2 spiralen

350 l
     

  

set 20A auroSTEP plus 350 VI in-
bouw

set 22A auroSTEP plus 350 VF plat 
dak

set 19A auroSTEP plus 350 HT

3x VFK 135 D

horizontaal

op-
bouw

3,6 kW

duo
2 spiralen

350 l
     

  set 21A auroSTEP plus 350 HI in-
bouw
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auroSTEP plus VEH SN 350/3.

sets 350 l collectoren opstelling type inhoud comfort

set 18B auroSTEP plus 350 VT
3x VFK 135 VD

verticaal

op-
bouw

3,6 kW

1 spiraal
met

elektrische 
weerstand

3,6 kW

350 l
     

  

set 20B auroSTEP plus 350 VI in-
bouw

set 22B auroSTEP plus 350 VF plat 
dak

set 19B auroSTEP plus 350 HT

3x VFK 135 D

horizontaal

op-
bouw

3,6 kW

1 spiraal
met

elektrische 
weerstand

3,6 kW

350 l
     

  set 21B auroSTEP plus 350 HI in-
bouw
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Overzicht componenten zonnecollector.

Veiligheidsglas

Aluminium absorptie vlak

Spiraal

Aluminium frame

Isolatie

Aluminium paneel
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Technische gegevens VFK 135 D.
Eenheid VFK 135 D

Absorbertype Serpentine horizontaal.
Afmetingen (L x B x H) mm 1233 x 2033 x 80 
Gewicht kg 37
Absorberinhoud l 1,35
Max. druk bar 10
Stilstandtemperatuur °C 176
Bruto-oppervlak m² 2,51
Apertuuroppervlak m² 2,35 
Absorberoppervlak m² 2,33
Absorber mm Aluminium (met vacuümcoating) 0,5 x 1178 x 1978
Coating High selective (blauw)

α = 95 %
ε =5 %

Glasafdekking mm 3,2 (dikte) x 1233 x 2033
Glastype Veiligheidsglas voor zonnesystemen 

(prismatische structuur)
Transmissie % τ = 91
Achterwandisolatie mm

W/m2K
kg/m3

40
λ = 0,035

ρ = 55
Randisolatie geen
Rendement ηo % 80,1 
Warmtecapaciteit Ws/m²K 7362
Warmteverliesfactor (k1) W/m²K 3,76
Warmteverliesfactor (k2) W/m²K² 0,012
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VFK135 D - aansluitsets.

1 Collector
ref. 0020071280

2 Collectoren
ref. 0020071593

3 Collectoren
ref. 0020084948
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Technische gegevens VFK 135 VD.
Eenheid VFK 135 VD

Absorbertype Serpentine Verticaal.
Afmetingen (L x B x H) mm 2033 x 1233 x 80 
Gewicht kg 37.5
Absorberinhoud l 1,46
Max. druk bar 10
Stilstandtemperatuur °C 170
Bruto-oppervlak m² 2,51
Apertuuroppervlak m² 2,35 
Absorberoppervlak m² 2,33
Absorber mm Aluminium (met vacuümcoating) 0,5 x 1978 x 1178
Coating High selective (blauw)

α = 95 %
ε =5 %

Glasafdekking mm 3,2 (dikte) x 2033 x 1233
Glastype Veiligheidsglas voor zonnesystemen 

(prismatische structuur)
Transmissie % τ = 91
Achterwandisolatie mm

W/m2K
kg/m3

40
λ = 0,035

ρ = 55
Randisolatie geen
Rendement ηo % 81,4 
Warmtecapaciteit Ws/m²K 8088
Warmteverliesfactor (k1) W/m²K 2.645
Warmteverliesfactor (k2) W/m²K² 0,033

D i / di i f VFK VDDesign / dimension of VFK…VD

– 2 immersion sleeves per collector available
Distribution pipes with 12mm outer diameter– Distribution pipes with 12mm outer diameter

– Outer collector dimension is identical to the 
horizontal version

5

D i / di i f VFK VDDesign / dimension of VFK…VD

– 2 immersion sleeves per collector available
Distribution pipes with 12mm outer diameter– Distribution pipes with 12mm outer diameter

– Outer collector dimension is identical to the 
horizontal version

5
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Legende

1 Clips
2 Vertrekleiding
3 Retourleiding
4. 5 Stop
6 Verbindingsleiding
7 Collector

VFK135 VD - collectormontage.

1 Collector
ref. 0020143715

M i f h d liMounting of hydraulic connectors

4,5                                                    6                                               1                     2,3

LegendLegend

1 clamp 

2 Flow connector

3 Return connector3 Return connector

4, 5 Plug 

6 Pipe connector 

7 Collector

7

M i f h d liMounting of hydraulic connectors

4,5                                                    6                                               1                     2,3

LegendLegend

1 clamp 

2 Flow connector

3 Return connector3 Return connector

4, 5 Plug 

6 Pipe connector 

7 Collector

7

M i f h d liMounting of hydraulic connectors

4,5                                                    6                                               1                     2,3

LegendLegend

1 clamp 

2 Flow connector

3 Return connector3 Return connector

4, 5 Plug 

6 Pipe connector 

7 Collector

7

x4

M i f h d liMounting of hydraulic connectors

4,5                                                    6                                               1                     2,3

LegendLegend

1 clamp 

2 Flow connector

3 Return connector3 Return connector

4, 5 Plug 

6 Pipe connector 

7 Collector

7

M i f h d liMounting of hydraulic connectors

4,5                                                    6                                               1                     2,3

LegendLegend

1 clamp 

2 Flow connector

3 Return connector3 Return connector

4, 5 Plug 

6 Pipe connector 

7 Collector

7

M i f h d liMounting of hydraulic connectors

4,5                                                    6                                               1                     2,3

LegendLegend

1 clamp 

2 Flow connector

3 Return connector3 Return connector

4, 5 Plug 

6 Pipe connector 

7 Collector

7

2 Collectoren
ref. 0020143729

M i f h d liMounting of hydraulic connectors

4,5                                                    6                                               1                     2,3

LegendLegend

1 clamp 

2 Flow connector

3 Return connector3 Return connector

4, 5 Plug 

6 Pipe connector 

7 Collector

7

M i f h d liMounting of hydraulic connectors

4,5                                                    6                                               1                     2,3

LegendLegend

1 clamp 

2 Flow connector

3 Return connector3 Return connector

4, 5 Plug 

6 Pipe connector 

7 Collector

7

M i f h d liMounting of hydraulic connectors

4,5                                                    6                                               1                     2,3

LegendLegend

1 clamp 

2 Flow connector

3 Return connector3 Return connector

4, 5 Plug 

6 Pipe connector 

7 Collector

7

M i f h d liMounting of hydraulic connectors

4,5                                                    6                                               1                     2,3

LegendLegend

1 clamp 

2 Flow connector

3 Return connector3 Return connector

4, 5 Plug 

6 Pipe connector 

7 Collector

7

M i f h d liMounting of hydraulic connectors

4,5                                                    6                                               1                     2,3

LegendLegend

1 clamp 

2 Flow connector

3 Return connector3 Return connector

4, 5 Plug 

6 Pipe connector 

7 Collector

7

x8

M i f h d liMounting of hydraulic connectors

4,5                                                    6                                               1                     2,3

LegendLegend

1 clamp 

2 Flow connector

3 Return connector3 Return connector

4, 5 Plug 

6 Pipe connector 

7 Collector

7

M i f h d liMounting of hydraulic connectors

4,5                                                    6                                               1                     2,3

LegendLegend

1 clamp 

2 Flow connector

3 Return connector3 Return connector

4, 5 Plug 

6 Pipe connector 

7 Collector

7

3 Collectoren
ref. 0020143739

M i f h d liMounting of hydraulic connectors

4,5                                                    6                                               1                     2,3

LegendLegend

1 clamp 

2 Flow connector

3 Return connector3 Return connector

4, 5 Plug 

6 Pipe connector 

7 Collector

7

M i f h d liMounting of hydraulic connectors

4,5                                                    6                                               1                     2,3

LegendLegend

1 clamp 

2 Flow connector

3 Return connector3 Return connector

4, 5 Plug 

6 Pipe connector 

7 Collector

7

M i f h d liMounting of hydraulic connectors

4,5                                                    6                                               1                     2,3

LegendLegend

1 clamp 

2 Flow connector

3 Return connector3 Return connector

4, 5 Plug 

6 Pipe connector 

7 Collector

7

M i f h d liMounting of hydraulic connectors

4,5                                                    6                                               1                     2,3

LegendLegend

1 clamp 

2 Flow connector

3 Return connector3 Return connector

4, 5 Plug 

6 Pipe connector 

7 Collector

7

M i f h d liMounting of hydraulic connectors

4,5                                                    6                                               1                     2,3

LegendLegend

1 clamp 

2 Flow connector

3 Return connector3 Return connector

4, 5 Plug 

6 Pipe connector 

7 Collector

7

M i f h d liMounting of hydraulic connectors

4,5                                                    6                                               1                     2,3

LegendLegend

1 clamp 

2 Flow connector

3 Return connector3 Return connector

4, 5 Plug 

6 Pipe connector 

7 Collector

7

M i f h d liMounting of hydraulic connectors

4,5                                                    6                                               1                     2,3

LegendLegend

1 clamp 

2 Flow connector

3 Return connector3 Return connector

4, 5 Plug 

6 Pipe connector 

7 Collector

7

x12

M i f h d liMounting of hydraulic connectors

4,5                                                    6                                               1                     2,3

LegendLegend

1 clamp 

2 Flow connector

3 Return connector3 Return connector

4, 5 Plug 

6 Pipe connector 

7 Collector

7

M i f h d liMounting of hydraulic connectors

4,5                                                    6                                               1                     2,3

LegendLegend

1 clamp 

2 Flow connector

3 Return connector3 Return connector

4, 5 Plug 

6 Pipe connector 

7 Collector

7
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VFK 135 VD ti f “2 i 1 t b ”VFK 135 VD, connection of “2 in 1 tubes”

– The side by side y
connection of  “2 in 1“ 
tubes is not permitted in 
the case of 3
drainback collectors.

– Always insert the collector senor y
in the flow side  immersion sleeve

10

VFK 135 VD ti f “2 i 1 t b ”VFK 135 VD, connection of “2 in 1 tubes”

– The side by side y
connection of  “2 in 1“ 
tubes is not permitted in 
the case of 3
drainback collectors.

– Always insert the collector senor y
in the flow side  immersion sleeve

10

VFK 135 VD ti f “2 i 1 t b ”VFK 135 VD, connection of “2 in 1 tubes”

– The side by side y
connection of  “2 in 1“ 
tubes is not permitted in 
the case of 3
drainback collectors.

– Always insert the collector senor y
in the flow side  immersion sleeve

10

VFK135 VD - montage van de duo-leiding.

- Vanaf 3 VFK 135 VD collectoren moet 
men de duoleiding overhoeks aansluiten.

- Kies de dompelbuis in de collector, die het dichtst bij 
de vertrekleiding staat.
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Legende
1 Warmwateraansluiting R 3/4
2 Koudwateraansluiting R 3/4
3 Sticker aansluitschema
4 Zonder functie
5 Magnesiumbeschermingsanode
6 Dompelbuis voor boilervoeler Sp1
7 Aftapventiel
R = buitenschroefdraad

Afmetingen auroSTEP plus  VIH & VEH  SN 150/3.
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Geïsoleerde koperen leiding 2 in 1 met beugels.

10m  ref.302359
20m  ref.302360
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Eenheid
Nominale inhoud boiler  l  150
Toeg. bedrijfsoverdruk bar  10
Zonne-energiewarmtewisselaar
Verwarmingsvlak m² 1,3
Behoefte zonne-energievloeistof l  8,5
Zonne-energievloeistofinhoud van de verwarmingsspiraal l  8,4
Max. zonne-energievoorlooptemperatuur °C 110
Max. warmwatertemperatuur °C 75
Bedrijfsspanning V AC/Hz 230/50
Opgenomen vermogen W max. 100
Contactbelasting van het uitgangsrelais (max). A 2
Kortste schakelafstand min 10
Gangreserve min 30
Toegestane omgevingstemperatuur max. °C 50
Bedrijfsspanning voeler V 5
Minimale doorsnede van de voelerleidingen mm² 0,75
Minimale doorsnede van de 230-V-aansluitleidingen mm² 2,5
Veiligheidstype IP 20
Veiligheidsklasse voor regeltoestel N
Energieverbruik stand-by kWh/24h ≤ 1,3
Afmetingen
Buitendiameter van de boilercilinder mm 600
Buitendiameter van de boilercilinder zonder isolatie mm 500
Breedte mm 608
Diepte mm 774
Hoogte mm 1084
Koud- en warmwateraansluiting Ø R 3/4
Zonne-energiecircuit voor- en terugloop
(klemschroefverbindingen)

mm 10

Gewicht
Boiler met isolatie en verpakking kg 110
Boiler gebruiksklaar gevuld kg 260

Technische gegevens auroSTEP plus VIH SN 150/3.
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Eenheid  VEH SN 
150/3 

Nominale inhoud boiler  l  150
Toeg. werkoverdruk  bar  10
Werkspanning V AC/Hz 230/50
Opgenomen vermogen  W  max. 140
Contactbelasting van het uitgang-
srelais (max).

 A  2

Maximale totale stroom (verwarm-
ingsstaaf en thermostaat)

 A 8

Kortste schakelafstand min  10
Loopreserve min  30
Toegestane omgevingstemperatuur 
max.

°C  50

Werkspanning voeler V 5
Minimale doorsnede van de voeler-
leidingen

mm²  0,75

Gewenste doorsnede van de 
230-V-aansluitleidingen

mm² 1,5 of 2.5

Beschermingsklasse IP 21
Beschermingsklasse voor thermo-
staat

 i

Zonnewarmtewisselaar
Verwarmingsoppervlak m² 1,3
Benodigde hoeveelheid collectorv-
loeistof

l  8,5

Inhoud collectorvloeistof van de 
verwarmingsspiraal

l  8,4

Max. aanvoertemperatuur zonne-
systeem

 °C  110

max. warmwatertemperatuur  °C  75

Elektrische verwarmingsstaaf
Werkspanning  V AC/Hz  230/50
Opgenomen vermogen  kW  1,8
Mengwaterhoeveelheid van 40 
°C(bij toevoeging van koud water 
van 15 °C en een boilertemperatuur 
van 65 °C)

l  130

max. warmwatertemperatuur  °C  75
Energieverbruik stand-by  kWh/24h  2,1
Afmetingen
Buitendiameter van de boilercilinder  mm  600
Buitendiameter van de boilercilinder 
zonder isolatie

 mm 500

Breedte  mm 608
Diepte  mm  774
Hoogte  mm  1084
Koud- en warmwateraansluiting R 3/4
Zonnecircuit aanvoer en retour 
(persfittingen)

mm 10

Gewicht
Boiler met isolatie en verpakking  kg  110
Boiler gebruiksklaar gevuld  kg  260

Technische gegevens auroSTEP plus VEH SN 150/3 .
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Legende
1 Warmwateraansluiting R 3/4
2 Boilervoorloop R 1 (niet beschikbaar bij VEH)
3 Boilerterugloop R 1 (niet beschikbaar bij VEH)
4 Koudwateraansluiting R 3/4
5 Sticker aansluitschema
6 Zonder functie
7 Magnesiumbeschermingsanode
8 Dompelbuis voor boilervoeler Sp1
9 Aftapventiel
R = buitenschroefdraad

Afmetingen auroSTEP plus VIH & VEH SN 250/3.
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Eenheid
Nominale inhoud boiler  l 250
Uitgangsvermogen warm water l/10 min 150
Toeg. bedrijfsoverdruk bar 10
Bedrijfsspanning V AC/Hz 230/50
Opgenomen vermogen W max. 100
Contactbelasting van het 
uitgangsrelais (max). 

A 2

Kortste schakelafstand min 10
Gangreserve min 30
Toegestane 
omgevingstemperatuur max.

°C 50

Bedrijfsspanning voeler V 5
Minimale doorsnede van de voeler-
leidingen

mm² 0,75

Minimale doorsnede van de 
230-V-aansluitleidingen

mm² 1,5

Veiligheidstype IP 20
Veiligheidsklasse voor regeltoestel N
Zonne-energiewarmtewisselaar
Verwarmingsvlak  m2 1,3
Behoefte zonne-energievloeistof l  8,5
Zonne-energievloeistofinhoud van 
de verwarmingsspiraal

l  8,4

Max. 
zonne-energievoorlooptemperatuur 

°C 110

Max. warmwatertemperatuur °C 75

Verwarmingswarmtewisselaar
Continuvermogen warm water(bij 
verwarmingswatertemperatuur van 
85/65 °C en bij warmwatertemper-
atuur van 45 °C (ΔT=35 K))

l/h 642

Verwarmingsvlak m² 0,8
Nominale verwarmingsmiddelst-
room

m³/h 1,1

Inhoud van de verwarmingsspiraal l 5,4
Continuvermogen (bij 85–65 °C) kW 26
Drukverlies bij nominale verwarm-
ingsmiddelstroom

mbar 25

Max. verwarmingsmiddeltemper-
atuur 

°C 90

Max. warmwatertemperatuur °C 75
Energieverbruik stand-by kWh/24h ≤ 2,1
Afmetingen
Buitendiameter van de boilercil-
inder

mm 600

Buitendiameter van de 
boilercilinder zonder isolatie

mm 500

Breedte mm 608
Diepte mm 774
Hoogte mm 1692
Koud- en warmwateraansluiting Ø R 3/4
Aansluiting spiraal boiler Ø R 1
Zonne-energiecircuit voor- en teru-
gloop (klemschroefverbindingen)

mm 10

Gewicht
Boiler met isolatie en verpakking kg 145
Boiler gebruiksklaar gevuld kg 395

Technische gegevens auroSTEP plus VIH SN 250/3.
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Eenheid  VEH SN 
250/3 

Nominale inhoud boiler  l 250
Toeg. werkoverdruk  bar 10
Werkspanning V AC/Hz 230/50
Opgenomen vermogen  W max. 100
Contactbelasting van het 
uitgangsrelais (max).

 A 2

Maximale totale stroom 
(verwarmingsstaaf en thermostaat)

 A 12

Kortste schakelafstand min 10
Loopreserve min 30
Toegestane omgevingstemperatuur 
max.

°C 50

Werkspanning voeler V 5
min
Minimale doorsnede van de 
voelerleidingen

mm² 0,75

Gewenste doorsnede van de 
230-V-aansluitleidingen

mm² 2.5

Beschermingsklasse IP 21
Beschermingsklasse voor 
thermostaat

 i

Zonnewarmtewisselaar
Verwarmingsoppervlak m² 1,3
Benodigde hoeveelheid 
collectorvloeistof

l 8,5

Inhoud collectorvloeistof van de 
verwarmingsspiraal

l 8,4

Max. aanvoertemperatuur 
zonnesysteem

 °C 110

max. warmwatertemperatuur  °C 75

Elektrische verwarmingsstaaf
Werkspanning  V AC/Hz 230/50
Opgenomen vermogen  kW 2,7
Mengwaterhoeveelheid van 40 
°C(bij toevoeging van koud water 
van 15 °C en een boilertemperatuur 
van 65 °C)

l 220

max. warmwatertemperatuur  °C 80
Energieverbruik stand-by  kWh/24h 2,1
Afmetingen
Buitendiameter van de boilercilinder  mm 600
Buitendiameter van de boilercilinder 
zonder isolatie

 mm 500

Breedte  mm 608
Diepte  mm 774
Hoogte  mm 1692
Koud- en warmwateraansluiting R 3/4
Zonnecircuit aanvoer en retour 
(persfittingen)

mm 10

Gewicht
Boiler met isolatie en verpakking  kg 136
Boiler gebruiksklaar gevuld  kg 390

Technische gegevens auroSTEP plus VEH SN 250/3 .
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Legende
1 Warmwateraansluiting R 3/4
2 Boilervoorloop R 1 (niet beschikbaar bij VEH)
3 Boilerterugloop R 1 (niet beschikbaar bij VEH)
4 Koudwateraansluiting R 3/4
5 Sticker aansluitschema
6 Zonder functie
7 Magnesiumbeschermingsanode
8 Dompelbuis voor boilervoeler Sp1
9 Aftapventiel
R = buitenschroefdraad

Afmetingen auroSTEP plus VIH & VEH SN 350/3.
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Eenheid
Nominale inhoud boiler  l 389
Uitgangsvermogen warm water l/10 min 150
Toeg. bedrijfsoverdruk bar 10
Bedrijfsspanning V AC/Hz 230/50
Opgenomen vermogen W max. 180
Contactbelasting van het uitgangsre-
lais (max). 

A 2

Kortste schakelafstand min 10
Gangreserve min 30
Toegestane omgevingstemperatuur 
max.

°C 50

Bedrijfsspanning voeler V 5
Minimale doorsnede van de voeler-
leidingen

mm² 0,75

Minimale doorsnede van de 230-V-
aansluitleidingen

mm² 2,5

Veiligheidstype IP 20
Veiligheidsklasse voor regeltoestel N
Zonne-energiewarmtewisselaar
Verwarmingsvlak m2 1,6
Behoefte zonne-energievloeistof l 12,5
Max. zonne-energievoorlooptemper-
atuur 

°C 110

Max. warmwatertemperatuur °C 75

Verwarmingswarmtewisselaar
Continuvermogen warm water(bij ver-
warmingswatertemperatuur van 85/65 
°C en bij warmwatertemperatuur van 
45 °C (ΔT=35 K))

l/h 642

Verwarmingsvlak m² 0,8
Nominale verwarmingsmiddelstroom m³/h 1,1
Inhoud van de verwarmingsspiraal l 5,4
Continuvermogen (bij 85–65 °C) kW 26
Drukverlies bij nominale verwarm-
ingsmiddelstroom

mbar 25

Max. verwarmingsmiddeltemperatuur °C 90
Max. warmwatertemperatuur °C 75
Energieverbruik stand-by kWh/24h ≤ 2,1
Afmetingen
Buitendiameter van de boilercilinder mm 805
Buitendiameter van de boilercilinder 
zonder isolatie

mm 600

Breedte mm 605
Diepte mm 814
Hoogte mm 1592
Koud- en warmwateraansluiting Ø R 3/4
Aansluiting spiraal boiler Ø R 1
Zonne-energiecircuit voor- en terug-
loop
(klemschroefverbindingen)

mm 10

Gewicht
Boiler met isolatie en verpakking kg 210
Boiler gebruiksklaar gevuld kg 600

Technische gegevens auroSTEP plus VIH SN 350/3.
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Eenheid  VEH SN 
350/3 

Nominale inhoud boiler  l 350
Toeg. werkoverdruk  bar 10
Werkspanning V AC/Hz 230/50
Opgenomen vermogen  W max. 180
Contactbelasting van het uitgang-
srelais (max).

 A 2

Kortste schakelafstand min 10
Loopreserve min 30
Toegestane omgevingstemperatuur 
max.

°C 40

Werkspanning voeler V 5
Minimale doorsnede van de voeler-
leidingen

mm² 0,75

Gewenste doorsnede van de 
230-V-aansluitleidingen

mm² 2.5

Beschermingsklasse IP 21
Beschermingsklasse voor thermo-
staat

 i

Zonnewarmtewisselaar
Verwarmingsoppervlak m² 1,6
Benodigde hoeveelheid collectorv-
loeistof

l 12,5

Max. aanvoertemperatuur zonne-
systeem

 °C 110

max. warmwatertemperatuur  °C 75

Elektrische verwarmingsstaaf
Werkspanning  V AC/Hz 230/50
Opgenomen vermogen kW 3,6
Mengwaterhoeveelheid van 40 
°C(bij toevoeging van koud water 
van 15 °C en een boilertemperatuur 
van 65 °C)

l 220

max. warmwatertemperatuur °C 75
Energieverbruik stand-by kWh/24h 2,1
Afmetingen
Buitendiameter van de boilercilinder mm 805
Buitendiameter van de boilercilinder 
zonder isolatie

mm 650

Breedte mm 814
Diepte mm 969
Hoogte mm 1592
Koud- en warmwateraansluiting R 3/4
Zonnecircuit aanvoer en retour 
(persfittingen)

mm 10

Gewicht
Boiler met isolatie en verpakking  kg 210
Boiler gebruiksklaar gevuld  kg 600

Technische gegevens auroSTEP plus VEH SN 350/3 .
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Technische gegevens steatietweerstand.

dnatsrediWgnutsieL

1,8 kW 27,43 – 31,76 Ohm  

2,7 kW 17,73 – 20,53 Ohm  

3,6 kW 13,29 – 15,39 Ohm

Het elektrisch verwarmingselement staat niet in direct contact met water.

Vermogen Weerstand
1,8 kW 27,43 – 31,76 Ohm
2,7 kW 17,73 – 20,53 Ohm
3,6 kW 13,29 – 15,39 Ohm
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Legende

1 - Pomp
2 - Booster pomp
3 - Veiligheidsventiel
4 - Regelaar 
5 - Electronica
6 - Vertrekleiding zonnecollector
7 - Terugloopleiding zonnecollector
8 - Dompelbuis voor boilervoeler Sp2
9 - Afneembare isolatie

Overzicht componenten auroSTEP plus VIH SN 350/3.

1

2

8

4

5

67

9

3
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auroSTEP plus VIH SN 150/3.
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auroSTEP

i PF

auroSTEP plus VIH SN 250/3.
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Berekening oplaadtijd boiler.

Boiler 389 l      1/3 = 129 l
Vermogenspiraal boiler 26 KW 
Delta T = 50°C

372,6 Kcal/min26 KW x 860

60 min
= =

Vermogen x 860

60 min

7.45 Liter/min=
372.6 Kcal/min
Delta T = 50°C

17,3 min=
129 Liter

7.45 Liter/min 
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Installatie voorbeeld 1.

Maximale afstand 
van de duobuis is 
20m.

Min. 4%

Max. 8,5 m

auroSTEP plus VIH SN 150/3.
auroSTEP plus VIH SN 250/3.

zonder booster pomp.
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Installatie voorbeeld 2.

Maximale afstand 
van de duobuis is 
20m.

Min. 4%

Max.12 m

auroSTEP plus VIH SN 250/3.
auroSTEP plus VIH SN 350/3.

met booster pomp.

auroSTEP plus VIH SN 150/3.
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M

auroSTEP

i PF

h
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 >
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In acht te nemen afstanden en leidingslengtes bij de montage van het 
terugloopvat.
Lx = leidinglengtes in m
hx = verticale hoogteverschillen in m

- De maximale leidinglengte van 20 m bij het gebruik van een 
„zonnekoperbuis 2 in 1” resp. 2 x 20 m bij het gebruik van 10 x 0,8 mm 
enkele leidingen mag niet overschreden worden.

- De verticale afstand h1 tussen de bovenkant van het terugloopvat (1) en het 
laagste punt van het collectorveld moet minstens 0,5 m bedragen.

- De verticale afstand h2 tussen de onderkant van het terugloopvat en het 
hoogste punt van de collectortoevoerleiding mag niet meer dan 6 bedragen.

- Bij stilstand van het zonne-energiesysteem moet de volledige leidinglengte 
L1 tussen het vloeistofpeil in het terugloopvat en het hoogste punt van de 
collectortoevoerleiding minstens 2 m bedragen.

- De leidinglengte L2 tussen de zonneboilereenheid en het terugloopvat mag 
hoogstens het drievoudige van de verticale afstand h3 tussen de bovenkant 
van de boilereenheid en de onderkant van het terugloopvat bedragen.

Installatie met Terugloopvat.
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Thermostatische mengkraan.

auroSTEP

i PF
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Info toets Speciale 
functie
toets

Programma
toets

Display Insteltoets
(Draai en klik)

Overzicht bedieningsbord.
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4.3.2 Overzicht display
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Afb. 4.3  Display

Legenda
1  Programmeerniveau
2  Service-/diagnoseniveau
3  Naladen
4  Programmering tijdprogramma
5  Infoniveau
6  Zonne-opbrengst (knippert als er zonne-opbrengst is)
7  Eenheden
8  Cursor
9  Multifunctionele weergave
10  Dagen van de week
11  Gewenste waarde/actuele waarde
12  Modi
13   Speciale functies

Betekenis van de displaysymbolen

Programmering tijdprogramma:

 Programmering tijdprogramma nalaadfunctie

Modi:
 Nalaadfunctie met tijdprogramma

  Nalaadfunctie is permanent in stand-by

 Geen naladen

  Geen aansturing van de collectorpomp,
 Geen naladen

h
 Aanwijzing!
De modus  wordt altijd in combinatie met  of 

 weergegeven. Hierdoor wordt weergegeven of 
tijdens het tijdprogramma de nalading in stand-
by is of niet.

Speciale functies:

 Party

 Eenmalig naladen

 Vakantiefunctie

4.3.3 Displaysoorten
Er zijn voor u in het totaal 4 verschillende niveaus:
- Hoofdbedieningsniveau
- Infoniveau
- Speciale functies
- Programmeerniveau

Daarnaast zijn er nog het service-/diagnoseniveau en 
het installateursniveau. Deze niveaus zijn uitsluitend 
voor de installateur bestemd. Als u door het indrukken 
van een verkeerde keuzetoets in één van deze niveaus 
bent terechtgekomen, verstel dan in geen geval de waar-
den in dit niveau! Verlaat deze niveaus onmiddellijk door 
het indrukken van de programmeertoets P.
Het display schakelt opnieuw naar het hoofdbedienings-
niveau.

Display hoofdbedieningsniveau
Als u het toestel inschakelt, verschijnt eerst het hoofdbe-
dieningsniveau. Hoe u waarden kunt instellen en veran-
deren, wordt in paragraaf 4.3.4 beschreven.

1

2

4

5

6

3

Afb. 4.4  Display hoofdbedieningsniveau

Legenda
1  Weergave zonne-opbrengst (collectorpomp loopt)
2  Werkelijke collectortemperatuur
3  Actuele tijd
4  Actuele dag van de week
5  Werkelijke boilertemperatuur (door aan de instelknop te draaien 

kan de gewenste temperatuur opgevraagd en versteld worden.)
6  Actuele modus

Display infoniveau
U bereikt het infoniveau door op de infotoets te drukken. 
Eerst verschijnt de onderaan afgebeelde weergave. U 
kunt nog meer informatie oproepen door de infotoets 
nog eens in te drukken (zie paragraaf 4.3.5). De telkens 
opgeroepen informatie is ca. vijf sec. lang op het display 
zichtbaar, daarna schakelt het display opnieuw naar het 
hoofdbedieningsniveau.

Bediening 4

Legenda
1 Programmeerniveau
2 Service-/diagnoseniveau
3 Naladen
4 Programmering tijdprogramma
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4.3.2 Overzicht display
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Afb. 4.3  Display

Legenda
1  Programmeerniveau
2  Service-/diagnoseniveau
3  Naladen
4  Programmering tijdprogramma
5  Infoniveau
6  Zonne-opbrengst (knippert als er zonne-opbrengst is)
7  Eenheden
8  Cursor
9  Multifunctionele weergave
10  Dagen van de week
11  Gewenste waarde/actuele waarde
12  Modi
13   Speciale functies

Betekenis van de displaysymbolen

Programmering tijdprogramma:

 Programmering tijdprogramma nalaadfunctie

Modi:
 Nalaadfunctie met tijdprogramma

  Nalaadfunctie is permanent in stand-by

 Geen naladen

  Geen aansturing van de collectorpomp,
 Geen naladen

h
 Aanwijzing!
De modus  wordt altijd in combinatie met  of 

 weergegeven. Hierdoor wordt weergegeven of 
tijdens het tijdprogramma de nalading in stand-
by is of niet.

Speciale functies:

 Party

 Eenmalig naladen

 Vakantiefunctie

4.3.3 Displaysoorten
Er zijn voor u in het totaal 4 verschillende niveaus:
- Hoofdbedieningsniveau
- Infoniveau
- Speciale functies
- Programmeerniveau

Daarnaast zijn er nog het service-/diagnoseniveau en 
het installateursniveau. Deze niveaus zijn uitsluitend 
voor de installateur bestemd. Als u door het indrukken 
van een verkeerde keuzetoets in één van deze niveaus 
bent terechtgekomen, verstel dan in geen geval de waar-
den in dit niveau! Verlaat deze niveaus onmiddellijk door 
het indrukken van de programmeertoets P.
Het display schakelt opnieuw naar het hoofdbedienings-
niveau.

Display hoofdbedieningsniveau
Als u het toestel inschakelt, verschijnt eerst het hoofdbe-
dieningsniveau. Hoe u waarden kunt instellen en veran-
deren, wordt in paragraaf 4.3.4 beschreven.

1

2

4

5

6

3

Afb. 4.4  Display hoofdbedieningsniveau

Legenda
1  Weergave zonne-opbrengst (collectorpomp loopt)
2  Werkelijke collectortemperatuur
3  Actuele tijd
4  Actuele dag van de week
5  Werkelijke boilertemperatuur (door aan de instelknop te draaien 

kan de gewenste temperatuur opgevraagd en versteld worden.)
6  Actuele modus

Display infoniveau
U bereikt het infoniveau door op de infotoets te drukken. 
Eerst verschijnt de onderaan afgebeelde weergave. U 
kunt nog meer informatie oproepen door de infotoets 
nog eens in te drukken (zie paragraaf 4.3.5). De telkens 
opgeroepen informatie is ca. vijf sec. lang op het display 
zichtbaar, daarna schakelt het display opnieuw naar het 
hoofdbedieningsniveau.

Bediening 4

Programmering tijdprogramma nalaadfunctie
5 Infoniveau
6 Zonne-opbrengst (knippert als er zonne-opbrengst is)
7 Eenheden
8 Cursor
9 Multifunctionele weergave
10 Dagen van de week
11 Gewenste waarde/actuele waarde
12 Modi
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Afb. 4.3  Display

Legenda
1  Programmeerniveau
2  Service-/diagnoseniveau
3  Naladen
4  Programmering tijdprogramma
5  Infoniveau
6  Zonne-opbrengst (knippert als er zonne-opbrengst is)
7  Eenheden
8  Cursor
9  Multifunctionele weergave
10  Dagen van de week
11  Gewenste waarde/actuele waarde
12  Modi
13   Speciale functies

Betekenis van de displaysymbolen

Programmering tijdprogramma:

 Programmering tijdprogramma nalaadfunctie

Modi:
 Nalaadfunctie met tijdprogramma

  Nalaadfunctie is permanent in stand-by

 Geen naladen

  Geen aansturing van de collectorpomp,
 Geen naladen

h
 Aanwijzing!
De modus  wordt altijd in combinatie met  of 

 weergegeven. Hierdoor wordt weergegeven of 
tijdens het tijdprogramma de nalading in stand-
by is of niet.

Speciale functies:

 Party

 Eenmalig naladen

 Vakantiefunctie

4.3.3 Displaysoorten
Er zijn voor u in het totaal 4 verschillende niveaus:
- Hoofdbedieningsniveau
- Infoniveau
- Speciale functies
- Programmeerniveau

Daarnaast zijn er nog het service-/diagnoseniveau en 
het installateursniveau. Deze niveaus zijn uitsluitend 
voor de installateur bestemd. Als u door het indrukken 
van een verkeerde keuzetoets in één van deze niveaus 
bent terechtgekomen, verstel dan in geen geval de waar-
den in dit niveau! Verlaat deze niveaus onmiddellijk door 
het indrukken van de programmeertoets P.
Het display schakelt opnieuw naar het hoofdbedienings-
niveau.

Display hoofdbedieningsniveau
Als u het toestel inschakelt, verschijnt eerst het hoofdbe-
dieningsniveau. Hoe u waarden kunt instellen en veran-
deren, wordt in paragraaf 4.3.4 beschreven.
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Afb. 4.4  Display hoofdbedieningsniveau

Legenda
1  Weergave zonne-opbrengst (collectorpomp loopt)
2  Werkelijke collectortemperatuur
3  Actuele tijd
4  Actuele dag van de week
5  Werkelijke boilertemperatuur (door aan de instelknop te draaien 

kan de gewenste temperatuur opgevraagd en versteld worden.)
6  Actuele modus

Display infoniveau
U bereikt het infoniveau door op de infotoets te drukken. 
Eerst verschijnt de onderaan afgebeelde weergave. U 
kunt nog meer informatie oproepen door de infotoets 
nog eens in te drukken (zie paragraaf 4.3.5). De telkens 
opgeroepen informatie is ca. vijf sec. lang op het display 
zichtbaar, daarna schakelt het display opnieuw naar het 
hoofdbedieningsniveau.

Bediening 4

Nalaadfunctie met tijdprogramma
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Afb. 4.3  Display

Legenda
1  Programmeerniveau
2  Service-/diagnoseniveau
3  Naladen
4  Programmering tijdprogramma
5  Infoniveau
6  Zonne-opbrengst (knippert als er zonne-opbrengst is)
7  Eenheden
8  Cursor
9  Multifunctionele weergave
10  Dagen van de week
11  Gewenste waarde/actuele waarde
12  Modi
13   Speciale functies

Betekenis van de displaysymbolen

Programmering tijdprogramma:

 Programmering tijdprogramma nalaadfunctie

Modi:
 Nalaadfunctie met tijdprogramma

  Nalaadfunctie is permanent in stand-by

 Geen naladen

  Geen aansturing van de collectorpomp,
 Geen naladen

h
 Aanwijzing!
De modus  wordt altijd in combinatie met  of 

 weergegeven. Hierdoor wordt weergegeven of 
tijdens het tijdprogramma de nalading in stand-
by is of niet.

Speciale functies:

 Party

 Eenmalig naladen

 Vakantiefunctie

4.3.3 Displaysoorten
Er zijn voor u in het totaal 4 verschillende niveaus:
- Hoofdbedieningsniveau
- Infoniveau
- Speciale functies
- Programmeerniveau

Daarnaast zijn er nog het service-/diagnoseniveau en 
het installateursniveau. Deze niveaus zijn uitsluitend 
voor de installateur bestemd. Als u door het indrukken 
van een verkeerde keuzetoets in één van deze niveaus 
bent terechtgekomen, verstel dan in geen geval de waar-
den in dit niveau! Verlaat deze niveaus onmiddellijk door 
het indrukken van de programmeertoets P.
Het display schakelt opnieuw naar het hoofdbedienings-
niveau.

Display hoofdbedieningsniveau
Als u het toestel inschakelt, verschijnt eerst het hoofdbe-
dieningsniveau. Hoe u waarden kunt instellen en veran-
deren, wordt in paragraaf 4.3.4 beschreven.
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Afb. 4.4  Display hoofdbedieningsniveau

Legenda
1  Weergave zonne-opbrengst (collectorpomp loopt)
2  Werkelijke collectortemperatuur
3  Actuele tijd
4  Actuele dag van de week
5  Werkelijke boilertemperatuur (door aan de instelknop te draaien 

kan de gewenste temperatuur opgevraagd en versteld worden.)
6  Actuele modus

Display infoniveau
U bereikt het infoniveau door op de infotoets te drukken. 
Eerst verschijnt de onderaan afgebeelde weergave. U 
kunt nog meer informatie oproepen door de infotoets 
nog eens in te drukken (zie paragraaf 4.3.5). De telkens 
opgeroepen informatie is ca. vijf sec. lang op het display 
zichtbaar, daarna schakelt het display opnieuw naar het 
hoofdbedieningsniveau.

Bediening 4

Nalaadfunctie is permanent in stand-by 

7Gebruiksaanwijzing auroSTEPplus 0020173581_00

BEnl

4.3.2 Overzicht display

4

1
2

3

5

6

7
8

9

10

11

12

13

Afb. 4.3  Display

Legenda
1  Programmeerniveau
2  Service-/diagnoseniveau
3  Naladen
4  Programmering tijdprogramma
5  Infoniveau
6  Zonne-opbrengst (knippert als er zonne-opbrengst is)
7  Eenheden
8  Cursor
9  Multifunctionele weergave
10  Dagen van de week
11  Gewenste waarde/actuele waarde
12  Modi
13   Speciale functies

Betekenis van de displaysymbolen

Programmering tijdprogramma:

 Programmering tijdprogramma nalaadfunctie

Modi:
 Nalaadfunctie met tijdprogramma

  Nalaadfunctie is permanent in stand-by

 Geen naladen

  Geen aansturing van de collectorpomp,
 Geen naladen

h
 Aanwijzing!
De modus  wordt altijd in combinatie met  of 

 weergegeven. Hierdoor wordt weergegeven of 
tijdens het tijdprogramma de nalading in stand-
by is of niet.

Speciale functies:

 Party

 Eenmalig naladen

 Vakantiefunctie

4.3.3 Displaysoorten
Er zijn voor u in het totaal 4 verschillende niveaus:
- Hoofdbedieningsniveau
- Infoniveau
- Speciale functies
- Programmeerniveau

Daarnaast zijn er nog het service-/diagnoseniveau en 
het installateursniveau. Deze niveaus zijn uitsluitend 
voor de installateur bestemd. Als u door het indrukken 
van een verkeerde keuzetoets in één van deze niveaus 
bent terechtgekomen, verstel dan in geen geval de waar-
den in dit niveau! Verlaat deze niveaus onmiddellijk door 
het indrukken van de programmeertoets P.
Het display schakelt opnieuw naar het hoofdbedienings-
niveau.

Display hoofdbedieningsniveau
Als u het toestel inschakelt, verschijnt eerst het hoofdbe-
dieningsniveau. Hoe u waarden kunt instellen en veran-
deren, wordt in paragraaf 4.3.4 beschreven.
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Afb. 4.4  Display hoofdbedieningsniveau

Legenda
1  Weergave zonne-opbrengst (collectorpomp loopt)
2  Werkelijke collectortemperatuur
3  Actuele tijd
4  Actuele dag van de week
5  Werkelijke boilertemperatuur (door aan de instelknop te draaien 

kan de gewenste temperatuur opgevraagd en versteld worden.)
6  Actuele modus

Display infoniveau
U bereikt het infoniveau door op de infotoets te drukken. 
Eerst verschijnt de onderaan afgebeelde weergave. U 
kunt nog meer informatie oproepen door de infotoets 
nog eens in te drukken (zie paragraaf 4.3.5). De telkens 
opgeroepen informatie is ca. vijf sec. lang op het display 
zichtbaar, daarna schakelt het display opnieuw naar het 
hoofdbedieningsniveau.

Bediening 4

Geen naladen
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Afb. 4.3  Display

Legenda
1  Programmeerniveau
2  Service-/diagnoseniveau
3  Naladen
4  Programmering tijdprogramma
5  Infoniveau
6  Zonne-opbrengst (knippert als er zonne-opbrengst is)
7  Eenheden
8  Cursor
9  Multifunctionele weergave
10  Dagen van de week
11  Gewenste waarde/actuele waarde
12  Modi
13   Speciale functies

Betekenis van de displaysymbolen

Programmering tijdprogramma:

 Programmering tijdprogramma nalaadfunctie

Modi:
 Nalaadfunctie met tijdprogramma

  Nalaadfunctie is permanent in stand-by

 Geen naladen

  Geen aansturing van de collectorpomp,
 Geen naladen

h
 Aanwijzing!
De modus  wordt altijd in combinatie met  of 

 weergegeven. Hierdoor wordt weergegeven of 
tijdens het tijdprogramma de nalading in stand-
by is of niet.

Speciale functies:

 Party

 Eenmalig naladen

 Vakantiefunctie

4.3.3 Displaysoorten
Er zijn voor u in het totaal 4 verschillende niveaus:
- Hoofdbedieningsniveau
- Infoniveau
- Speciale functies
- Programmeerniveau

Daarnaast zijn er nog het service-/diagnoseniveau en 
het installateursniveau. Deze niveaus zijn uitsluitend 
voor de installateur bestemd. Als u door het indrukken 
van een verkeerde keuzetoets in één van deze niveaus 
bent terechtgekomen, verstel dan in geen geval de waar-
den in dit niveau! Verlaat deze niveaus onmiddellijk door 
het indrukken van de programmeertoets P.
Het display schakelt opnieuw naar het hoofdbedienings-
niveau.

Display hoofdbedieningsniveau
Als u het toestel inschakelt, verschijnt eerst het hoofdbe-
dieningsniveau. Hoe u waarden kunt instellen en veran-
deren, wordt in paragraaf 4.3.4 beschreven.

1

2

4

5

6

3

Afb. 4.4  Display hoofdbedieningsniveau

Legenda
1  Weergave zonne-opbrengst (collectorpomp loopt)
2  Werkelijke collectortemperatuur
3  Actuele tijd
4  Actuele dag van de week
5  Werkelijke boilertemperatuur (door aan de instelknop te draaien 

kan de gewenste temperatuur opgevraagd en versteld worden.)
6  Actuele modus

Display infoniveau
U bereikt het infoniveau door op de infotoets te drukken. 
Eerst verschijnt de onderaan afgebeelde weergave. U 
kunt nog meer informatie oproepen door de infotoets 
nog eens in te drukken (zie paragraaf 4.3.5). De telkens 
opgeroepen informatie is ca. vijf sec. lang op het display 
zichtbaar, daarna schakelt het display opnieuw naar het 
hoofdbedieningsniveau.

Bediening 4

Geen aansturing van de collectorpomp, Geen naladen

13 Speciale functies
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4.3.2 Overzicht display
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Afb. 4.3  Display

Legenda
1  Programmeerniveau
2  Service-/diagnoseniveau
3  Naladen
4  Programmering tijdprogramma
5  Infoniveau
6  Zonne-opbrengst (knippert als er zonne-opbrengst is)
7  Eenheden
8  Cursor
9  Multifunctionele weergave
10  Dagen van de week
11  Gewenste waarde/actuele waarde
12  Modi
13   Speciale functies

Betekenis van de displaysymbolen

Programmering tijdprogramma:

 Programmering tijdprogramma nalaadfunctie

Modi:
 Nalaadfunctie met tijdprogramma

  Nalaadfunctie is permanent in stand-by

 Geen naladen

  Geen aansturing van de collectorpomp,
 Geen naladen

h
 Aanwijzing!
De modus  wordt altijd in combinatie met  of 

 weergegeven. Hierdoor wordt weergegeven of 
tijdens het tijdprogramma de nalading in stand-
by is of niet.

Speciale functies:

 Party

 Eenmalig naladen

 Vakantiefunctie

4.3.3 Displaysoorten
Er zijn voor u in het totaal 4 verschillende niveaus:
- Hoofdbedieningsniveau
- Infoniveau
- Speciale functies
- Programmeerniveau

Daarnaast zijn er nog het service-/diagnoseniveau en 
het installateursniveau. Deze niveaus zijn uitsluitend 
voor de installateur bestemd. Als u door het indrukken 
van een verkeerde keuzetoets in één van deze niveaus 
bent terechtgekomen, verstel dan in geen geval de waar-
den in dit niveau! Verlaat deze niveaus onmiddellijk door 
het indrukken van de programmeertoets P.
Het display schakelt opnieuw naar het hoofdbedienings-
niveau.

Display hoofdbedieningsniveau
Als u het toestel inschakelt, verschijnt eerst het hoofdbe-
dieningsniveau. Hoe u waarden kunt instellen en veran-
deren, wordt in paragraaf 4.3.4 beschreven.

1

2

4

5

6

3

Afb. 4.4  Display hoofdbedieningsniveau

Legenda
1  Weergave zonne-opbrengst (collectorpomp loopt)
2  Werkelijke collectortemperatuur
3  Actuele tijd
4  Actuele dag van de week
5  Werkelijke boilertemperatuur (door aan de instelknop te draaien 

kan de gewenste temperatuur opgevraagd en versteld worden.)
6  Actuele modus

Display infoniveau
U bereikt het infoniveau door op de infotoets te drukken. 
Eerst verschijnt de onderaan afgebeelde weergave. U 
kunt nog meer informatie oproepen door de infotoets 
nog eens in te drukken (zie paragraaf 4.3.5). De telkens 
opgeroepen informatie is ca. vijf sec. lang op het display 
zichtbaar, daarna schakelt het display opnieuw naar het 
hoofdbedieningsniveau.

Bediening 4

Party
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4.3.2 Overzicht display
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Afb. 4.3  Display

Legenda
1  Programmeerniveau
2  Service-/diagnoseniveau
3  Naladen
4  Programmering tijdprogramma
5  Infoniveau
6  Zonne-opbrengst (knippert als er zonne-opbrengst is)
7  Eenheden
8  Cursor
9  Multifunctionele weergave
10  Dagen van de week
11  Gewenste waarde/actuele waarde
12  Modi
13   Speciale functies

Betekenis van de displaysymbolen

Programmering tijdprogramma:

 Programmering tijdprogramma nalaadfunctie

Modi:
 Nalaadfunctie met tijdprogramma

  Nalaadfunctie is permanent in stand-by

 Geen naladen

  Geen aansturing van de collectorpomp,
 Geen naladen

h
 Aanwijzing!
De modus  wordt altijd in combinatie met  of 

 weergegeven. Hierdoor wordt weergegeven of 
tijdens het tijdprogramma de nalading in stand-
by is of niet.

Speciale functies:

 Party

 Eenmalig naladen

 Vakantiefunctie

4.3.3 Displaysoorten
Er zijn voor u in het totaal 4 verschillende niveaus:
- Hoofdbedieningsniveau
- Infoniveau
- Speciale functies
- Programmeerniveau

Daarnaast zijn er nog het service-/diagnoseniveau en 
het installateursniveau. Deze niveaus zijn uitsluitend 
voor de installateur bestemd. Als u door het indrukken 
van een verkeerde keuzetoets in één van deze niveaus 
bent terechtgekomen, verstel dan in geen geval de waar-
den in dit niveau! Verlaat deze niveaus onmiddellijk door 
het indrukken van de programmeertoets P.
Het display schakelt opnieuw naar het hoofdbedienings-
niveau.

Display hoofdbedieningsniveau
Als u het toestel inschakelt, verschijnt eerst het hoofdbe-
dieningsniveau. Hoe u waarden kunt instellen en veran-
deren, wordt in paragraaf 4.3.4 beschreven.

1

2

4

5

6

3

Afb. 4.4  Display hoofdbedieningsniveau

Legenda
1  Weergave zonne-opbrengst (collectorpomp loopt)
2  Werkelijke collectortemperatuur
3  Actuele tijd
4  Actuele dag van de week
5  Werkelijke boilertemperatuur (door aan de instelknop te draaien 

kan de gewenste temperatuur opgevraagd en versteld worden.)
6  Actuele modus

Display infoniveau
U bereikt het infoniveau door op de infotoets te drukken. 
Eerst verschijnt de onderaan afgebeelde weergave. U 
kunt nog meer informatie oproepen door de infotoets 
nog eens in te drukken (zie paragraaf 4.3.5). De telkens 
opgeroepen informatie is ca. vijf sec. lang op het display 
zichtbaar, daarna schakelt het display opnieuw naar het 
hoofdbedieningsniveau.

Bediening 4

Eenmalig naladen 
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4.3.2 Overzicht display
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Afb. 4.3  Display

Legenda
1  Programmeerniveau
2  Service-/diagnoseniveau
3  Naladen
4  Programmering tijdprogramma
5  Infoniveau
6  Zonne-opbrengst (knippert als er zonne-opbrengst is)
7  Eenheden
8  Cursor
9  Multifunctionele weergave
10  Dagen van de week
11  Gewenste waarde/actuele waarde
12  Modi
13   Speciale functies

Betekenis van de displaysymbolen

Programmering tijdprogramma:

 Programmering tijdprogramma nalaadfunctie

Modi:
 Nalaadfunctie met tijdprogramma

  Nalaadfunctie is permanent in stand-by

 Geen naladen

  Geen aansturing van de collectorpomp,
 Geen naladen

h
 Aanwijzing!
De modus  wordt altijd in combinatie met  of 

 weergegeven. Hierdoor wordt weergegeven of 
tijdens het tijdprogramma de nalading in stand-
by is of niet.

Speciale functies:

 Party

 Eenmalig naladen

 Vakantiefunctie

4.3.3 Displaysoorten
Er zijn voor u in het totaal 4 verschillende niveaus:
- Hoofdbedieningsniveau
- Infoniveau
- Speciale functies
- Programmeerniveau

Daarnaast zijn er nog het service-/diagnoseniveau en 
het installateursniveau. Deze niveaus zijn uitsluitend 
voor de installateur bestemd. Als u door het indrukken 
van een verkeerde keuzetoets in één van deze niveaus 
bent terechtgekomen, verstel dan in geen geval de waar-
den in dit niveau! Verlaat deze niveaus onmiddellijk door 
het indrukken van de programmeertoets P.
Het display schakelt opnieuw naar het hoofdbedienings-
niveau.

Display hoofdbedieningsniveau
Als u het toestel inschakelt, verschijnt eerst het hoofdbe-
dieningsniveau. Hoe u waarden kunt instellen en veran-
deren, wordt in paragraaf 4.3.4 beschreven.

1
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4

5

6

3

Afb. 4.4  Display hoofdbedieningsniveau

Legenda
1  Weergave zonne-opbrengst (collectorpomp loopt)
2  Werkelijke collectortemperatuur
3  Actuele tijd
4  Actuele dag van de week
5  Werkelijke boilertemperatuur (door aan de instelknop te draaien 

kan de gewenste temperatuur opgevraagd en versteld worden.)
6  Actuele modus

Display infoniveau
U bereikt het infoniveau door op de infotoets te drukken. 
Eerst verschijnt de onderaan afgebeelde weergave. U 
kunt nog meer informatie oproepen door de infotoets 
nog eens in te drukken (zie paragraaf 4.3.5). De telkens 
opgeroepen informatie is ca. vijf sec. lang op het display 
zichtbaar, daarna schakelt het display opnieuw naar het 
hoofdbedieningsniveau.

Bediening 4

Vakantiefunctie

Overzicht display.



      39

Display Instellingen
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4.3.5 Infoniveau
U kunt de ingestelde waarden na elkaar oproepen door 
de infotoets meerdere keren in te drukken.
De telkens opgeroepen informatie is ca. vijf sec. lang op 
het display zichtbaar, daarna schakelt het display 
opnieuw naar het hoofdbedieningsniveau.

Display Instellingen

Gewenste waarde van de boiler-
temperatuur

Temperatuur boilervoeler 1
(bovenste boilervoeler)

Temperatuur boilervoeler 2
(onderste boilervoeler)

Temperatuur collectorvoeler 1

Tijdprogramma verwarmingsvenster 1:
vrijgavetijd voor het naladen,
bijv. maandag van 6:00 tot 8:00 uur

Tab. 4.2 Instel- en bedrijfswaarden

Afhankelijk van het aantal tijdprogramma's dat u inge-
steld hebt, krijgt u hier nog bijkomende tijdprogramma's 
te zien (zie paragraaf 4.3.6).

4.3.6 Programmeerniveau
Voor het naladen van de zonneboiler kan per dag een 
tijdprogramma tot drie tijdvensters ingesteld worden.
De thermostaat is met een basisprogramma uitgerust 
dat u individueel aan uw behoeften kunt aanpassen.

Dag
H1 H2 H3

Starttijd Eindtijd Starttijd Eindtijd Starttijd Eindtijd

MO 6:00 22:00 — — — —

TU 6:00 22:00 — — — —

WE 6:00 22:00 — — — —

TH 6:00 22:00 — — — —

FR 6:00 22:00 — — — —

SA 6:00 22:00 — — — —

SU 6:00 22:00 — — — —

Tab. 4.3 Basisprogramma naladen

Het instellen van de gewenste tijden gebeurt in vier 
stappen:
1. Tijdvenster selecteren
2. Dag of weekblok selecteren
3. Starttijd bepalen
4. Eindtijd bepalen

U kunt per dag drie tijdvensters vastleggen waarbij de 
tijden in de drie tijdvensters niet overschreden mogen 
worden.
U kunt een tijdvenster wissen door start- en eindtijd op 
de zelfde tijd in te stellen. Als u een tijdvenster slechts 
voor een weekblok wijzigt, blijven de evt. ingestelde tij-
den voor de andere dagen bestaan. Deze tijden moet u 
dan afzonderlijk bewerken of wissen.

Voorbeeld: als u het basisprogramma H1 in MO-FR van 
12:00 tot 22:00 wijzigt, dan is het tijdvenster H1 voor SA 
en SU nog altijd op 6:00 tot 22:00 ingesteld.

In de volgende tabel zijn de verschillende stappen nog 
eens ter verduidelijking weergegeven:

Display Vereiste stappen

Druk op de programmeertoets P.
Draai aan de instelknop tot het water-
kraansymbool weergegeven wordt.

Klik de instelknop aan - de cursor mar-
keert de veranderbare waarde (H1), die 
bijkomend knippert.
Kies het gewenste tijdvenster door aan 
de instelknop te draaien. 
Instelwaarden: H1, H2, H3

Bediening 4

Gewenste waarde van de 
boilertemperatuur
(back-up)
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4.3.5 Infoniveau
U kunt de ingestelde waarden na elkaar oproepen door 
de infotoets meerdere keren in te drukken.
De telkens opgeroepen informatie is ca. vijf sec. lang op 
het display zichtbaar, daarna schakelt het display 
opnieuw naar het hoofdbedieningsniveau.

Display Instellingen

Gewenste waarde van de boiler-
temperatuur

Temperatuur boilervoeler 1
(bovenste boilervoeler)

Temperatuur boilervoeler 2
(onderste boilervoeler)

Temperatuur collectorvoeler 1

Tijdprogramma verwarmingsvenster 1:
vrijgavetijd voor het naladen,
bijv. maandag van 6:00 tot 8:00 uur

Tab. 4.2 Instel- en bedrijfswaarden

Afhankelijk van het aantal tijdprogramma's dat u inge-
steld hebt, krijgt u hier nog bijkomende tijdprogramma's 
te zien (zie paragraaf 4.3.6).

4.3.6 Programmeerniveau
Voor het naladen van de zonneboiler kan per dag een 
tijdprogramma tot drie tijdvensters ingesteld worden.
De thermostaat is met een basisprogramma uitgerust 
dat u individueel aan uw behoeften kunt aanpassen.

Dag
H1 H2 H3

Starttijd Eindtijd Starttijd Eindtijd Starttijd Eindtijd

MO 6:00 22:00 — — — —

TU 6:00 22:00 — — — —

WE 6:00 22:00 — — — —

TH 6:00 22:00 — — — —

FR 6:00 22:00 — — — —

SA 6:00 22:00 — — — —

SU 6:00 22:00 — — — —

Tab. 4.3 Basisprogramma naladen

Het instellen van de gewenste tijden gebeurt in vier 
stappen:
1. Tijdvenster selecteren
2. Dag of weekblok selecteren
3. Starttijd bepalen
4. Eindtijd bepalen

U kunt per dag drie tijdvensters vastleggen waarbij de 
tijden in de drie tijdvensters niet overschreden mogen 
worden.
U kunt een tijdvenster wissen door start- en eindtijd op 
de zelfde tijd in te stellen. Als u een tijdvenster slechts 
voor een weekblok wijzigt, blijven de evt. ingestelde tij-
den voor de andere dagen bestaan. Deze tijden moet u 
dan afzonderlijk bewerken of wissen.

Voorbeeld: als u het basisprogramma H1 in MO-FR van 
12:00 tot 22:00 wijzigt, dan is het tijdvenster H1 voor SA 
en SU nog altijd op 6:00 tot 22:00 ingesteld.

In de volgende tabel zijn de verschillende stappen nog 
eens ter verduidelijking weergegeven:

Display Vereiste stappen

Druk op de programmeertoets P.
Draai aan de instelknop tot het water-
kraansymbool weergegeven wordt.

Klik de instelknop aan - de cursor mar-
keert de veranderbare waarde (H1), die 
bijkomend knippert.
Kies het gewenste tijdvenster door aan 
de instelknop te draaien. 
Instelwaarden: H1, H2, H3

Bediening 4

Temperatuur boilervoeler 1
(bovenste boilervoeler)
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4.3.5 Infoniveau
U kunt de ingestelde waarden na elkaar oproepen door 
de infotoets meerdere keren in te drukken.
De telkens opgeroepen informatie is ca. vijf sec. lang op 
het display zichtbaar, daarna schakelt het display 
opnieuw naar het hoofdbedieningsniveau.

Display Instellingen

Gewenste waarde van de boiler-
temperatuur

Temperatuur boilervoeler 1
(bovenste boilervoeler)

Temperatuur boilervoeler 2
(onderste boilervoeler)

Temperatuur collectorvoeler 1

Tijdprogramma verwarmingsvenster 1:
vrijgavetijd voor het naladen,
bijv. maandag van 6:00 tot 8:00 uur

Tab. 4.2 Instel- en bedrijfswaarden

Afhankelijk van het aantal tijdprogramma's dat u inge-
steld hebt, krijgt u hier nog bijkomende tijdprogramma's 
te zien (zie paragraaf 4.3.6).

4.3.6 Programmeerniveau
Voor het naladen van de zonneboiler kan per dag een 
tijdprogramma tot drie tijdvensters ingesteld worden.
De thermostaat is met een basisprogramma uitgerust 
dat u individueel aan uw behoeften kunt aanpassen.

Dag
H1 H2 H3

Starttijd Eindtijd Starttijd Eindtijd Starttijd Eindtijd

MO 6:00 22:00 — — — —

TU 6:00 22:00 — — — —

WE 6:00 22:00 — — — —

TH 6:00 22:00 — — — —

FR 6:00 22:00 — — — —

SA 6:00 22:00 — — — —

SU 6:00 22:00 — — — —

Tab. 4.3 Basisprogramma naladen

Het instellen van de gewenste tijden gebeurt in vier 
stappen:
1. Tijdvenster selecteren
2. Dag of weekblok selecteren
3. Starttijd bepalen
4. Eindtijd bepalen

U kunt per dag drie tijdvensters vastleggen waarbij de 
tijden in de drie tijdvensters niet overschreden mogen 
worden.
U kunt een tijdvenster wissen door start- en eindtijd op 
de zelfde tijd in te stellen. Als u een tijdvenster slechts 
voor een weekblok wijzigt, blijven de evt. ingestelde tij-
den voor de andere dagen bestaan. Deze tijden moet u 
dan afzonderlijk bewerken of wissen.

Voorbeeld: als u het basisprogramma H1 in MO-FR van 
12:00 tot 22:00 wijzigt, dan is het tijdvenster H1 voor SA 
en SU nog altijd op 6:00 tot 22:00 ingesteld.

In de volgende tabel zijn de verschillende stappen nog 
eens ter verduidelijking weergegeven:

Display Vereiste stappen

Druk op de programmeertoets P.
Draai aan de instelknop tot het water-
kraansymbool weergegeven wordt.

Klik de instelknop aan - de cursor mar-
keert de veranderbare waarde (H1), die 
bijkomend knippert.
Kies het gewenste tijdvenster door aan 
de instelknop te draaien. 
Instelwaarden: H1, H2, H3

Bediening 4

Temperatuur boilervoeler 2
(onderste boilervoeler)
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4.3.5 Infoniveau
U kunt de ingestelde waarden na elkaar oproepen door 
de infotoets meerdere keren in te drukken.
De telkens opgeroepen informatie is ca. vijf sec. lang op 
het display zichtbaar, daarna schakelt het display 
opnieuw naar het hoofdbedieningsniveau.

Display Instellingen

Gewenste waarde van de boiler-
temperatuur

Temperatuur boilervoeler 1
(bovenste boilervoeler)

Temperatuur boilervoeler 2
(onderste boilervoeler)

Temperatuur collectorvoeler 1

Tijdprogramma verwarmingsvenster 1:
vrijgavetijd voor het naladen,
bijv. maandag van 6:00 tot 8:00 uur

Tab. 4.2 Instel- en bedrijfswaarden

Afhankelijk van het aantal tijdprogramma's dat u inge-
steld hebt, krijgt u hier nog bijkomende tijdprogramma's 
te zien (zie paragraaf 4.3.6).

4.3.6 Programmeerniveau
Voor het naladen van de zonneboiler kan per dag een 
tijdprogramma tot drie tijdvensters ingesteld worden.
De thermostaat is met een basisprogramma uitgerust 
dat u individueel aan uw behoeften kunt aanpassen.

Dag
H1 H2 H3

Starttijd Eindtijd Starttijd Eindtijd Starttijd Eindtijd

MO 6:00 22:00 — — — —

TU 6:00 22:00 — — — —

WE 6:00 22:00 — — — —

TH 6:00 22:00 — — — —

FR 6:00 22:00 — — — —

SA 6:00 22:00 — — — —

SU 6:00 22:00 — — — —

Tab. 4.3 Basisprogramma naladen

Het instellen van de gewenste tijden gebeurt in vier 
stappen:
1. Tijdvenster selecteren
2. Dag of weekblok selecteren
3. Starttijd bepalen
4. Eindtijd bepalen

U kunt per dag drie tijdvensters vastleggen waarbij de 
tijden in de drie tijdvensters niet overschreden mogen 
worden.
U kunt een tijdvenster wissen door start- en eindtijd op 
de zelfde tijd in te stellen. Als u een tijdvenster slechts 
voor een weekblok wijzigt, blijven de evt. ingestelde tij-
den voor de andere dagen bestaan. Deze tijden moet u 
dan afzonderlijk bewerken of wissen.

Voorbeeld: als u het basisprogramma H1 in MO-FR van 
12:00 tot 22:00 wijzigt, dan is het tijdvenster H1 voor SA 
en SU nog altijd op 6:00 tot 22:00 ingesteld.

In de volgende tabel zijn de verschillende stappen nog 
eens ter verduidelijking weergegeven:

Display Vereiste stappen

Druk op de programmeertoets P.
Draai aan de instelknop tot het water-
kraansymbool weergegeven wordt.

Klik de instelknop aan - de cursor mar-
keert de veranderbare waarde (H1), die 
bijkomend knippert.
Kies het gewenste tijdvenster door aan 
de instelknop te draaien. 
Instelwaarden: H1, H2, H3

Bediening 4

Temperatuur collectorvoeler 1
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4.3.5 Infoniveau
U kunt de ingestelde waarden na elkaar oproepen door 
de infotoets meerdere keren in te drukken.
De telkens opgeroepen informatie is ca. vijf sec. lang op 
het display zichtbaar, daarna schakelt het display 
opnieuw naar het hoofdbedieningsniveau.

Display Instellingen

Gewenste waarde van de boiler-
temperatuur

Temperatuur boilervoeler 1
(bovenste boilervoeler)

Temperatuur boilervoeler 2
(onderste boilervoeler)

Temperatuur collectorvoeler 1

Tijdprogramma verwarmingsvenster 1:
vrijgavetijd voor het naladen,
bijv. maandag van 6:00 tot 8:00 uur

Tab. 4.2 Instel- en bedrijfswaarden

Afhankelijk van het aantal tijdprogramma's dat u inge-
steld hebt, krijgt u hier nog bijkomende tijdprogramma's 
te zien (zie paragraaf 4.3.6).

4.3.6 Programmeerniveau
Voor het naladen van de zonneboiler kan per dag een 
tijdprogramma tot drie tijdvensters ingesteld worden.
De thermostaat is met een basisprogramma uitgerust 
dat u individueel aan uw behoeften kunt aanpassen.

Dag
H1 H2 H3

Starttijd Eindtijd Starttijd Eindtijd Starttijd Eindtijd

MO 6:00 22:00 — — — —

TU 6:00 22:00 — — — —

WE 6:00 22:00 — — — —

TH 6:00 22:00 — — — —

FR 6:00 22:00 — — — —

SA 6:00 22:00 — — — —

SU 6:00 22:00 — — — —

Tab. 4.3 Basisprogramma naladen

Het instellen van de gewenste tijden gebeurt in vier 
stappen:
1. Tijdvenster selecteren
2. Dag of weekblok selecteren
3. Starttijd bepalen
4. Eindtijd bepalen

U kunt per dag drie tijdvensters vastleggen waarbij de 
tijden in de drie tijdvensters niet overschreden mogen 
worden.
U kunt een tijdvenster wissen door start- en eindtijd op 
de zelfde tijd in te stellen. Als u een tijdvenster slechts 
voor een weekblok wijzigt, blijven de evt. ingestelde tij-
den voor de andere dagen bestaan. Deze tijden moet u 
dan afzonderlijk bewerken of wissen.

Voorbeeld: als u het basisprogramma H1 in MO-FR van 
12:00 tot 22:00 wijzigt, dan is het tijdvenster H1 voor SA 
en SU nog altijd op 6:00 tot 22:00 ingesteld.

In de volgende tabel zijn de verschillende stappen nog 
eens ter verduidelijking weergegeven:

Display Vereiste stappen

Druk op de programmeertoets P.
Draai aan de instelknop tot het water-
kraansymbool weergegeven wordt.

Klik de instelknop aan - de cursor mar-
keert de veranderbare waarde (H1), die 
bijkomend knippert.
Kies het gewenste tijdvenster door aan 
de instelknop te draaien. 
Instelwaarden: H1, H2, H3

Bediening 4

Tijdprogramma verwarmings-
venster 1:
vrijgavetijd voor het naladen,
bijv. maandag van 6:00 tot 
8:00 uur

Informatie.
Door op de infotoets (I) te drukken, kan men informatie opvragen over de collectortemperatuur, het verwarmingsprogramma enz.
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Klik de instelknop aan – de cursor mar-
keert de indicatie van het weekblok, dat 
bijkomend knippert.
Kies een blokprogramma of een dag door 
aan de instelknop te draaien.
Instelwaarden: (MO-SU); (MO - FR); (SA-
SU); (MO); (TU); (WE); (TH); (FR); (SA); 
(SU)

Klik de instelknop aan – de cursor mar-
keert de starttijd, het display voor uur 
knippert.
Kies een starttijd door aan de instelknop 
te draaien. Voor de instelling van de 
minuten klikt u de instelknop opnieuw 
aan.

Klik de instelknop aan – de cursor mar-
keert de eindtijd, het display voor de 
uren knippert.
Kies een eindtijd door aan de instelknop 
te draaien. Voor de instelling van de 
minuten klikt u de instelknop opnieuw 
aan.

Tab. 4.4 Tijdvensters instellen

4.3.7 Speciale functies

Display Vereiste stappen

Partyfunctie
Druk een keer op de toets speciale func-
tie - op het display knippert ca. 10 sec. 
lang het partysymbool, daarna is de 
functie geactiveerd.
De functie wordt automatisch na het 
bereiken van het volgende nalaadvenster 
gedeactiveerd.
Wilt u de functie voordien deactiveren, 
dan hoeft u slechts de functie opnieuw te 
selecteren.
De activering van de functie kan alleen in 
de modus  gebeuren.

Eenmalig naladen
Druk twee keer op de toets speciale func-
tie - op het display knippert ca. 10 sec. 
lang het symbool eenmalig naladen, 
daarna is de functie geactiveerd.
Wilt u de functie voordien deactiveren, 
dan hoeft u slechts de functie opnieuw te 
selecteren.

Vakantiefunctie
Druk drie keer op de toets speciale func-
tie - op het display knippert ca. 10 sec. 
het symbool vakantiefunctie en u kunt de 
vakantiedagen met de instelknop instel-
len.
Daarna is de functie voor de ingestelde 
tijd geactiveerd.
Wilt u de functie voordien deactiveren, 
dan hoeft u slechts de functie opnieuw te 
selecteren.
Is de functie legionellabeveiliging geacti-
veerd, dan wordt de legionellabeveiliging 
op de laatste vakantiedag uitgevoerd. 

Tab. 4.5 Activering van de speciale functies 

4.4 Foutmeldingen
De zonneregelaar geeft bij storingen van de tempera-
tuurvoelers foutmeldingen in het hoofdbedieningsniveau 
weer. 
Bij de ingebruikneming van het toestel, bijv. na het uit- 
en opnieuw inschakelen van de stroomtoevoer, wordt 
altijd de voelerconfiguratie bepaald.
Via het ingestelde hydraulische schema herkent de rege-
laar of er een fout is en of deze voeler voor het gebruik 
niet nodig is.

a
 Attentie!
Beschadigingsgevaar door ondeskundig onder-
houd!
Door ondeskundige reparatie of ondeskundig 
 onderhoud kan uw toestel beschadigd worden.
Probeer nooit zelf reparaties of onderhouds-
werkzaamheden aan uw toestel uit te voeren. 
Geef daartoe opdracht aan een erkend installa-
teur. We raden hiervoor aan om een onderhouds-
contract voor uw zonnesysteem af te sluiten 
met uw erkend installateur.

De volgende tabel verklaart de betekenis van de 
 meldingen.

Display Melding/betekenis van de melding

Fout collectorvoeler 1

Deze storing treedt op als de aangeslo-
ten voeler defect is of als de voeler ont-
breekt. 

Fout boilervoeler 1

Deze storing treedt op als de aangeslo-
ten voeler defect is. 

Fout boilervoeler 2

Deze storing treedt op als de aangeslo-
ten voeler defect is of als de voeler ont-
breekt. 

Fout blokkering

Beveiligingsfunctie: de collectorpomp 
wordt uitgeschakeld als de temperatuur 
bij de boilervoeler 2 te hoog is.

Tab. 4.6 Foutmeldingen

4 Bediening

Partyfunctie
Druk een keer op de toets speciale functie - op het display knippert ca. 10 sec.
lang het partysymbool, daarna is de functie geactiveerd.
De functie wordt automatisch na het bereiken van het volgende nalaadvenster gedeactiveerd.
Wilt u de functie voordien deactiveren, dan hoeft u slechts de functie opnieuw te selecteren.
De activering van de functie kan alleen in de modus 
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4.3.2 Overzicht display

4

1
2

3

5

6

7
8

9

10

11

12

13

Afb. 4.3  Display

Legenda
1  Programmeerniveau
2  Service-/diagnoseniveau
3  Naladen
4  Programmering tijdprogramma
5  Infoniveau
6  Zonne-opbrengst (knippert als er zonne-opbrengst is)
7  Eenheden
8  Cursor
9  Multifunctionele weergave
10  Dagen van de week
11  Gewenste waarde/actuele waarde
12  Modi
13   Speciale functies

Betekenis van de displaysymbolen

Programmering tijdprogramma:

 Programmering tijdprogramma nalaadfunctie

Modi:
 Nalaadfunctie met tijdprogramma

  Nalaadfunctie is permanent in stand-by

 Geen naladen

  Geen aansturing van de collectorpomp,
 Geen naladen

h
 Aanwijzing!
De modus  wordt altijd in combinatie met  of 

 weergegeven. Hierdoor wordt weergegeven of 
tijdens het tijdprogramma de nalading in stand-
by is of niet.

Speciale functies:

 Party

 Eenmalig naladen

 Vakantiefunctie

4.3.3 Displaysoorten
Er zijn voor u in het totaal 4 verschillende niveaus:
- Hoofdbedieningsniveau
- Infoniveau
- Speciale functies
- Programmeerniveau

Daarnaast zijn er nog het service-/diagnoseniveau en 
het installateursniveau. Deze niveaus zijn uitsluitend 
voor de installateur bestemd. Als u door het indrukken 
van een verkeerde keuzetoets in één van deze niveaus 
bent terechtgekomen, verstel dan in geen geval de waar-
den in dit niveau! Verlaat deze niveaus onmiddellijk door 
het indrukken van de programmeertoets P.
Het display schakelt opnieuw naar het hoofdbedienings-
niveau.

Display hoofdbedieningsniveau
Als u het toestel inschakelt, verschijnt eerst het hoofdbe-
dieningsniveau. Hoe u waarden kunt instellen en veran-
deren, wordt in paragraaf 4.3.4 beschreven.

1

2

4

5

6

3

Afb. 4.4  Display hoofdbedieningsniveau

Legenda
1  Weergave zonne-opbrengst (collectorpomp loopt)
2  Werkelijke collectortemperatuur
3  Actuele tijd
4  Actuele dag van de week
5  Werkelijke boilertemperatuur (door aan de instelknop te draaien 

kan de gewenste temperatuur opgevraagd en versteld worden.)
6  Actuele modus

Display infoniveau
U bereikt het infoniveau door op de infotoets te drukken. 
Eerst verschijnt de onderaan afgebeelde weergave. U 
kunt nog meer informatie oproepen door de infotoets 
nog eens in te drukken (zie paragraaf 4.3.5). De telkens 
opgeroepen informatie is ca. vijf sec. lang op het display 
zichtbaar, daarna schakelt het display opnieuw naar het 
hoofdbedieningsniveau.

Bediening 4

 gebeuren.
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Klik de instelknop aan – de cursor mar-
keert de indicatie van het weekblok, dat 
bijkomend knippert.
Kies een blokprogramma of een dag door 
aan de instelknop te draaien.
Instelwaarden: (MO-SU); (MO - FR); (SA-
SU); (MO); (TU); (WE); (TH); (FR); (SA); 
(SU)

Klik de instelknop aan – de cursor mar-
keert de starttijd, het display voor uur 
knippert.
Kies een starttijd door aan de instelknop 
te draaien. Voor de instelling van de 
minuten klikt u de instelknop opnieuw 
aan.

Klik de instelknop aan – de cursor mar-
keert de eindtijd, het display voor de 
uren knippert.
Kies een eindtijd door aan de instelknop 
te draaien. Voor de instelling van de 
minuten klikt u de instelknop opnieuw 
aan.

Tab. 4.4 Tijdvensters instellen

4.3.7 Speciale functies

Display Vereiste stappen

Partyfunctie
Druk een keer op de toets speciale func-
tie - op het display knippert ca. 10 sec. 
lang het partysymbool, daarna is de 
functie geactiveerd.
De functie wordt automatisch na het 
bereiken van het volgende nalaadvenster 
gedeactiveerd.
Wilt u de functie voordien deactiveren, 
dan hoeft u slechts de functie opnieuw te 
selecteren.
De activering van de functie kan alleen in 
de modus  gebeuren.

Eenmalig naladen
Druk twee keer op de toets speciale func-
tie - op het display knippert ca. 10 sec. 
lang het symbool eenmalig naladen, 
daarna is de functie geactiveerd.
Wilt u de functie voordien deactiveren, 
dan hoeft u slechts de functie opnieuw te 
selecteren.

Vakantiefunctie
Druk drie keer op de toets speciale func-
tie - op het display knippert ca. 10 sec. 
het symbool vakantiefunctie en u kunt de 
vakantiedagen met de instelknop instel-
len.
Daarna is de functie voor de ingestelde 
tijd geactiveerd.
Wilt u de functie voordien deactiveren, 
dan hoeft u slechts de functie opnieuw te 
selecteren.
Is de functie legionellabeveiliging geacti-
veerd, dan wordt de legionellabeveiliging 
op de laatste vakantiedag uitgevoerd. 

Tab. 4.5 Activering van de speciale functies 

4.4 Foutmeldingen
De zonneregelaar geeft bij storingen van de tempera-
tuurvoelers foutmeldingen in het hoofdbedieningsniveau 
weer. 
Bij de ingebruikneming van het toestel, bijv. na het uit- 
en opnieuw inschakelen van de stroomtoevoer, wordt 
altijd de voelerconfiguratie bepaald.
Via het ingestelde hydraulische schema herkent de rege-
laar of er een fout is en of deze voeler voor het gebruik 
niet nodig is.

a
 Attentie!
Beschadigingsgevaar door ondeskundig onder-
houd!
Door ondeskundige reparatie of ondeskundig 
 onderhoud kan uw toestel beschadigd worden.
Probeer nooit zelf reparaties of onderhouds-
werkzaamheden aan uw toestel uit te voeren. 
Geef daartoe opdracht aan een erkend installa-
teur. We raden hiervoor aan om een onderhouds-
contract voor uw zonnesysteem af te sluiten 
met uw erkend installateur.

De volgende tabel verklaart de betekenis van de 
 meldingen.

Display Melding/betekenis van de melding

Fout collectorvoeler 1

Deze storing treedt op als de aangeslo-
ten voeler defect is of als de voeler ont-
breekt. 

Fout boilervoeler 1

Deze storing treedt op als de aangeslo-
ten voeler defect is. 

Fout boilervoeler 2

Deze storing treedt op als de aangeslo-
ten voeler defect is of als de voeler ont-
breekt. 

Fout blokkering

Beveiligingsfunctie: de collectorpomp 
wordt uitgeschakeld als de temperatuur 
bij de boilervoeler 2 te hoog is.

Tab. 4.6 Foutmeldingen

4 Bediening

Eenmalig naladen
Druk twee keer op de toets speciale functie - op het display knippert ca. 10 sec.
lang het symbool eenmalig naladen,daarna is de functie geactiveerd.
Wilt u de functie voordien deactiveren, dan hoeft u slechts de functie opnieuw te selecteren. 
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Klik de instelknop aan – de cursor mar-
keert de indicatie van het weekblok, dat 
bijkomend knippert.
Kies een blokprogramma of een dag door 
aan de instelknop te draaien.
Instelwaarden: (MO-SU); (MO - FR); (SA-
SU); (MO); (TU); (WE); (TH); (FR); (SA); 
(SU)

Klik de instelknop aan – de cursor mar-
keert de starttijd, het display voor uur 
knippert.
Kies een starttijd door aan de instelknop 
te draaien. Voor de instelling van de 
minuten klikt u de instelknop opnieuw 
aan.

Klik de instelknop aan – de cursor mar-
keert de eindtijd, het display voor de 
uren knippert.
Kies een eindtijd door aan de instelknop 
te draaien. Voor de instelling van de 
minuten klikt u de instelknop opnieuw 
aan.

Tab. 4.4 Tijdvensters instellen

4.3.7 Speciale functies

Display Vereiste stappen

Partyfunctie
Druk een keer op de toets speciale func-
tie - op het display knippert ca. 10 sec. 
lang het partysymbool, daarna is de 
functie geactiveerd.
De functie wordt automatisch na het 
bereiken van het volgende nalaadvenster 
gedeactiveerd.
Wilt u de functie voordien deactiveren, 
dan hoeft u slechts de functie opnieuw te 
selecteren.
De activering van de functie kan alleen in 
de modus  gebeuren.

Eenmalig naladen
Druk twee keer op de toets speciale func-
tie - op het display knippert ca. 10 sec. 
lang het symbool eenmalig naladen, 
daarna is de functie geactiveerd.
Wilt u de functie voordien deactiveren, 
dan hoeft u slechts de functie opnieuw te 
selecteren.

Vakantiefunctie
Druk drie keer op de toets speciale func-
tie - op het display knippert ca. 10 sec. 
het symbool vakantiefunctie en u kunt de 
vakantiedagen met de instelknop instel-
len.
Daarna is de functie voor de ingestelde 
tijd geactiveerd.
Wilt u de functie voordien deactiveren, 
dan hoeft u slechts de functie opnieuw te 
selecteren.
Is de functie legionellabeveiliging geacti-
veerd, dan wordt de legionellabeveiliging 
op de laatste vakantiedag uitgevoerd. 

Tab. 4.5 Activering van de speciale functies 

4.4 Foutmeldingen
De zonneregelaar geeft bij storingen van de tempera-
tuurvoelers foutmeldingen in het hoofdbedieningsniveau 
weer. 
Bij de ingebruikneming van het toestel, bijv. na het uit- 
en opnieuw inschakelen van de stroomtoevoer, wordt 
altijd de voelerconfiguratie bepaald.
Via het ingestelde hydraulische schema herkent de rege-
laar of er een fout is en of deze voeler voor het gebruik 
niet nodig is.

a
 Attentie!
Beschadigingsgevaar door ondeskundig onder-
houd!
Door ondeskundige reparatie of ondeskundig 
 onderhoud kan uw toestel beschadigd worden.
Probeer nooit zelf reparaties of onderhouds-
werkzaamheden aan uw toestel uit te voeren. 
Geef daartoe opdracht aan een erkend installa-
teur. We raden hiervoor aan om een onderhouds-
contract voor uw zonnesysteem af te sluiten 
met uw erkend installateur.

De volgende tabel verklaart de betekenis van de 
 meldingen.

Display Melding/betekenis van de melding

Fout collectorvoeler 1

Deze storing treedt op als de aangeslo-
ten voeler defect is of als de voeler ont-
breekt. 

Fout boilervoeler 1

Deze storing treedt op als de aangeslo-
ten voeler defect is. 

Fout boilervoeler 2

Deze storing treedt op als de aangeslo-
ten voeler defect is of als de voeler ont-
breekt. 

Fout blokkering

Beveiligingsfunctie: de collectorpomp 
wordt uitgeschakeld als de temperatuur 
bij de boilervoeler 2 te hoog is.

Tab. 4.6 Foutmeldingen

4 Bediening

Vakantiefunctie
Druk drie keer op de toets speciale functie - op het display knippert ca. 10 sec. het symbool vakantiefunctie en u kunt 
de vakantiedagen met de instelknop instellen. Daarna is de functie voor de ingestelde tijd geactiveerd.
Wilt u de functie voordien deactiveren, dan hoeft u slechts de functie opnieuw te selecteren.
Is de functie legionellabeveiliging geactiveerd, dan wordt de legionellabeveiliging op de laatste vakantiedag uitgevoerd.

speciale functies.
Door op de toets speciale functies (F) te drukken, kan men de functies “party”, “eenmalige boilerlading” en “vakantieprogramma”
inschakelen. 
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Display Vereiste stappen
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4.3.5 Infoniveau
U kunt de ingestelde waarden na elkaar oproepen door 
de infotoets meerdere keren in te drukken.
De telkens opgeroepen informatie is ca. vijf sec. lang op 
het display zichtbaar, daarna schakelt het display 
opnieuw naar het hoofdbedieningsniveau.

Display Instellingen

Gewenste waarde van de boiler-
temperatuur

Temperatuur boilervoeler 1
(bovenste boilervoeler)

Temperatuur boilervoeler 2
(onderste boilervoeler)

Temperatuur collectorvoeler 1

Tijdprogramma verwarmingsvenster 1:
vrijgavetijd voor het naladen,
bijv. maandag van 6:00 tot 8:00 uur

Tab. 4.2 Instel- en bedrijfswaarden

Afhankelijk van het aantal tijdprogramma's dat u inge-
steld hebt, krijgt u hier nog bijkomende tijdprogramma's 
te zien (zie paragraaf 4.3.6).

4.3.6 Programmeerniveau
Voor het naladen van de zonneboiler kan per dag een 
tijdprogramma tot drie tijdvensters ingesteld worden.
De thermostaat is met een basisprogramma uitgerust 
dat u individueel aan uw behoeften kunt aanpassen.

Dag
H1 H2 H3

Starttijd Eindtijd Starttijd Eindtijd Starttijd Eindtijd

MO 6:00 22:00 — — — —

TU 6:00 22:00 — — — —

WE 6:00 22:00 — — — —

TH 6:00 22:00 — — — —

FR 6:00 22:00 — — — —

SA 6:00 22:00 — — — —

SU 6:00 22:00 — — — —

Tab. 4.3 Basisprogramma naladen

Het instellen van de gewenste tijden gebeurt in vier 
stappen:
1. Tijdvenster selecteren
2. Dag of weekblok selecteren
3. Starttijd bepalen
4. Eindtijd bepalen

U kunt per dag drie tijdvensters vastleggen waarbij de 
tijden in de drie tijdvensters niet overschreden mogen 
worden.
U kunt een tijdvenster wissen door start- en eindtijd op 
de zelfde tijd in te stellen. Als u een tijdvenster slechts 
voor een weekblok wijzigt, blijven de evt. ingestelde tij-
den voor de andere dagen bestaan. Deze tijden moet u 
dan afzonderlijk bewerken of wissen.

Voorbeeld: als u het basisprogramma H1 in MO-FR van 
12:00 tot 22:00 wijzigt, dan is het tijdvenster H1 voor SA 
en SU nog altijd op 6:00 tot 22:00 ingesteld.

In de volgende tabel zijn de verschillende stappen nog 
eens ter verduidelijking weergegeven:

Display Vereiste stappen

Druk op de programmeertoets P.
Draai aan de instelknop tot het water-
kraansymbool weergegeven wordt.

Klik de instelknop aan - de cursor mar-
keert de veranderbare waarde (H1), die 
bijkomend knippert.
Kies het gewenste tijdvenster door aan 
de instelknop te draaien. 
Instelwaarden: H1, H2, H3

Bediening 4

Druk op de programmeertoets P. Draai aan de in-
stelknop tot het waterkraansymbool weergegeven 
wordt.
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4.3.5 Infoniveau
U kunt de ingestelde waarden na elkaar oproepen door 
de infotoets meerdere keren in te drukken.
De telkens opgeroepen informatie is ca. vijf sec. lang op 
het display zichtbaar, daarna schakelt het display 
opnieuw naar het hoofdbedieningsniveau.

Display Instellingen

Gewenste waarde van de boiler-
temperatuur

Temperatuur boilervoeler 1
(bovenste boilervoeler)

Temperatuur boilervoeler 2
(onderste boilervoeler)

Temperatuur collectorvoeler 1

Tijdprogramma verwarmingsvenster 1:
vrijgavetijd voor het naladen,
bijv. maandag van 6:00 tot 8:00 uur

Tab. 4.2 Instel- en bedrijfswaarden

Afhankelijk van het aantal tijdprogramma's dat u inge-
steld hebt, krijgt u hier nog bijkomende tijdprogramma's 
te zien (zie paragraaf 4.3.6).

4.3.6 Programmeerniveau
Voor het naladen van de zonneboiler kan per dag een 
tijdprogramma tot drie tijdvensters ingesteld worden.
De thermostaat is met een basisprogramma uitgerust 
dat u individueel aan uw behoeften kunt aanpassen.

Dag
H1 H2 H3

Starttijd Eindtijd Starttijd Eindtijd Starttijd Eindtijd

MO 6:00 22:00 — — — —

TU 6:00 22:00 — — — —

WE 6:00 22:00 — — — —

TH 6:00 22:00 — — — —

FR 6:00 22:00 — — — —

SA 6:00 22:00 — — — —

SU 6:00 22:00 — — — —

Tab. 4.3 Basisprogramma naladen

Het instellen van de gewenste tijden gebeurt in vier 
stappen:
1. Tijdvenster selecteren
2. Dag of weekblok selecteren
3. Starttijd bepalen
4. Eindtijd bepalen

U kunt per dag drie tijdvensters vastleggen waarbij de 
tijden in de drie tijdvensters niet overschreden mogen 
worden.
U kunt een tijdvenster wissen door start- en eindtijd op 
de zelfde tijd in te stellen. Als u een tijdvenster slechts 
voor een weekblok wijzigt, blijven de evt. ingestelde tij-
den voor de andere dagen bestaan. Deze tijden moet u 
dan afzonderlijk bewerken of wissen.

Voorbeeld: als u het basisprogramma H1 in MO-FR van 
12:00 tot 22:00 wijzigt, dan is het tijdvenster H1 voor SA 
en SU nog altijd op 6:00 tot 22:00 ingesteld.

In de volgende tabel zijn de verschillende stappen nog 
eens ter verduidelijking weergegeven:

Display Vereiste stappen

Druk op de programmeertoets P.
Draai aan de instelknop tot het water-
kraansymbool weergegeven wordt.

Klik de instelknop aan - de cursor mar-
keert de veranderbare waarde (H1), die 
bijkomend knippert.
Kies het gewenste tijdvenster door aan 
de instelknop te draaien. 
Instelwaarden: H1, H2, H3

Bediening 4

Klik de instelknop aan - de cursor markeert
de veranderbare waarde (H1), die bijkomend knip-
pert. Kies het gewenste tijdvenster door aan
de instelknop te draaien. Instelwaarden: H1, H2, 
H3
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Klik de instelknop aan – de cursor mar-
keert de indicatie van het weekblok, dat 
bijkomend knippert.
Kies een blokprogramma of een dag door 
aan de instelknop te draaien.
Instelwaarden: (MO-SU); (MO - FR); (SA-
SU); (MO); (TU); (WE); (TH); (FR); (SA); 
(SU)

Klik de instelknop aan – de cursor mar-
keert de starttijd, het display voor uur 
knippert.
Kies een starttijd door aan de instelknop 
te draaien. Voor de instelling van de 
minuten klikt u de instelknop opnieuw 
aan.

Klik de instelknop aan – de cursor mar-
keert de eindtijd, het display voor de 
uren knippert.
Kies een eindtijd door aan de instelknop 
te draaien. Voor de instelling van de 
minuten klikt u de instelknop opnieuw 
aan.

Tab. 4.4 Tijdvensters instellen

4.3.7 Speciale functies

Display Vereiste stappen

Partyfunctie
Druk een keer op de toets speciale func-
tie - op het display knippert ca. 10 sec. 
lang het partysymbool, daarna is de 
functie geactiveerd.
De functie wordt automatisch na het 
bereiken van het volgende nalaadvenster 
gedeactiveerd.
Wilt u de functie voordien deactiveren, 
dan hoeft u slechts de functie opnieuw te 
selecteren.
De activering van de functie kan alleen in 
de modus  gebeuren.

Eenmalig naladen
Druk twee keer op de toets speciale func-
tie - op het display knippert ca. 10 sec. 
lang het symbool eenmalig naladen, 
daarna is de functie geactiveerd.
Wilt u de functie voordien deactiveren, 
dan hoeft u slechts de functie opnieuw te 
selecteren.

Vakantiefunctie
Druk drie keer op de toets speciale func-
tie - op het display knippert ca. 10 sec. 
het symbool vakantiefunctie en u kunt 
de vakantiedagen met de instelknop 
instellen.
Daarna is de functie voor de ingestelde 
tijd geactiveerd.
Wilt u de functie voordien deactiveren, 
dan hoeft u slechts de functie opnieuw te 
selecteren.
Is de functie legionellabeveiliging geacti-
veerd, dan wordt de legionellabeveiliging 
op de laatste vakantiedag uitgevoerd. 

Tab. 4.5 Activering van de speciale functies

4.4 Foutmeldingen
De zonneregelaar geeft bij storingen van de temperatuur-
voelers foutmeldingen in het hoofdbedieningsniveau weer. 
Bij de ingebruikneming van het toestel, bijv. na het uit- 
en opnieuw inschakelen van de stroomtoevoer, wordt 
altijd de voelerconfiguratie bepaald.
Via het ingestelde hydraulische schema herkent de rege-
laar of er een fout is en of deze voeler voor het gebruik 
niet nodig is.

a
 Attentie!
Beschadigingsgevaar door ondeskundig onder-
houd!
Door ondeskundige reparatie of ondeskundig on-
derhoud kan uw toestel beschadigd worden.
Probeer nooit zelf reparaties of onderhouds-
werkzaamheden aan uw toestel uit te voeren. 
Geef daartoe opdracht aan een erkend installa-
teur. We raden hiervoor aan om een onderhouds-
contract voor uw zonnesysteem af te sluiten 
met uw erkend installateur.

De volgende tabel verklaart de betekenis van de 
 meldingen.

Display Melding/betekenis van de melding

Fout collectorvoeler 1

Deze storing treedt op als de aangeslo-
ten voeler defect is of als de voeler ont-
breekt. 

Fout boilervoeler 1

Deze storing treedt op als de aangeslo-
ten voeler defect is. 

Fout boilervoeler 2

Deze storing treedt op als de aangeslo-
ten voeler defect is of als de voeler ont-
breekt. 

Fout blokkering

Beveiligingsfunctie: de collectorpomp 
wordt uitgeschakeld als de temperatuur 
bij de boilervoeler 2 te hoog is.

Tab. 4.6 Foutmeldingen

4 Bediening

Klik de instelknop aan – de cursor markeert de in-
dicatie van het weekblok, dat bijkomend knippert. 
Kies een blokprogramma of een dag door aan de 
instelknop te draaien. Instelwaarden: (MO-SU); 
(MO - FR); (SASU);(MO); (TU); (WE); (TH); (FR); 
(SA); (SU)
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Klik de instelknop aan – de cursor mar-
keert de indicatie van het weekblok, dat 
bijkomend knippert.
Kies een blokprogramma of een dag door 
aan de instelknop te draaien.
Instelwaarden: (MO-SU); (MO - FR); (SA-
SU); (MO); (TU); (WE); (TH); (FR); (SA); 
(SU)

Klik de instelknop aan – de cursor mar-
keert de starttijd, het display voor uur 
knippert.
Kies een starttijd door aan de instelknop 
te draaien. Voor de instelling van de 
minuten klikt u de instelknop opnieuw 
aan.

Klik de instelknop aan – de cursor mar-
keert de eindtijd, het display voor de 
uren knippert.
Kies een eindtijd door aan de instelknop 
te draaien. Voor de instelling van de 
minuten klikt u de instelknop opnieuw 
aan.

Tab. 4.4 Tijdvensters instellen

4.3.7 Speciale functies

Display Vereiste stappen

Partyfunctie
Druk een keer op de toets speciale func-
tie - op het display knippert ca. 10 sec. 
lang het partysymbool, daarna is de 
functie geactiveerd.
De functie wordt automatisch na het 
bereiken van het volgende nalaadvenster 
gedeactiveerd.
Wilt u de functie voordien deactiveren, 
dan hoeft u slechts de functie opnieuw te 
selecteren.
De activering van de functie kan alleen in 
de modus  gebeuren.

Eenmalig naladen
Druk twee keer op de toets speciale func-
tie - op het display knippert ca. 10 sec. 
lang het symbool eenmalig naladen, 
daarna is de functie geactiveerd.
Wilt u de functie voordien deactiveren, 
dan hoeft u slechts de functie opnieuw te 
selecteren.

Vakantiefunctie
Druk drie keer op de toets speciale func-
tie - op het display knippert ca. 10 sec. 
het symbool vakantiefunctie en u kunt 
de vakantiedagen met de instelknop 
instellen.
Daarna is de functie voor de ingestelde 
tijd geactiveerd.
Wilt u de functie voordien deactiveren, 
dan hoeft u slechts de functie opnieuw te 
selecteren.
Is de functie legionellabeveiliging geacti-
veerd, dan wordt de legionellabeveiliging 
op de laatste vakantiedag uitgevoerd. 

Tab. 4.5 Activering van de speciale functies

4.4 Foutmeldingen
De zonneregelaar geeft bij storingen van de temperatuur-
voelers foutmeldingen in het hoofdbedieningsniveau weer. 
Bij de ingebruikneming van het toestel, bijv. na het uit- 
en opnieuw inschakelen van de stroomtoevoer, wordt 
altijd de voelerconfiguratie bepaald.
Via het ingestelde hydraulische schema herkent de rege-
laar of er een fout is en of deze voeler voor het gebruik 
niet nodig is.

a
 Attentie!
Beschadigingsgevaar door ondeskundig onder-
houd!
Door ondeskundige reparatie of ondeskundig on-
derhoud kan uw toestel beschadigd worden.
Probeer nooit zelf reparaties of onderhouds-
werkzaamheden aan uw toestel uit te voeren. 
Geef daartoe opdracht aan een erkend installa-
teur. We raden hiervoor aan om een onderhouds-
contract voor uw zonnesysteem af te sluiten 
met uw erkend installateur.

De volgende tabel verklaart de betekenis van de 
 meldingen.

Display Melding/betekenis van de melding

Fout collectorvoeler 1

Deze storing treedt op als de aangeslo-
ten voeler defect is of als de voeler ont-
breekt. 

Fout boilervoeler 1

Deze storing treedt op als de aangeslo-
ten voeler defect is. 

Fout boilervoeler 2

Deze storing treedt op als de aangeslo-
ten voeler defect is of als de voeler ont-
breekt. 

Fout blokkering

Beveiligingsfunctie: de collectorpomp 
wordt uitgeschakeld als de temperatuur 
bij de boilervoeler 2 te hoog is.

Tab. 4.6 Foutmeldingen

4 Bediening

Klik de instelknop aan – de cursor markeert de 
starttijd, het display voor uur knippert. Kies een 
starttijd door aan de instelknop te draaien. Voor 
de instelling van de minuten klikt u de instelknop 
opnieuw aan.
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Klik de instelknop aan – de cursor mar-
keert de indicatie van het weekblok, dat 
bijkomend knippert.
Kies een blokprogramma of een dag door 
aan de instelknop te draaien.
Instelwaarden: (MO-SU); (MO - FR); (SA-
SU); (MO); (TU); (WE); (TH); (FR); (SA); 
(SU)

Klik de instelknop aan – de cursor mar-
keert de starttijd, het display voor uur 
knippert.
Kies een starttijd door aan de instelknop 
te draaien. Voor de instelling van de 
minuten klikt u de instelknop opnieuw 
aan.

Klik de instelknop aan – de cursor mar-
keert de eindtijd, het display voor de 
uren knippert.
Kies een eindtijd door aan de instelknop 
te draaien. Voor de instelling van de 
minuten klikt u de instelknop opnieuw 
aan.

Tab. 4.4 Tijdvensters instellen

4.3.7 Speciale functies

Display Vereiste stappen

Partyfunctie
Druk een keer op de toets speciale func-
tie - op het display knippert ca. 10 sec. 
lang het partysymbool, daarna is de 
functie geactiveerd.
De functie wordt automatisch na het 
bereiken van het volgende nalaadvenster 
gedeactiveerd.
Wilt u de functie voordien deactiveren, 
dan hoeft u slechts de functie opnieuw te 
selecteren.
De activering van de functie kan alleen in 
de modus  gebeuren.

Eenmalig naladen
Druk twee keer op de toets speciale func-
tie - op het display knippert ca. 10 sec. 
lang het symbool eenmalig naladen, 
daarna is de functie geactiveerd.
Wilt u de functie voordien deactiveren, 
dan hoeft u slechts de functie opnieuw te 
selecteren.

Vakantiefunctie
Druk drie keer op de toets speciale func-
tie - op het display knippert ca. 10 sec. 
het symbool vakantiefunctie en u kunt 
de vakantiedagen met de instelknop 
instellen.
Daarna is de functie voor de ingestelde 
tijd geactiveerd.
Wilt u de functie voordien deactiveren, 
dan hoeft u slechts de functie opnieuw te 
selecteren.
Is de functie legionellabeveiliging geacti-
veerd, dan wordt de legionellabeveiliging 
op de laatste vakantiedag uitgevoerd. 

Tab. 4.5 Activering van de speciale functies

4.4 Foutmeldingen
De zonneregelaar geeft bij storingen van de temperatuur-
voelers foutmeldingen in het hoofdbedieningsniveau weer. 
Bij de ingebruikneming van het toestel, bijv. na het uit- 
en opnieuw inschakelen van de stroomtoevoer, wordt 
altijd de voelerconfiguratie bepaald.
Via het ingestelde hydraulische schema herkent de rege-
laar of er een fout is en of deze voeler voor het gebruik 
niet nodig is.

a
 Attentie!
Beschadigingsgevaar door ondeskundig onder-
houd!
Door ondeskundige reparatie of ondeskundig on-
derhoud kan uw toestel beschadigd worden.
Probeer nooit zelf reparaties of onderhouds-
werkzaamheden aan uw toestel uit te voeren. 
Geef daartoe opdracht aan een erkend installa-
teur. We raden hiervoor aan om een onderhouds-
contract voor uw zonnesysteem af te sluiten 
met uw erkend installateur.

De volgende tabel verklaart de betekenis van de 
 meldingen.

Display Melding/betekenis van de melding

Fout collectorvoeler 1

Deze storing treedt op als de aangeslo-
ten voeler defect is of als de voeler ont-
breekt. 

Fout boilervoeler 1

Deze storing treedt op als de aangeslo-
ten voeler defect is. 

Fout boilervoeler 2

Deze storing treedt op als de aangeslo-
ten voeler defect is of als de voeler ont-
breekt. 

Fout blokkering

Beveiligingsfunctie: de collectorpomp 
wordt uitgeschakeld als de temperatuur 
bij de boilervoeler 2 te hoog is.

Tab. 4.6 Foutmeldingen

4 Bediening

Klik de instelknop aan – de cursor markeert de 
eindtijd, het display voor de uren knippert. Kies 
een eindtijd door aan de instelknop te draaien.
Voor de instelling van de minuten klikt u de instel-
knop opnieuw aan.

Dag H1 H2 H3

Starttijd Eindtijd Starttijd Eindtijd Starttijd Eindtijd

MO 6:00 22:00

TU 6:00 8:00 11:00 13:00 17:00 22:00

WE 6:00 22:00

TH 6:00 22:00

FR 6:00 22:00

SA 6:00 22:00

SU 6:00 22:00

Programmeerniveau.
Voor het naladen van de zonneboiler kan per dag een tijdprogramma tot drie tijdvensters ingesteld worden.
Door op de toets programma (P) te drukken, gaat men naar het programmeerniveau van de regeling.
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Display Instelling door aan de instel-
knop te draaien

Instelbereik Instel-
ling in de 
fabriek
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6.3 Installatieparameters instellen

a
 Attentie!
Gevaar voor beschadiging van de collectorpomp.
Schakel bij de eerste inbedrijfstelling onmiddel-
lijk na het eerste inschakelen van de stroom-
voorziening de collectorpomp uit door op de 
thermostaat de bedrijfsfunctie  te kiezen.
Na het instellen van de installatieparameters 
moet het zonnesysteem absoluut eerst belucht 
worden (zie hoofdstuk 6.4).

Om het systeem optimaal aan de omstandigheden aan 
te passen, kan het nodig zijn om enkele installatiepara-
meters in te stellen. Deze parameters zijn in een bedie-
ningsniveau samengebracht en mogen alleen door een 
installateur ingesteld worden.
U bereikt dit bedieningsniveau door de toets voor pro-
grammering gedurende ca. 3 sec. ingedrukt te houden.
Daarna kunt u alle installatieparameters na elkaar op-
roepen door de instelknop aan te klikken.
De gewenste waarden kunt u instellen door aan de in-
stelknop te draaien. Met een klik wordt de ingestelde 
waarde opgeslagen.
Als u de toets voor programmering indrukt, springt de 
weergave terug naar de basisweergave zonder dat de 
waarde opgeslagen wordt.
De volgende tabel geeft een overzicht van alle installa-
tieparameters en de instelling ervan in de fabriek.

Display Instelling door aan de instelknop te draaien Instelbereik Instelling in de fabriek

Kiezen van het hydraulische schema 1 of 2 2

Instelling van de maximale temperatuur 
boiler

20 tot 90 °C 75 °C

Tab. 6.1 Installatieparameters

6 Inbedrijfstelling

Kiezen van het 
hydraulische schema

1, 2 2
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6.3 Installatieparameters instellen

a
 Attentie!
Gevaar voor beschadiging van de collectorpomp.
Schakel bij de eerste inbedrijfstelling onmiddel-
lijk na het eerste inschakelen van de stroom-
voorziening de collectorpomp uit door op de 
thermostaat de bedrijfsfunctie  te kiezen.
Na het instellen van de installatieparameters 
moet het zonnesysteem absoluut eerst belucht 
worden (zie hoofdstuk 6.4).

Om het systeem optimaal aan de omstandigheden aan 
te passen, kan het nodig zijn om enkele installatiepara-
meters in te stellen. Deze parameters zijn in een bedie-
ningsniveau samengebracht en mogen alleen door een 
installateur ingesteld worden.
U bereikt dit bedieningsniveau door de toets voor pro-
grammering gedurende ca. 3 sec. ingedrukt te houden.
Daarna kunt u alle installatieparameters na elkaar op-
roepen door de instelknop aan te klikken.
De gewenste waarden kunt u instellen door aan de in-
stelknop te draaien. Met een klik wordt de ingestelde 
waarde opgeslagen.
Als u de toets voor programmering indrukt, springt de 
weergave terug naar de basisweergave zonder dat de 
waarde opgeslagen wordt.
De volgende tabel geeft een overzicht van alle installa-
tieparameters en de instelling ervan in de fabriek.

Display Instelling door aan de instelknop te draaien Instelbereik Instelling in de fabriek

Kiezen van het hydraulische schema 1 of 2 2

Instelling van de maximale temperatuur 
boiler

20 tot 90 °C 75 °C

Tab. 6.1 Installatieparameters

6 Inbedrijfstelling

Instelling van de maximale 
temperatuur boiler 1

20 tot 75 °C 75 °C
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Display Instelling door aan de instelknop te draaien Instelbereik Instelling in de fabriek

Activering van het programma ter beveiliging 
tegen de legionellabacterie

0 [Uit], 1 [Dag], 2 [Nacht] 0 [Uit]

Instellen van de duur van de vulmodus 3 - 9 min 9 min

Instelling of boosterpomp is aangesloten 0 [niet aangesloten], 1 
[aangesloten)

1

Aantal collectors kiezen 1 tot 3 3

Instelling blokkeringstijd van de collector-
pomp

5 - 60 min 10 min

Activering van de nalaadvertraging 0=gedeactiveerd; 1=geactiveerd 0

Instellen van de actuele dag 1-31 0

Instellen van de actuele maand 1-12 0

Instellen van het actuele jaar 2000-2215 2000

Tabel 6.1 Toestelparameters (vervolg)

Inbedrijfstelling 6

Activering van het programma 
ter beveiliging
tegen de legionellabacterie

0 [Uit], 1 [Dag], 
2 [Nacht]

0 [Uit]

23Installatie- en onderhoudshandleiding auroSTEP plus 0020097010_00 BENL

Display Instelling door aan de instelknop te draaien Instelbereik Instelling in de fabriek

Activering van het programma ter beveiliging 
tegen de legionellabacterie

0 [Uit], 1 [Dag], 2 [Nacht] 0 [Uit]

Instellen van de duur van de vulmodus 3 - 9 min 9 min

Instelling of boosterpomp is aangesloten 0 [niet aangesloten], 1 
[aangesloten)

1

Aantal collectors kiezen 1 tot 3 3

Instelling blokkeringstijd van de collector-
pomp

5 - 60 min 10 min

Activering van de nalaadvertraging 0=gedeactiveerd; 1=geactiveerd 0

Instellen van de actuele dag 1-31 0

Instellen van de actuele maand 1-12 0

Instellen van het actuele jaar 2000-2215 2000

Tabel 6.1 Toestelparameters (vervolg)

Inbedrijfstelling 6

Instellen van de duur van de 
vulmodus

3 - 9 min 9 min
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Display Instelling door aan de instelknop te draaien Instelbereik Instelling in de fabriek

Activering van het programma ter beveiliging 
tegen de legionellabacterie

0 [Uit], 1 [Dag], 2 [Nacht] 0 [Uit]

Instellen van de duur van de vulmodus 3 - 9 min 9 min

Instelling of boosterpomp is aangesloten 0 [niet aangesloten], 1 
[aangesloten)

1

Aantal collectors kiezen 1 tot 3 3

Instelling blokkeringstijd van de collector-
pomp

5 - 60 min 10 min

Activering van de nalaadvertraging 0=gedeactiveerd; 1=geactiveerd 0

Instellen van de actuele dag 1-31 0

Instellen van de actuele maand 1-12 0

Instellen van het actuele jaar 2000-2215 2000

Tabel 6.1 Toestelparameters (vervolg)

Inbedrijfstelling 6

2e pomp activeren of deac-
tiveren

0 [Uit], 1 [Aan] 0 [Uit]

23Installatie- en onderhoudshandleiding auroSTEP plus 0020097010_00 BENL

Display Instelling door aan de instelknop te draaien Instelbereik Instelling in de fabriek

Activering van het programma ter beveiliging 
tegen de legionellabacterie

0 [Uit], 1 [Dag], 2 [Nacht] 0 [Uit]

Instellen van de duur van de vulmodus 3 - 9 min 9 min

Instelling of boosterpomp is aangesloten 0 [niet aangesloten], 1 
[aangesloten)

1

Aantal collectors kiezen 1 tot 3 3

Instelling blokkeringstijd van de collector-
pomp

5 - 60 min 10 min

Activering van de nalaadvertraging 0=gedeactiveerd; 1=geactiveerd 0

Instellen van de actuele dag 1-31 0

Instellen van de actuele maand 1-12 0

Instellen van het actuele jaar 2000-2215 2000

Tabel 6.1 Toestelparameters (vervolg)

Inbedrijfstelling 6

Aantal collectors kiezen 1, 2, 3 2
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Display Instelling door aan de instelknop te draaien Instelbereik Instelling in de fabriek

Activering van het programma ter beveiliging 
tegen de legionellabacterie

0 [Uit], 1 [Dag], 2 [Nacht] 0 [Uit]

Instellen van de duur van de vulmodus 3 - 9 min 9 min

Instelling of boosterpomp is aangesloten 0 [niet aangesloten], 1 
[aangesloten)

1

Aantal collectors kiezen 1 tot 3 3

Instelling blokkeringstijd van de collector-
pomp

5 - 60 min 10 min

Activering van de nalaadvertraging 0=gedeactiveerd; 1=geactiveerd 0

Instellen van de actuele dag 1-31 0

Instellen van de actuele maand 1-12 0

Instellen van het actuele jaar 2000-2215 2000

Tabel 6.1 Toestelparameters (vervolg)

Inbedrijfstelling 6

Instelling blokkeringstijd van 
de collectorpompen

5 - 60 min 10 min
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Display Instelling door aan de instelknop te draaien Instelbereik Instelling in de fabriek

Activering van het programma ter beveiliging 
tegen de legionellabacterie

0 [Uit], 1 [Dag], 2 [Nacht] 0 [Uit]

Instellen van de duur van de vulmodus 3 - 9 min 9 min

Instelling of boosterpomp is aangesloten 0 [niet aangesloten], 1 
[aangesloten)

1

Aantal collectors kiezen 1 tot 3 3

Instelling blokkeringstijd van de collector-
pomp

5 - 60 min 10 min

Activering van de nalaadvertraging 0=gedeactiveerd; 1=geactiveerd 0

Instellen van de actuele dag 1-31 0

Instellen van de actuele maand 1-12 0

Instellen van het actuele jaar 2000-2215 2000

Tabel 6.1 Toestelparameters (vervolg)

Inbedrijfstelling 6

Activering van de nalaadver-
traging

0=gedeactiveerd 
1=geactiveerd

0
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Display Instelling door aan de instelknop te draaien Instelbereik Instelling in de fabriek

Activering van het programma ter beveiliging 
tegen de legionellabacterie

0 [Uit], 1 [Dag], 2 [Nacht] 0 [Uit]

Instellen van de duur van de vulmodus 3 - 9 min 9 min

Instelling of boosterpomp is aangesloten 0 [niet aangesloten], 1 
[aangesloten)

1

Aantal collectors kiezen 1 tot 3 3

Instelling blokkeringstijd van de collector-
pomp

5 - 60 min 10 min

Activering van de nalaadvertraging 0=gedeactiveerd; 1=geactiveerd 0

Instellen van de actuele dag 1-31 0

Instellen van de actuele maand 1-12 0

Instellen van het actuele jaar 2000-2215 2000

Tabel 6.1 Toestelparameters (vervolg)

Inbedrijfstelling 6

Instellen van de actuele dag 1-31 0
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Display Instelling door aan de instelknop te draaien Instelbereik Instelling in de fabriek

Activering van het programma ter beveiliging 
tegen de legionellabacterie

0 [Uit], 1 [Dag], 2 [Nacht] 0 [Uit]

Instellen van de duur van de vulmodus 3 - 9 min 9 min

Instelling of boosterpomp is aangesloten 0 [niet aangesloten], 1 
[aangesloten)

1

Aantal collectors kiezen 1 tot 3 3

Instelling blokkeringstijd van de collector-
pomp

5 - 60 min 10 min

Activering van de nalaadvertraging 0=gedeactiveerd; 1=geactiveerd 0

Instellen van de actuele dag 1-31 0

Instellen van de actuele maand 1-12 0

Instellen van het actuele jaar 2000-2215 2000

Tabel 6.1 Toestelparameters (vervolg)

Inbedrijfstelling 6

Instellen van de actuele 
maand

1-12 0
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Display Instelling door aan de instelknop te draaien Instelbereik Instelling in de fabriek

Activering van het programma ter beveiliging 
tegen de legionellabacterie

0 [Uit], 1 [Dag], 2 [Nacht] 0 [Uit]

Instellen van de duur van de vulmodus 3 - 9 min 9 min

Instelling of boosterpomp is aangesloten 0 [niet aangesloten], 1 
[aangesloten)

1

Aantal collectors kiezen 1 tot 3 3

Instelling blokkeringstijd van de collector-
pomp

5 - 60 min 10 min

Activering van de nalaadvertraging 0=gedeactiveerd; 1=geactiveerd 0

Instellen van de actuele dag 1-31 0

Instellen van de actuele maand 1-12 0

Instellen van het actuele jaar 2000-2215 2000

Tabel 6.1 Toestelparameters (vervolg)

Inbedrijfstelling 6

Instellen van het actuele jaar 2000-2215 2000

Installatieparameters instellen.
Door op de toets programma (P) ingedrukt te houden, gaat men naar het programmeerniveau van de regeling
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Display Actoren/voelerwaarden Testprocedure
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9 Service/diagnose

U bereikt het service-/diagnoseniveau door de instel-
knop en de programmatoets tegelijk in te drukken 
(ca. 3 sec.).

Display Actoren/voelerwaarden Testprocedure

Test collectorpomp 1 Collectorpomp 1 aan, alle andere actoren uit

Test collectorpomp 2 Collectorpomp 2 aan, alle andere actoren uit
(alleen te gebruiken bij versie P)

Test legionellabacteriepomp / bypassomschakelklep Legionellabacteriepomp aan, alle andere actoren 
uit

Test elektrisch verwarmingselement (EP) Test elektrisch verwarmingselement (EP) aan, alle 
andere actoren uit

Test C1/C2-contact C1/C2-contact gesloten, alle andere actoren uit

Boilertemperatuurweergave boilervoeler 1

Boilertemperatuurweergave boilervoeler 2

Temperatuurweergave collectorvoeler 1

Tabel 9.1 Actor-/sensortest

9 Service/diagnose

Test collectorpomp 1 
(zonne-energiepomp)

Collectorpomp 1 aan, alle 
andere actoren uit
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9 Service/diagnose

U bereikt het service-/diagnoseniveau door de instel-
knop en de programmatoets tegelijk in te drukken 
(ca. 3 sec.).

Display Actoren/voelerwaarden Testprocedure

Test collectorpomp 1 Collectorpomp 1 aan, alle andere actoren uit

Test collectorpomp 2 Collectorpomp 2 aan, alle andere actoren uit
(alleen te gebruiken bij versie P)

Test legionellabacteriepomp / bypassomschakelklep Legionellabacteriepomp aan, alle andere actoren 
uit

Test elektrisch verwarmingselement (EP) Test elektrisch verwarmingselement (EP) aan, alle 
andere actoren uit

Test C1/C2-contact C1/C2-contact gesloten, alle andere actoren uit

Boilertemperatuurweergave boilervoeler 1

Boilertemperatuurweergave boilervoeler 2

Temperatuurweergave collectorvoeler 1

Tabel 9.1 Actor-/sensortest

9 Service/diagnose

Test collectorpomp 2  
(boosterpomp)

Collectorpomp 2 aan, alle 
andere actoren uit
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9 Service/diagnose

U bereikt het service-/diagnoseniveau door de instel-
knop en de programmatoets tegelijk in te drukken 
(ca. 3 sec.).

Display Actoren/voelerwaarden Testprocedure

Test collectorpomp 1 Collectorpomp 1 aan, alle andere actoren uit

Test collectorpomp 2 Collectorpomp 2 aan, alle andere actoren uit
(alleen te gebruiken bij versie P)

Test legionellabacteriepomp / bypassomschakelklep Legionellabacteriepomp aan, alle andere actoren 
uit

Test elektrisch verwarmingselement (EP) Test elektrisch verwarmingselement (EP) aan, alle 
andere actoren uit

Test C1/C2-contact C1/C2-contact gesloten, alle andere actoren uit

Boilertemperatuurweergave boilervoeler 1

Boilertemperatuurweergave boilervoeler 2

Temperatuurweergave collectorvoeler 1

Tabel 9.1 Actor-/sensortest

9 Service/diagnose

Test legionellabacteriepomp / 
bypassomschakelklep

Legionellabacteriepomp 
aan, alle andere actoren
uit
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9 Service/diagnose

U bereikt het service-/diagnoseniveau door de instel-
knop en de programmatoets tegelijk in te drukken 
(ca. 3 sec.).

Display Actoren/voelerwaarden Testprocedure

Test collectorpomp 1 Collectorpomp 1 aan, alle andere actoren uit

Test collectorpomp 2 Collectorpomp 2 aan, alle andere actoren uit
(alleen te gebruiken bij versie P)

Test legionellabacteriepomp / bypassomschakelklep Legionellabacteriepomp aan, alle andere actoren 
uit

Test elektrisch verwarmingselement (EP) Test elektrisch verwarmingselement (EP) aan, alle 
andere actoren uit

Test C1/C2-contact C1/C2-contact gesloten, alle andere actoren uit

Boilertemperatuurweergave boilervoeler 1

Boilertemperatuurweergave boilervoeler 2

Temperatuurweergave collectorvoeler 1

Tabel 9.1 Actor-/sensortest

9 Service/diagnose

Test elektrisch 
verwarmingselement (EP)

Test elektrisch verwarm-
ingselement (EP) aan, alle 
andere actoren uit
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9 Service/diagnose

U bereikt het service-/diagnoseniveau door de instel-
knop en de programmatoets tegelijk in te drukken 
(ca. 3 sec.).

Display Actoren/voelerwaarden Testprocedure

Test collectorpomp 1 Collectorpomp 1 aan, alle andere actoren uit

Test collectorpomp 2 Collectorpomp 2 aan, alle andere actoren uit
(alleen te gebruiken bij versie P)

Test legionellabacteriepomp / bypassomschakelklep Legionellabacteriepomp aan, alle andere actoren 
uit

Test elektrisch verwarmingselement (EP) Test elektrisch verwarmingselement (EP) aan, alle 
andere actoren uit

Test C1/C2-contact C1/C2-contact gesloten, alle andere actoren uit

Boilertemperatuurweergave boilervoeler 1

Boilertemperatuurweergave boilervoeler 2

Temperatuurweergave collectorvoeler 1

Tabel 9.1 Actor-/sensortest

9 Service/diagnose

Test C1/C2-contact C1/C2-contact gesloten, 
alle andere actoren uit
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9 Service/diagnose

U bereikt het service-/diagnoseniveau door de instel-
knop en de programmatoets tegelijk in te drukken 
(ca. 3 sec.).

Display Actoren/voelerwaarden Testprocedure

Test collectorpomp 1 Collectorpomp 1 aan, alle andere actoren uit

Test collectorpomp 2 Collectorpomp 2 aan, alle andere actoren uit
(alleen te gebruiken bij versie P)

Test legionellabacteriepomp / bypassomschakelklep Legionellabacteriepomp aan, alle andere actoren 
uit

Test elektrisch verwarmingselement (EP) Test elektrisch verwarmingselement (EP) aan, alle 
andere actoren uit

Test C1/C2-contact C1/C2-contact gesloten, alle andere actoren uit

Boilertemperatuurweergave boilervoeler 1

Boilertemperatuurweergave boilervoeler 2

Temperatuurweergave collectorvoeler 1

Tabel 9.1 Actor-/sensortest

9 Service/diagnose

Boilertemperatuurweergave 
boilervoeler 1
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9 Service/diagnose

U bereikt het service-/diagnoseniveau door de instel-
knop en de programmatoets tegelijk in te drukken 
(ca. 3 sec.).

Display Actoren/voelerwaarden Testprocedure

Test collectorpomp 1 Collectorpomp 1 aan, alle andere actoren uit

Test collectorpomp 2 Collectorpomp 2 aan, alle andere actoren uit
(alleen te gebruiken bij versie P)

Test legionellabacteriepomp / bypassomschakelklep Legionellabacteriepomp aan, alle andere actoren 
uit

Test elektrisch verwarmingselement (EP) Test elektrisch verwarmingselement (EP) aan, alle 
andere actoren uit

Test C1/C2-contact C1/C2-contact gesloten, alle andere actoren uit

Boilertemperatuurweergave boilervoeler 1

Boilertemperatuurweergave boilervoeler 2

Temperatuurweergave collectorvoeler 1

Tabel 9.1 Actor-/sensortest

9 Service/diagnose

Boilertemperatuurweergave 
boilervoeler 2
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9 Service/diagnose

U bereikt het service-/diagnoseniveau door de instel-
knop en de programmatoets tegelijk in te drukken 
(ca. 3 sec.).

Display Actoren/voelerwaarden Testprocedure

Test collectorpomp 1 Collectorpomp 1 aan, alle andere actoren uit

Test collectorpomp 2 Collectorpomp 2 aan, alle andere actoren uit
(alleen te gebruiken bij versie P)

Test legionellabacteriepomp / bypassomschakelklep Legionellabacteriepomp aan, alle andere actoren 
uit

Test elektrisch verwarmingselement (EP) Test elektrisch verwarmingselement (EP) aan, alle 
andere actoren uit

Test C1/C2-contact C1/C2-contact gesloten, alle andere actoren uit

Boilertemperatuurweergave boilervoeler 1

Boilertemperatuurweergave boilervoeler 2

Temperatuurweergave collectorvoeler 1

Tabel 9.1 Actor-/sensortest

9 Service/diagnose

Temperatuurweergave 
collectorvoeler
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Als u de instelknop opnieuw aanklikt, kunt u de display-
weergaven controleren.

Afb. 9.1 Displayweergave controleren

Met nog een klik wordt de actuele softwareversie van de 
thermostaat weergegeven.

Afb. 9.2 Softwareversie van de thermostaat

Het service-/diagnoseniveau kunt u verlaten door de 
programmeertoets in te drukken.

10 Recycling en afvoer

10.1 Toestel
Bij alle Vaillant producten wordt met recycling en af voer 
reeds in de productontwikkeling rekening gehouden. 
Vaillant fabrieksnormen leggen strenge eisen vast.
Bij de keuze van de materialen wordt rekening gehou-
den met de herbruikbaarheid van de stoffen alsmede de 
demonteer- en scheidbaarheid van materialen en modu-
les alsmede de milieu- en gezondheidsgevaren bij de re-
cycling en de (niet altijd vermijdbare) afvoer van niet-re-
cycleerbare reststoffen.
De boilereenheid bestaat voor het grootste deel uit me-
talen materiaal dat in staal- en hoogovenbedrijven op-
nieuw gesmolten kan worden en daardoor bijna onbe-
perkt herbruikbaar is.
De gebruikte kunststoffen zijn gemarkeerd, zodat een 
sortering en fractionering van de materialen voor het la-
tere recycleren voorbereid is.

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

10.3 Collectorvloeistof
Afvoer De collectorvloeistof moet met inachtneming van 
de plaatselijke voorschriften b.v. naar een geschikte 
stortplaats of een geschikte verbrandingsinstallatie af-
gevoerd worden. Neem bij hoeveelheden onder 100 l 
contact op met de plaatselijke gemeentereiniging of de 
chemocar.

10.4 Verpakking
Vaillant heeft de transportverpakkingen van de toestel-
len tot op het meest noodzakelijke gereduceerd. Bij de 
keuze van de verpakkingsmaterialen wordt consequent 
op de mogelijkheid van hergebruik gelet.
De hoogwaardige kartonnen verpakkingen zijn allang 
een begeerde secundaire grondstof van de karton- en 
papierindustrie.
Het gebruikte EPS (styropor)® is vereist voor de be-
scherming van de producten tijdens het transport. EPS 
is 100 % recycleerbaar en vrij van CFK's. Er worden ook 
recycleerbare folie en omsnoeringsbanden gebruikt.

Service/diagnose 9
Recycling en afvoer 10

Displayweergave controleren
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Als u de instelknop opnieuw aanklikt, kunt u de display-
weergaven controleren.

Afb. 9.1 Displayweergave controleren

Met nog een klik wordt de actuele softwareversie van de 
thermostaat weergegeven.

Afb. 9.2 Softwareversie van de thermostaat

Het service-/diagnoseniveau kunt u verlaten door de 
programmeertoets in te drukken.

10 Recycling en afvoer

10.1 Toestel
Bij alle Vaillant producten wordt met recycling en af voer 
reeds in de productontwikkeling rekening gehouden. 
Vaillant fabrieksnormen leggen strenge eisen vast.
Bij de keuze van de materialen wordt rekening gehou-
den met de herbruikbaarheid van de stoffen alsmede de 
demonteer- en scheidbaarheid van materialen en modu-
les alsmede de milieu- en gezondheidsgevaren bij de re-
cycling en de (niet altijd vermijdbare) afvoer van niet-re-
cycleerbare reststoffen.
De boilereenheid bestaat voor het grootste deel uit me-
talen materiaal dat in staal- en hoogovenbedrijven op-
nieuw gesmolten kan worden en daardoor bijna onbe-
perkt herbruikbaar is.
De gebruikte kunststoffen zijn gemarkeerd, zodat een 
sortering en fractionering van de materialen voor het la-
tere recycleren voorbereid is.

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

10.3 Collectorvloeistof
Afvoer De collectorvloeistof moet met inachtneming van 
de plaatselijke voorschriften b.v. naar een geschikte 
stortplaats of een geschikte verbrandingsinstallatie af-
gevoerd worden. Neem bij hoeveelheden onder 100 l 
contact op met de plaatselijke gemeentereiniging of de 
chemocar.

10.4 Verpakking
Vaillant heeft de transportverpakkingen van de toestel-
len tot op het meest noodzakelijke gereduceerd. Bij de 
keuze van de verpakkingsmaterialen wordt consequent 
op de mogelijkheid van hergebruik gelet.
De hoogwaardige kartonnen verpakkingen zijn allang 
een begeerde secundaire grondstof van de karton- en 
papierindustrie.
Het gebruikte EPS (styropor)® is vereist voor de be-
scherming van de producten tijdens het transport. EPS 
is 100 % recycleerbaar en vrij van CFK's. Er worden ook 
recycleerbare folie en omsnoeringsbanden gebruikt.

Service/diagnose 9
Recycling en afvoer 10

Softwareversie van de 
thermostaat

Service/diagnose.
U bereikt het service-/diagnoseniveau door de instelknop en de programmatoets tegelijk in te drukken (ca. 3 sec.).
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Display Melding/betekenis van de melding
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Klik de instelknop aan – de cursor mar-
keert de indicatie van het weekblok, dat 
bijkomend knippert.
Kies een blokprogramma of een dag door 
aan de instelknop te draaien.
Instelwaarden: (MO-SU); (MO - FR); (SA-
SU); (MO); (TU); (WE); (TH); (FR); (SA); 
(SU)

Klik de instelknop aan – de cursor mar-
keert de starttijd, het display voor uur 
knippert.
Kies een starttijd door aan de instelknop 
te draaien. Voor de instelling van de 
minuten klikt u de instelknop opnieuw 
aan.

Klik de instelknop aan – de cursor mar-
keert de eindtijd, het display voor de 
uren knippert.
Kies een eindtijd door aan de instelknop 
te draaien. Voor de instelling van de 
minuten klikt u de instelknop opnieuw 
aan.

Tab. 4.4 Tijdvensters instellen

4.3.7 Speciale functies

Display Vereiste stappen

Partyfunctie
Druk een keer op de toets speciale func-
tie - op het display knippert ca. 10 sec. 
lang het partysymbool, daarna is de 
functie geactiveerd.
De functie wordt automatisch na het 
bereiken van het volgende nalaadvenster 
gedeactiveerd.
Wilt u de functie voordien deactiveren, 
dan hoeft u slechts de functie opnieuw te 
selecteren.
De activering van de functie kan alleen in 
de modus  gebeuren.

Eenmalig naladen
Druk twee keer op de toets speciale func-
tie - op het display knippert ca. 10 sec. 
lang het symbool eenmalig naladen, 
daarna is de functie geactiveerd.
Wilt u de functie voordien deactiveren, 
dan hoeft u slechts de functie opnieuw te 
selecteren.

Vakantiefunctie
Druk drie keer op de toets speciale func-
tie - op het display knippert ca. 10 sec. 
het symbool vakantiefunctie en u kunt de 
vakantiedagen met de instelknop instel-
len.
Daarna is de functie voor de ingestelde 
tijd geactiveerd.
Wilt u de functie voordien deactiveren, 
dan hoeft u slechts de functie opnieuw te 
selecteren.
Is de functie legionellabeveiliging geacti-
veerd, dan wordt de legionellabeveiliging 
op de laatste vakantiedag uitgevoerd. 

Tab. 4.5 Activering van de speciale functies 

4.4 Foutmeldingen
De zonneregelaar geeft bij storingen van de tempera-
tuurvoelers foutmeldingen in het hoofdbedieningsniveau 
weer. 
Bij de ingebruikneming van het toestel, bijv. na het uit- 
en opnieuw inschakelen van de stroomtoevoer, wordt 
altijd de voelerconfiguratie bepaald.
Via het ingestelde hydraulische schema herkent de rege-
laar of er een fout is en of deze voeler voor het gebruik 
niet nodig is.

a
 Attentie!
Beschadigingsgevaar door ondeskundig onder-
houd!
Door ondeskundige reparatie of ondeskundig 
 onderhoud kan uw toestel beschadigd worden.
Probeer nooit zelf reparaties of onderhouds-
werkzaamheden aan uw toestel uit te voeren. 
Geef daartoe opdracht aan een erkend installa-
teur. We raden hiervoor aan om een onderhouds-
contract voor uw zonnesysteem af te sluiten 
met uw erkend installateur.

De volgende tabel verklaart de betekenis van de 
 meldingen.

Display Melding/betekenis van de melding

Fout collectorvoeler 1

Deze storing treedt op als de aangeslo-
ten voeler defect is of als de voeler ont-
breekt. 

Fout boilervoeler 1

Deze storing treedt op als de aangeslo-
ten voeler defect is. 

Fout boilervoeler 2

Deze storing treedt op als de aangeslo-
ten voeler defect is of als de voeler ont-
breekt. 

Fout blokkering

Beveiligingsfunctie: de collectorpomp 
wordt uitgeschakeld als de temperatuur 
bij de boilervoeler 2 te hoog is.

Tab. 4.6 Foutmeldingen

4 Bediening

Fout collectorvoeler 1
Deze storing treedt op als de aangesloten voeler defect is of als de voeler ontbreekt.
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Klik de instelknop aan – de cursor mar-
keert de indicatie van het weekblok, dat 
bijkomend knippert.
Kies een blokprogramma of een dag door 
aan de instelknop te draaien.
Instelwaarden: (MO-SU); (MO - FR); (SA-
SU); (MO); (TU); (WE); (TH); (FR); (SA); 
(SU)

Klik de instelknop aan – de cursor mar-
keert de starttijd, het display voor uur 
knippert.
Kies een starttijd door aan de instelknop 
te draaien. Voor de instelling van de 
minuten klikt u de instelknop opnieuw 
aan.

Klik de instelknop aan – de cursor mar-
keert de eindtijd, het display voor de 
uren knippert.
Kies een eindtijd door aan de instelknop 
te draaien. Voor de instelling van de 
minuten klikt u de instelknop opnieuw 
aan.

Tab. 4.4 Tijdvensters instellen

4.3.7 Speciale functies

Display Vereiste stappen

Partyfunctie
Druk een keer op de toets speciale func-
tie - op het display knippert ca. 10 sec. 
lang het partysymbool, daarna is de 
functie geactiveerd.
De functie wordt automatisch na het 
bereiken van het volgende nalaadvenster 
gedeactiveerd.
Wilt u de functie voordien deactiveren, 
dan hoeft u slechts de functie opnieuw te 
selecteren.
De activering van de functie kan alleen in 
de modus  gebeuren.

Eenmalig naladen
Druk twee keer op de toets speciale func-
tie - op het display knippert ca. 10 sec. 
lang het symbool eenmalig naladen, 
daarna is de functie geactiveerd.
Wilt u de functie voordien deactiveren, 
dan hoeft u slechts de functie opnieuw te 
selecteren.

Vakantiefunctie
Druk drie keer op de toets speciale func-
tie - op het display knippert ca. 10 sec. 
het symbool vakantiefunctie en u kunt de 
vakantiedagen met de instelknop instel-
len.
Daarna is de functie voor de ingestelde 
tijd geactiveerd.
Wilt u de functie voordien deactiveren, 
dan hoeft u slechts de functie opnieuw te 
selecteren.
Is de functie legionellabeveiliging geacti-
veerd, dan wordt de legionellabeveiliging 
op de laatste vakantiedag uitgevoerd. 

Tab. 4.5 Activering van de speciale functies 

4.4 Foutmeldingen
De zonneregelaar geeft bij storingen van de tempera-
tuurvoelers foutmeldingen in het hoofdbedieningsniveau 
weer. 
Bij de ingebruikneming van het toestel, bijv. na het uit- 
en opnieuw inschakelen van de stroomtoevoer, wordt 
altijd de voelerconfiguratie bepaald.
Via het ingestelde hydraulische schema herkent de rege-
laar of er een fout is en of deze voeler voor het gebruik 
niet nodig is.

a
 Attentie!
Beschadigingsgevaar door ondeskundig onder-
houd!
Door ondeskundige reparatie of ondeskundig 
 onderhoud kan uw toestel beschadigd worden.
Probeer nooit zelf reparaties of onderhouds-
werkzaamheden aan uw toestel uit te voeren. 
Geef daartoe opdracht aan een erkend installa-
teur. We raden hiervoor aan om een onderhouds-
contract voor uw zonnesysteem af te sluiten 
met uw erkend installateur.

De volgende tabel verklaart de betekenis van de 
 meldingen.

Display Melding/betekenis van de melding

Fout collectorvoeler 1

Deze storing treedt op als de aangeslo-
ten voeler defect is of als de voeler ont-
breekt. 

Fout boilervoeler 1

Deze storing treedt op als de aangeslo-
ten voeler defect is. 

Fout boilervoeler 2

Deze storing treedt op als de aangeslo-
ten voeler defect is of als de voeler ont-
breekt. 

Fout blokkering

Beveiligingsfunctie: de collectorpomp 
wordt uitgeschakeld als de temperatuur 
bij de boilervoeler 2 te hoog is.

Tab. 4.6 Foutmeldingen

4 Bediening

Fout boilervoeler 1
Deze storing treedt op als de aangesloten voeler defect is.
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Klik de instelknop aan – de cursor mar-
keert de indicatie van het weekblok, dat 
bijkomend knippert.
Kies een blokprogramma of een dag door 
aan de instelknop te draaien.
Instelwaarden: (MO-SU); (MO - FR); (SA-
SU); (MO); (TU); (WE); (TH); (FR); (SA); 
(SU)

Klik de instelknop aan – de cursor mar-
keert de starttijd, het display voor uur 
knippert.
Kies een starttijd door aan de instelknop 
te draaien. Voor de instelling van de 
minuten klikt u de instelknop opnieuw 
aan.

Klik de instelknop aan – de cursor mar-
keert de eindtijd, het display voor de 
uren knippert.
Kies een eindtijd door aan de instelknop 
te draaien. Voor de instelling van de 
minuten klikt u de instelknop opnieuw 
aan.

Tab. 4.4 Tijdvensters instellen

4.3.7 Speciale functies

Display Vereiste stappen

Partyfunctie
Druk een keer op de toets speciale func-
tie - op het display knippert ca. 10 sec. 
lang het partysymbool, daarna is de 
functie geactiveerd.
De functie wordt automatisch na het 
bereiken van het volgende nalaadvenster 
gedeactiveerd.
Wilt u de functie voordien deactiveren, 
dan hoeft u slechts de functie opnieuw te 
selecteren.
De activering van de functie kan alleen in 
de modus  gebeuren.

Eenmalig naladen
Druk twee keer op de toets speciale func-
tie - op het display knippert ca. 10 sec. 
lang het symbool eenmalig naladen, 
daarna is de functie geactiveerd.
Wilt u de functie voordien deactiveren, 
dan hoeft u slechts de functie opnieuw te 
selecteren.

Vakantiefunctie
Druk drie keer op de toets speciale func-
tie - op het display knippert ca. 10 sec. 
het symbool vakantiefunctie en u kunt de 
vakantiedagen met de instelknop instel-
len.
Daarna is de functie voor de ingestelde 
tijd geactiveerd.
Wilt u de functie voordien deactiveren, 
dan hoeft u slechts de functie opnieuw te 
selecteren.
Is de functie legionellabeveiliging geacti-
veerd, dan wordt de legionellabeveiliging 
op de laatste vakantiedag uitgevoerd. 

Tab. 4.5 Activering van de speciale functies 

4.4 Foutmeldingen
De zonneregelaar geeft bij storingen van de tempera-
tuurvoelers foutmeldingen in het hoofdbedieningsniveau 
weer. 
Bij de ingebruikneming van het toestel, bijv. na het uit- 
en opnieuw inschakelen van de stroomtoevoer, wordt 
altijd de voelerconfiguratie bepaald.
Via het ingestelde hydraulische schema herkent de rege-
laar of er een fout is en of deze voeler voor het gebruik 
niet nodig is.

a
 Attentie!
Beschadigingsgevaar door ondeskundig onder-
houd!
Door ondeskundige reparatie of ondeskundig 
 onderhoud kan uw toestel beschadigd worden.
Probeer nooit zelf reparaties of onderhouds-
werkzaamheden aan uw toestel uit te voeren. 
Geef daartoe opdracht aan een erkend installa-
teur. We raden hiervoor aan om een onderhouds-
contract voor uw zonnesysteem af te sluiten 
met uw erkend installateur.

De volgende tabel verklaart de betekenis van de 
 meldingen.

Display Melding/betekenis van de melding

Fout collectorvoeler 1

Deze storing treedt op als de aangeslo-
ten voeler defect is of als de voeler ont-
breekt. 

Fout boilervoeler 1

Deze storing treedt op als de aangeslo-
ten voeler defect is. 

Fout boilervoeler 2

Deze storing treedt op als de aangeslo-
ten voeler defect is of als de voeler ont-
breekt. 

Fout blokkering

Beveiligingsfunctie: de collectorpomp 
wordt uitgeschakeld als de temperatuur 
bij de boilervoeler 2 te hoog is.

Tab. 4.6 Foutmeldingen

4 Bediening

Fout boilervoeler 2
Deze storing treedt op als de aangesloten voeler defect is of als de voeler ontbreekt.

10 Bedieningshandleiding auroSTEPplus 0020173583_00

Klik de instelknop aan – de cursor mar-
keert de indicatie van het weekblok, dat 
bijkomend knippert.
Kies een blokprogramma of een dag door 
aan de instelknop te draaien.
Instelwaarden: (MO-SU); (MO - FR); (SA-
SU); (MO); (TU); (WE); (TH); (FR); (SA); 
(SU)

Klik de instelknop aan – de cursor mar-
keert de starttijd, het display voor uur 
knippert.
Kies een starttijd door aan de instelknop 
te draaien. Voor de instelling van de 
minuten klikt u de instelknop opnieuw 
aan.

Klik de instelknop aan – de cursor mar-
keert de eindtijd, het display voor de 
uren knippert.
Kies een eindtijd door aan de instelknop 
te draaien. Voor de instelling van de 
minuten klikt u de instelknop opnieuw 
aan.

Tab. 4.4 Tijdvensters instellen

4.3.7 Speciale functies

Display Vereiste stappen

Partyfunctie
Druk een keer op de toets speciale func-
tie - op het display knippert ca. 10 sec. 
lang het partysymbool, daarna is de 
functie geactiveerd.
De functie wordt automatisch na het 
bereiken van het volgende nalaadvenster 
gedeactiveerd.
Wilt u de functie voordien deactiveren, 
dan hoeft u slechts de functie opnieuw te 
selecteren.
De activering van de functie kan alleen in 
de modus  gebeuren.

Eenmalig naladen
Druk twee keer op de toets speciale func-
tie - op het display knippert ca. 10 sec. 
lang het symbool eenmalig naladen, 
daarna is de functie geactiveerd.
Wilt u de functie voordien deactiveren, 
dan hoeft u slechts de functie opnieuw te 
selecteren.

Vakantiefunctie
Druk drie keer op de toets speciale func-
tie - op het display knippert ca. 10 sec. 
het symbool vakantiefunctie en u kunt de 
vakantiedagen met de instelknop instel-
len.
Daarna is de functie voor de ingestelde 
tijd geactiveerd.
Wilt u de functie voordien deactiveren, 
dan hoeft u slechts de functie opnieuw te 
selecteren.
Is de functie legionellabeveiliging geacti-
veerd, dan wordt de legionellabeveiliging 
op de laatste vakantiedag uitgevoerd. 

Tab. 4.5 Activering van de speciale functies 

4.4 Foutmeldingen
De zonneregelaar geeft bij storingen van de tempera-
tuurvoelers foutmeldingen in het hoofdbedieningsniveau 
weer. 
Bij de ingebruikneming van het toestel, bijv. na het uit- 
en opnieuw inschakelen van de stroomtoevoer, wordt 
altijd de voelerconfiguratie bepaald.
Via het ingestelde hydraulische schema herkent de rege-
laar of er een fout is en of deze voeler voor het gebruik 
niet nodig is.

a
 Attentie!
Beschadigingsgevaar door ondeskundig onder-
houd!
Door ondeskundige reparatie of ondeskundig 
 onderhoud kan uw toestel beschadigd worden.
Probeer nooit zelf reparaties of onderhouds-
werkzaamheden aan uw toestel uit te voeren. 
Geef daartoe opdracht aan een erkend installa-
teur. We raden hiervoor aan om een onderhouds-
contract voor uw zonnesysteem af te sluiten 
met uw erkend installateur.

De volgende tabel verklaart de betekenis van de 
 meldingen.

Display Melding/betekenis van de melding

Fout collectorvoeler 1

Deze storing treedt op als de aangeslo-
ten voeler defect is of als de voeler ont-
breekt. 

Fout boilervoeler 1

Deze storing treedt op als de aangeslo-
ten voeler defect is. 

Fout boilervoeler 2

Deze storing treedt op als de aangeslo-
ten voeler defect is of als de voeler ont-
breekt. 

Fout blokkering

Beveiligingsfunctie: de collectorpomp 
wordt uitgeschakeld als de temperatuur 
bij de boilervoeler 2 te hoog is.

Tab. 4.6 Foutmeldingen

4 Bediening

Fout blokkering
Beveiligingsfunctie: de collectorpomp wordt uitgeschakeld als de temperatuur bij de boilervoeler 2 te hoog is.

Foutmeldingen.
De zonneregelaar geeft bij storingen van de temperatuurvoelers foutmeldingen in het hoofdbedieningsniveau weer.
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Elektrische aansluitingen.

PWM 

Voelerkarakteristiek 
Weerstandswaarde VR 10   
SP1 & SP2
0 °C 9191 Ohm
5 °C 7064 Ohm
10 °C 5214 Ohm
20 °C 3384 Ohm
25 °C 2692 Ohm
30 °C 2158 Ohm
40 °C 1416 Ohm
50 °C 954 Ohm
60 °C 658 Ohm
70 °C 463 Ohm
80 °C 333 Ohm
120 °C 105 Ohm

Voelerkarakteristiek 
Weerstandswaarde VR 11   
collectorvoeler
-20 °C 97070 Ohm
-10 °C 55330 Ohm
-5 °C 42320 Ohm
0 °C 32650 Ohm
5 °C 25390 Ohm
10 °C 19900 Ohm
15 °C 15710 Ohm
20 °C 12490 Ohm
25 °C 10000 Ohm
30 °C 8057 Ohm
35 °C 6532 Ohm
40 °C 5327 Ohm
50 °C 3603 Ohm
60 °C 2488 Ohm
70 °C 1752 Ohm
80 °C 1258 Ohm
90 °C 918 Ohm
100 °C 680 Ohm
110 °C 511 Ohm
120 °C 389 Ohm
130 °C 301 Ohm
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Elektrische aansluitingen VEH.

PE 

PE 

PE 

PE 

230V 

F 1 
T4 

Kol 2-P 

Kol 1-P 

L 

EP 
STB 2 STB 1 

S 

N PE 
230V 

LEG/BYP 

EP 

VRS 550 
C1/C2 
Kol 1 
Sp 1 
Sp 2 
PWM 

5 
V 

/ 2
4 

V 
23

0 
V~

 

Aanduiding in het 
aansluitschema

Component

STB1 Veiligheidstemperatuurbegrenzer 1 
ter bescherming tegen drooglopen 
(in de verwarmingsstaaf geïnte-
greerd)

STB2 Veiligheidstemperatuurbegrenzer 
voor de begrenzing van de uitloop-
temperatuur onder 100 °C (in de 
aansluitkast geïntegreerd)

LegP/BYP Legionellapomp (optioneel)
EP potentiaalvrij contact voor de sturing 

van de naverwarming via de elek-
trische verwarmingsstaaf

Kol1-P Collectorpomp 1
Kol2-P Collectorpomp 2 (boosterpomp)
Kol 1 Collectorvoeler 1
Sp1 Boilervoeler 1
Sp2 Boilervoeler 2
230 V Netleiding 230 V net
PWM Toerentalsturing
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Energiezuinige  
Booster pomp (3.5m)

Hoog efficiëntie pomp  (8.5m)

auroSTEP plus pompen.
kW

h 
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systeem 

auroSTEP

auroSTEP
plus 2.250

(8.5 m)

auroSTEP
plus 2.350 P

(12 m)
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Vulmodus/bedrijfsmodus

100%

10% @ 60s

Min = 30%
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Verluchten van het zonnecircuit.
Drukcompensatie in het zonnesysteem uitvoeren
(verluchting)
De lucht in de collectoren warmt op tijdens de installatie van het
volledige zonnesysteem. Dit betekent dat de densiteit van de lucht
in de collector daalt.
Als het zonnesysteem voor het eerst wordt gestart, verlaat de hete
lucht de collector. Hij stroomt naar de veel koelere buisslang van
de zonneboiler, waar de lucht afkoelt. Dit veroorzaakt onderdruk in
het systeem.
Onderdruk in het systeem kan tot lawaai in de pomp leiden en het
vermogen van de zonnepomp en haar levensduur beperken.
Daarom moet bij de eerste ingebruikname in elk geval een eenmalige
drukopheffing gebeuren. Het water in het onderste gedeelte
van de boiler moet daarbij koud zijn, m.a.w. de temperatuur op de
onderste boilervoeler Sp2 moet onder 30°C liggen.
Het zonnesysteem moet bij de eerste ingebruikname (en na elke
vervanging van het antivriesmiddel) tijdens de vultijd van het zonnesysteem
(in de fabriek ingesteld op negen minuten) worden verlucht.
Het verluchten moet tijdens de vulmodus gebeuren; Vaillant
beveelt aan na 7 minuten de bovenste vulkraan te openen. Als
het verluchten op een ander tijdstip gebeurt, kan het zonnesysteem
beschadigd raken.
Gedetailleerde instructies voor de verluchting vindt u in de installatiehandleiding.1. Kijkglas zonneleiding

2. Vulkraan
3. Slang
4. Opvangemmer
5. Zonnepomp 1
6. Zonnepomp 2 booster
7. Zonnewarmtewisselaar met antivriesmiddel
8. Zonnewarmtewisselaar verlucht
9. Zonnecollector
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Digitale energieteller met debietmeter en 2 voelers.

Voelerkarakteristiek Pt 1000
-10 °C 961 Ohm
-5 °C 980 Ohm
0 °C 1000 Ohm
5 °C 1019 Ohm
10 °C 1039 Ohm
15 °C 1058Ohm
20 °C 1078 Ohm
25 °C 1097 Ohm
30 °C 1117 Ohm
35 °C 1136 Ohm
40 °C 1155 Ohm
45 °C 1175 Ohm
50 °C 1194 Ohm

Voelerkarakteristiek 
55 °C 961 Ohm
60 °C 980 Ohm
65 °C 1000 Ohm
70 °C 1019 Ohm
75 °C 1039 Ohm
80 °C 1058Ohm
85 °C 1078 Ohm
90 °C 1097 Ohm
95 °C 1117 Ohm
100 °C 1136 Ohm
105 °C 1155 Ohm
110 °C 1175 Ohm
115 °C 1442 Ohm

Aansluiting
1 - 2) vertrekvoeler S1 
3 - 4) retourvoeler S2
5 - 6) debietmeter
9 - 10) Resol V bus
19 - 20) Voeding 230V ac
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Professioneel verslag

1 / 6 V7.1.10.19871 / 19.01.2015 / 12:56:52

De nauwkeurigheid van de opgegeven informatie en de berekening in dit rapport wordt gegeven zonder aansprakelijkheid.

Scholing Leegloop systeem auroSTEP plus

Locatie van de installatie

Golden Hopestraat 15, Drogenbos, België
Lengtegraad: 4,292°
Breedtegraad: 50,798°
Hoogte boven zeespiegel: 26 m

Dit verslag werd opgesteld door:
Vaillant
Hans Quinart

Plattegrond

Professioneel verslag

2 / 6 V7.1.10.19871 / 19.01.2015 / 12:56:52

De nauwkeurigheid van de opgegeven informatie en de berekening in dit rapport wordt gegeven zonder aansprakelijkheid.

Opmerkingen over het project
Vaillant

Photo van het object

Systeemoverzicht (Jaar gegevens)

Totale brandstof- en stroomverbruik van het 
systeem [Etot] 1.176 kWh

Totale energieverbruik [Quse] 2.141,8 kWh
Systeem prestatie (Quse / Etot) 1,82
Comfort eisen Energiebehoefte wordt gedekt

Overzicht solarthermiek (Jaar overzicht)

Collectoroppevlakte 5 m²
Totale dekkingsgraad zonnesysteem 73,7%
Totale jaarlijkse opbrengst 2.114,4 kWh
Collectoropbrengst / Bruto oppervlakte 421,2 kWh/m²/Jaar
Collectoropbrengst / Apertuur oppervlakte 449,5 kWh/m²/Jaar
Max. brandstof besparing 201,4 m³(gas): [Aardgas H]
Max. energiebesparing 2.114,4 kWh
Max. uitgespaarde CO2-Emissie 489,7 kg

http://www.vaillant.be/professioneelnet/diensten-pro/opbrengstberekeningen/online-simulatie-zonne-opbrengst-1/

Rapport professionnel

1 / 6 V7.1.10.19871 / 19.01.2015 / 13:04:57

Vaillant décline toute responsabilité concernant la précision des informations et calculs présents dans ce rapport.

Vaillant Système à vidange automatique auroSTEP plus

Site de l'installation

Golden Hopestraat 15, Drogenbos, België
Longitude: 4,292°
Latitude: 50,798°
Altitude: 26 m

Ce rapport a été créé par:
Vaillant
Hans Quinart

Section du plan
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De nauwkeurigheid van de opgegeven informatie en de berekening in dit rapport wordt gegeven zonder aansprakelijkheid.

Horizontlijn Dekkingsgraad van de zonnepanelen; aandeel 
zonne-energie aan het systeem [SFn]

Meteorologische gegevens- (Overzicht)-Overzicht

Gemiddelde buitentemperatuur 10,9 °C
Globale straling, totaal per jaar 966,2 kWh/m²

Componenten overzicht (Jaar gegevens)

Collector VFK 135 VD
Databron TÜV
Aantal collectoren 2
Totale oppervlakte m² 5,02
Totale apertuur oppervlakte m² 4,704
Totale absorber oppervlakte m² 4,65
Hellingshoek (hor.=0°, vert.=90°) ° 45
Oriëntatie(O=+90°, S=0°, W=-90°) ° 0
Opbrengst collectorveld  [Qsol] kWh 2.114,4
Instraling  collectorveld [Esol] kWh 5.141,9
Collector rendement [Qsol / Esol] % 41,1

Ketel ecoTEC plus System 12 kW
Vermogen kW 12
Globaal rendement % 67,9
Energie van / naar het systeem [Qaux] kWh 755,6
Brandstof -en elektriciteitsgebruik  [Eaux] kWh 1.112
Energiebesparing (zonne-energie) kWh 2.114,4
CO2 besparing (zonne-energie) kg 489,7
Brandstof besparing zonne-energie m³(gas) 201,4

Warmwater behoefte Tagesspitzen
Dagelijks waterverbruik l/d 141,5
Gewenste temperatuur °C 45
Energiebehoefte [Qdem] kWh 2.048,7

Professioneel verslag

4 / 6 V7.1.10.19871 / 19.01.2015 / 12:56:52

De nauwkeurigheid van de opgegeven informatie en de berekening in dit rapport wordt gegeven zonder aansprakelijkheid.

Boiler Drinkwaterboiler auroSTEP plus VIH SN 250
Volume l 252
Warmteverlies kWh 215
Aansluitverliezen kWh 199,4

Opbrengst van het zonnesysteem [Qsol] kWh

Energie van de ketel aan de installatie (zonder zonne-energie) [Qaux] kWh
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De nauwkeurigheid van de opgegeven informatie en de berekening in dit rapport wordt gegeven zonder aansprakelijkheid.

Dekkingsgraad van de zonnepanelen; aandeel zonne-energie aan het systeem [SFn] %

Totale brandstof- en stroomverbruik van het systeem [Etot] kWh

Jaar jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Opbrengst van het zonnesysteem [Qsol]
kWh 2114 73 127 171 222 258 238 240 247 206 179 99 55
Energie van de ketel aan de installatie (zonder zonne-energie) [Qaux]
kWh 756 151 91 77 36 16 15 15 13 25 48 111 158
Brandstof -en elektriciteitsgebruik van de ketel [Eaux]
kWh 1112 210 131 113 58 28 27 25 21 44 76 159 220
Dekkingsgraad van de zonnepanelen; aandeel zonne-energie aan het systeem [SFn]

% 73,7 32,5 58,1 69 86 94,2 94 94,2 95,1 89,3 79 47 25,7
Totale brandstof- en stroomverbruik van het systeem [Etot]
kWh 1176 212 134 118 65 35 34 32 28 50 82 163 223
Instraling op collectornivau [Esol]
kWh 5142 167 282 402 538 641 616 629 635 493 390 223 126

Professioneel verslag
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De nauwkeurigheid van de opgegeven informatie en de berekening in dit rapport wordt gegeven zonder aansprakelijkheid.

Collector
Dagelijkse maximale temperatuur [ °C]

Energieverloop diagramma (Jaaroverzicht)
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auroCOMPACT VSC D /4-5 
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auroCOMPACT VSC D /4-5 

auroCOMPACT VSC D 206/4-5 190

Verwarming (G20 Hi 20.4 KW)
Sanitair (G20 Hi 24.5 KW)

auroCOMPACT VSC D 306/4-5 190

Verwarming (G20 Hi 30.6 KW)
Sanitair (G20 Hi 34.7 KW)

Boiler volume 190 liter (105l. solar)
Leegloop principe 
Nieuw design
Nieuwe accessoires
Split systeem
Compact systeem
Elga systeem
DSN nummer 
Ingebouwd sanitair expansievat  8 liter 
Debiet meting (Vortex) 
CV expansievat 15 liter
Thermisch gelaagde boiler
Zeer hoog sanitair comfort
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Afmetingen van het toestel

VSC D

Afmeting (A) 1880 mm

Afmeting (B) 1182 mm

Afmeting (C) 1010 mm

Afmeting (D) 1816 mm

Afmeting (E) 1866 mm

4

Minimum afstanden en vrije montageruimtes

5

VSC D
Afmeting (A) 160 mm

Afmeting (B) 425 mm

Afmeting (C) ≥ 300 mm

Afmeting (D) 600 mm

Afmeting (E) 165 mm

VSC D
Afmetingen  (A) 1985 mm

Afmetingen minimum afstanden en vrije montageruimtes auroCOMPACT VSC D /4-5.

VSC D
Afmeting (A) 1880 mm
Afmeting (B) 1182 mm
Afmeting (C) 1010 mm
Afmeting (D) 1816 mm
Afmeting (E) 1866 mm

VSC D
Afmeting (A) 160 mm
Afmeting (B) 425 mm
Afmeting (C) ≥ 300 mm
Afmeting (D) 600 mm
Afmeting (E) 165 mm

VSC D
Afmeting (A) 1985 mm

Hydraulische aansluiting

10

1 Zonneretouraansluiting

2 Zonneaanvoeraansluiting

VSC D
1 Zonneretouraansluiting
2 Zonneaanvoeraansluiting
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Boiler Max. buislengte
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L1+L2+L3
1 collector

L1+L2+L3
2 collectoren

L1+L2+L3
3 collectoren
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190L Max.20m

Max. 15m 
of 20m
met een 

terugloopvat

Max. 20m + 
terugloopvat

Maximale lengte leiding en hoogteverschil.

Minimum 4% afhelling voorzien op de solarleiding !
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Accessoires voor auroCOMPACT.

Circulatiepomp Booster pomp Anti-legionellaset

Elektrische anode Aansluitset
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Instellingen (solar).

Diagnose menu 
D74 Legionella 0=uit 1=aan
D126 Solar - 30 minuten delay 0=uit 1=aan
D127 elektrische anode activeren 0=uit 1=aan
D200 Solar functie activeren 0=uit 1=aan
D201 onderste boilervoeler °C
D202 Collector temperatuur °C
D203 Toerental solar pomp 1 0-100%
D204 Toerental solar pomp 2 0-100%
D206 Maximale solar temp. 20-80°C
D209 Solar pomp uren uitlezing
D211 solar opbrengst reset
D214 Vultijdcorrectie 0-1000 Sec.
D215 Boosterpomp 0=uit 1=aan
D217 Collector oppervlakte m²
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auroFLOW plus.
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VFK 135VD.
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Overzicht boilers

auroSTOR VIH S 300/2.
auroSTOR VIH S 400/2.
auroSTOR VIH S 500/2.
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Ø b

D

B

M

L

K

J

I

H

G

F

E

t

C

A

3
4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

Legende
1 Aansluiting voor verwarmingspatroon (G1 1/2)
2 Revisieopening (Ø 120)
3 Warmwateraansluiting (R1)
4 Verwarmingsvoorloop (R1)
5 Dompelhuls voor verwarmingssensor (Ø 12)

Type Eenheid VIH S 300 VIH S 400 VIH S 500
A mm 1775 1470 1470
B mm 279 308 308
C mm 1086 862,5 1062,5
D mm 500 650 650
E mm 1632 1301 1601
F mm 1546 1215 1515
G mm 1346 1065 1315
H mm 1196 965 1165
I mm 1086 862,5 1062,5
J mm 981 760 960
K mm 581 510 610
L mm 216 245 245
M mm 130 159 159
b mm 660 810 810
t mm 725 875 875

6 Verwarmingsterugloop (R1)
7 Circulatieaansluiting (R3/4)
8 Zonne-energievoorloop (R1)
9 Dompelhuls zonne-energiesensor (Ø 12)
10 Zonne-energieterugloop (R1)
11 Koudwateraansluiting (R1)

Technische gegevens VIH S 300/400/500 /2
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Technische gegevens VIH S 300/400/500 /2

Technische gegevens VIH S 300 VIH S 400 VIH S 500
inhoud boiler l 300 400 500
max. werkdruk sanitair bar 10 10 10
max. werkdruk primair bar 10 10 10
max. aanvoertemperatuur cv °C 110 110 110
max. temperatuur sanitair °C 85 85 85
onderhoudsverbruik (1) kWu/24u 1,9 2,1 2,3
puntdebiet (2) l/ 10 min 195 251 288
tapdebiet in continu (2) l/u / kW 590 / 24 664 / 27 840 / 34
aansluiting vertrek/retour R“ R1” / DN 25 R1” / DN 25 R1” / DN 25
koud- en warmwateraansluiting R“ R1” / DN 25 R1” / DN 25 R1” / DN 25
aansluiting omloopcircuit R“ R3/4” / DN 20 R3/4” / DN 20 R3/4” / DN 20
boilerafmetingen
hoogte
breedte met isolatie
diepte met isolatie

mm
mm
mm

1.775
660
725

1.470
810
875

1.775
810
875

gewicht leeg/gevuld kg 150/439 169/567 198/682

(1) bij een ΔT tussen omgevings- en warmwatertemperatuur van 40K
(2) tapmengtemperatuur 45°, boilertemperatuur 60° en koudwatertemperatuur 10°
(R = buitendraad)
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Overzicht boilers

auroSTOR 
VIH S 750.

auroSTOR 
VIH S 1000.

auroSTOR 
VIH S 1500.

auroSTOR 
VIH S 2000.
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Technische gegevens VIH S 500 / 750 / 1000 / 2000

8
7

4
5

6

3
2

1

9

10

11

12

Maat  Eenheid  Tolerantie  VIH S 
750

 VIH S 
1000

 VIH S 
1500

 VIH S 
2000

1 mm  ± 10  1745  2025  2020  2355
2 mm  ± 10  1600  1880  1800  2135
3 mm  ± 10  1500  1778  1680  2020
4 mm  ± 10  1207  1485  1460  1800
5 mm  ± 10  1095  1373  1180  1430
6 mm  ± 10  690  690  935  1075
7 mm  ± 10  240  240  300  350
8 mm  ± 10  140  140  190  240
9 mm  ± 10  280  280  460  510
10 mm  ± 10  880  1100  1230  1150
11 mm  ± 10  1472  1572  1480  1690
12 mm  ± 10  790  790  1000  1100

1

2

4

11

12

14

3

7

6

9

10

5

8

13

1 Aansluiting magnesiumbeschermingsanode (alleen VIH S 750 en VIH S 1000)
2 Warmwateraansluiting
3 Aansluiting naverwarmingsaanvoer
4 Aansluiting circulatieleiding
5 Voelerhouder boven
6 Aansluiting naverwarmingsretour
7 Aansluiting zonneaanvoer
8 Voelerhouder onderaan
9 Aansluiting zonneretour
10 Koudwateraansluiting
11 Revisieopening
12 Aansluiting optionele verwarmingsstaaf
13 Aansluiting elektrische anode (alleen VIH S 1500 en VIH S 2000)
14 Aansluiting thermometer
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Technische gegevens VIH S 750 VIH S 1000 VIH S 1500 VIH S 2000

inhoud boiler l 731 866 1330 1892

max. werkdruk sanitair bar 7

max. werkdruk primair cv bar 6

max. aanvoertemperatuur cv °C 115

max. temperatuur sanitair °C 95

onderhoudsverbruik (1) kWh/24h 2,26 2,45 3,15 4,35

puntdebiet en 60° (3) l/10 min 392 426 606 920

tapdebiet in continu (2) l/h / kW 761 - 31 786 - 32 982 - 40 1179 - 48

tapdebiet in continu (3) l/h / kW 1474 - 60 1474 - 60 1891 - 77 2138 - 87

oppervlakte verwarmingsspiraal cv m2 2 2 3 4

oppervlakte verwarmingsspiraal solar m2 2,1 2,1 3 4

aansluiting vertrek/retour verwarming R 1 1 1 1

koud- en warmwateraansluiting R 1 ¼ 1 ¼ 1 ½ 1 ½

aansluiting omloopcircuit R ¾ ¾ ¾ ¾

hoogte zonder/met isolatie
doormeter kuip zonder/met isolatie

mm
mm

1745/1840
790/1030

2025/2120
790/1030

2015/2140
1000/1300

2330/2460
1100/1300

gewicht leeg/gevuld kg 228/959 246/1112 378/1708 480/2372

(1) bij een ΔT tussen omgevings- en warmwatertemperatuur van 40K
(2) aanvoertemperatuur 60°, tapmengtemperatuur 45°C en koudwatertemperatuur 10°C
(3) aanvoertemperatuur 80°, tapmengtemperatuur 45°C en koudwatertemperatuur 10°C
R = buitendraad / Rp = binnendraad / G = buitendraad cilindrisch flensdichtend

Overzicht boilers
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VPM 15 D (basis module) VPM 30 D (met extensie)

Het glycolmengsel moet nog gevuld worden in het 
station. (maximum 20 liter)

De basismodule komt altijd RECHTS te staan en de 
extensiemodule links ertegen, op dezelfde hoogte. 
Het glycolmengsel moet nog gevuld worden in de stations.
(maximum 40 liter)

Leveringsomvang
VPM 15 D
Wandhouder
T6 voeler (buffervoeler onderaan)

Leveringsomvang basis module
VPM 15 D
Wandhouder
T6 buffer voeler onderaan

Leveringsomvang extensie module
Buizenset
Zonnepomp
Wandhouder

T5 voeler (collectorvoeler) is bijgeleverd bij de hydraulische aansluitset van de collectoren.

BasismoduleExtensiemoduleBasismodule

Overzicht.
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450

75
0

340

15
0

20
0

110

?

300

30

150

100

B

A

C

D

A

Legende
A 150 mm (beter: 350 mm)
B 150 mm
C 200 mm
D 450 mm
Geluid < 51 dB(A)

Afmetingen

–Geluid (< 51 dB(A))

–6

Afmetingen.
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auroFLOW plus VPM 15D.

Een VPM 15D station kan steeds gekoppeld wor-
den aan bivalente zonneboilers, warmtepomp-
boilers enz. (zie schema).

Een groot voordeel = werking stand-alone.

Het VPM 15D station beschikt over een 
ingebouwde regelaar. De voeler T6 wordt onder-
aan in de boiler geplaatst en de voeler T5 bove-
naan in de collector waardoor het zonnesysteem 
autonoom kan werken. Bovenaan in de boiler 
komt dan de voeler voor de bijverwarming, die 
gekoppeld is aan de ketel (niet aan het zonnesta-
tion !!!)

Bijkomend moet de installateur bij deze opstel-
ling een expansievat, veiligheidsgroep, vulset 
en manometer voorzien op de leiding tussen het 
VPM 15D station en de ingebouwde spiraal in de 
boiler.



      71

4

auroFLOW plus 30D.
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min.4% / max.45°

max.10m

m
a
x.

6
m

VPM 15 D

min.4% / max.45°

max.10m

m
a
x.

9
m

VPM 30 D

Maximaal hoogteverschil auroFLOW.

Minimum 4% afhelling voorzien op de solarleiding !
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–Hydraulische aansluiting

–25

–Hydraulische aansluiting

–25

Hydraulische aansluiting.
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Overzicht VPM 15 D

1- Solar retour (koude vloeistof)

2- Automatische ontluchter 

3- Buffer pomp

4- debiet sensor

5- Zonnepomp

6- Overdrukklep (solar)

7- Retour (buffer)

8- Vertrek (buffer)

9- Vul en aflaatkraan (solar)

10- Voorraadvat (solar)

11- Elektronica

12- Display

13- Ontluchtings nippel (solar)

14- Solar vertrek (warme vloeistof)

–5

Overzicht VPM 15 D.
1 Solar retour (koude vloeistof)
2

Ontluchter (buffer)

Automatische ontluchter

In principe zal het station geplaatst 
worden op het hoogste punt (buffer), 
hier zal dan ook de lucht uit het 
systeem kunnen gaan.

–11

 Automatische ontluchter 
In principe zal het station geplaatst worden op het hoogste punt 
(buffer), hier zal dan ook de lucht uit het systeem kunnen gaan

3 Secundaire pomp
Ingebouwde laag energiepomp (VPM 15D)
Verbruik 3W – 63W
Sturing via PWM signaal

4

Verluchtingsnippel - Debietsensor

Verluchtingsnippel

- Bij vulling van het systeem de nippel open draaien zodat 
de lucht uit het reservoir kan gaan. Ook steeds na de 
vulling de beluchting toepassen;

Debietsensor

Deze sensor gaat ertoe dienen de opbrengst te berekenen 
van het zonnestation en is geplaatst langs de buffer kant. 
Voor de berekening te maken houden we rekening met de 
delta T tussen voeler T3 en T4.

–10

debiet sensor
Deze sensor gaat ertoe dienen de opbrengst te berekenen van het 
zonnestation en is geplaatst langs de buffer kant. Voor de bereken-
ing te maken houden we rekening met de delta T

5 Zonnepomp
Ingebouwde laag energiepomp (VPM 15D)
Verbruik 3W – max. 70W
Sturing via PWM signaal
Tot maximum 6 collectoren

6 Overdrukklep 3 bar (solar)
7 Retour (buffer)
8 Vertrek (buffer)
9 Vul en aflaatkraan (solar)
10 Voorraadvat (solar)
11 Elektronica
12 Display
13

Verluchtingsnippel - Debietsensor

Verluchtingsnippel

- Bij vulling van het systeem de nippel open draaien zodat 
de lucht uit het reservoir kan gaan. Ook steeds na de 
vulling de beluchting toepassen;

Debietsensor

Deze sensor gaat ertoe dienen de opbrengst te berekenen 
van het zonnestation en is geplaatst langs de buffer kant. 
Voor de berekening te maken houden we rekening met de 
delta T tussen voeler T3 en T4.

–10

Ontluchtings nippel

14 Solar vertrek (warme vloeistof)
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T2 solar retour voeler
T1 solar vertrek voeler
STW1 solar maximum beveiliging
T4 buffer retour voeler
STW2 buffer maximum beveiliging
T3 buffer vertrek temperatuur

T1, T2, T3 en T4 zijn droge voelers NTC voelers, vergelijkbaar met de VR11 voeler.

STW contacten , dit zijn bimetal contacten die bij een maximum van 110 °C het contact gaan openen. Deze twee contacten  zijn in serie 
geplaatst en zullen dan ook bij een te hoge temperatuur de beide pompen in het station onderbreken. Het contact zal terug sluiten indien de 
temperatuur lager is dan 95°C waardoor de pompen hun spanning terug krijgen.

Voelers.
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1 – Interne componenten
2 – Interne componenten
3 – Led indicatie
4 – Interne componenten
5 – E-bus connectie
6 – UV5 driewegkraan
7 – Buffer pomp 230 V
8 – Solar pomp 2 / 230 V
9 – Solar pomp 1 / 230 V
10 – Voeding 230 V
11 – Zekering T4 A

Elektronica.
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De componenten T5, T6 worden aangesloten op de elektronica 
van het station VPM 15/30 D.

Opstart
Van zodra er een minimum verschil is van tussen 5K en 25K.
tussen T5 en T6 start het zonnesysteem op.
-Uitschakelpunt
Als T6 de maximale temperatuur bereikt heeft schakelt het sta-
tion VPM 15/30 D uit.

 

User interface.

1 – Weergave van de actuele opbrengst
2 – Weergave van de actuele toestand van de rechtse 
keuzetoets
3 – Min- en plustoets
4 – Reset
5 – Linker en rechter keuzetoets
6 - Weergave van de actuele toestand van de linker keuzetoets
7 – Collector temperatuur
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Vulling VPM 15 D

–Bij het vullen van de collectoren en de leiding gaat de pomp even het toerental verlagen zodoende de eventuele 
lucht te scheiden van de vloeistof. 

– Tijd vulling : deze tijd kan ingesteld worden op de regelaar. Er moet rekening gehouden worden met een vultijd 
van 20 sec. per collector, en afhankelijk van de lengte leiding en het aantal bochten kan de tijd aangepast worden. 

–Vb.  (Aantal collectoren x 20 ) + Tcor (60 sec.)

–Gegeven 6 collectoren VFK 135 VD

= (6 x 20 sec.) + 60 sec.= 180 sec. instellen.

–22

Vulling VPM 15 D

Bij het vullen van de collectoren en de leiding gaat de pomp even het toerental verlagen zodoende de eventuele lucht te 
scheiden van de vloeistof.

Tijd vulling : deze tijd kan ingesteld worden op de regelaar. Er moet rekening gehouden worden met een vultijd van 20 sec. 
per collector, en afhankelijk van de lengte leiding en het aantal bochten kan de tijd aangepast worden.

Vb. (Aantal collectoren x 20 ) + Tcor (60 sec.)

Gegeven 6 collectoren VFK 135 VD
= (6 x 20 sec.) + 60 sec.= 180 sec. instellen.

Pomp vermogen (%)

Tijd (min)

Legende

1. Vullen 
2. Boiler opladen
a. Regelbare tijd gedurende het vullen
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Vulling VPM 30 D

Bij een opstelling van VPM 30 D wordt er een extra pomp ingebouwd, de eerste pomp start op 65% (c) en draait 150 sec. (b) 
en begint daarna op 100% te draaien. Nu gaat de tweede pomp opstarten waardoor alle twee de pompen op 100% draaien. 
Indien de vultijd doorlopen is (5min) dan start de bufferpomp bij op zodat de energie over de ingebouwde platenwarmtewisselaar kan 
overgebracht worden. 

Vultijd 12 collectoren : (12 x 20 sec) + 60 sec. = 300 s

Vulling VPM 30 D

Bij een opstelling van VPM 30 D wordt er een extra pomp ingebouwd, de eerste pomp start op 65% © en draait 
150 sec. (b) en begint daarna op 100% te draaien. Nu gaat de tweede pomp opstarten waardoor alle twee de 
pompen op 100% draaien. Indien de vultijd doorlopen is (5min) dan start de bufferpomp bij op zodat de energie 
over de ingebouwde platenwarmtewisselaar kan overgebracht worden.

Vultijd 12 collectoren : (12 x 20 sec) + 60 sec. = 300 s

–23

Pomp vermogen (%)

Tijd (min)

1st pomp
2de pomp

Parameter Fabrieksinstelling Range
1 Vultijd
2 boiler opladen
a vultijd aanpassing 60s 0s - 600s
b compensatietijd 150s 0s - 600s
c vulcapaciteit 65% 50% - 100%

Vultijd
De vultijd gaat ervoor zorgen dat het circuit bij de opstart volledig gevuld is met het glycolmengsel.

Vulcapaciteit / compensatietijd
Deze instelling is enkel van toepassing bij de VPM 30 D. Met deze parameters kunnen we het vulproces vertragen. Stel de 
compensatietijd zodanig in dat de tweede zonnepomp pas opstart als het vloeistof niveau bijna 5 cm bereikt over de twee solar reservoirs. 
De vulcapaciteit, hiermee kunnen we het vermogen instellen van de onderste solar pomp. Verlaag de vulcapaciteit zodanig dat het collec-
tor vloeistofpeil in het reservoir van de basismodule niet lager komt dan de pompas van de onderste pomp.

Pompen
Na de vultijd van het systeem gaan de twee pompen draaien op hetzelfde toerental (enkel VPM 30 D).

Uitschakelen van het zonnesysteem
Indien de opbrengst na 5 minuten niet hoger is dan 250 W dan stopt het zonnesysteem met zijn werking.
De maximale temperatuur T6 is bereikt in de zonneboiler, het zonnesysteem stopt met zijn werking.
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Boiler laadcircuit (tussen spiraal van de boiler en het VPM .. D station)
VPM .. D Aantal collectoren Max. volumestroom 

(l / h)
Buisdiameter (mm) Max. totale 

leidinglengte (m)
15 2-6 600 Cu 15x1 40
15 2-6 600 Cu 18x1 60
30 7-12 1200 Cu 22x1 40

Tabellen voor de berekening van het leidingnetwerk auroFLOW.

4
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Zonne-circuit voor collectorvelden in 1-rij
VPM .. D Aantal collec-

toren
Collector veld opstelling Max. volumest-

room (l / h)
Buisdiameter 
(mm)

Max. totale 
leidinglengte 
(m)

15 2-3 300 TwinTube 10x1 20

15 2-3 300 Cu 15x1 40

15 4-6 600 Cu 15x1 30

Tabellen voor de berekening van het leidingnetwerk auroFLOW.

4
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Zonne-circuit voor collector velden in 2-rijen
VPM .. D Aantal 

collectoren
Collector veld opstelling Max. volumest-

room (l / h)
Buisdiameter 
(mm)

Max. totale 
leidinglengte 
(m)

15 6 600 Cu 15x1 30

30 8 800 Cu 18x1 60

30 10 1000 Cu 22x1 30

30 12 1200 Cu 18x1
Cu 22x1

35
20

Tabellen voor de berekening van het leidingnetwerk auroFLOW.

4
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Zonnecircuit voor collector velden in 3-rijen
VPM .. D Aantal collectoren Collector veld opstelling Max. volumestroom 

(l / h)
Buisdiameter 
(mm)

Max. totale 
leidinglengte 
(m)

30 9 900 Cu 18x1 50

30 12 1200 Cu 18x1
Cu 22x1

35
20

Tabellen voor de berekening van het leidingnetwerk auroFLOW.
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Overzicht menustructuur installateurniveau auroFLOW plus.

Installateurniveau

Configuratie

Vorige Selectie

Foutenlijst
Testmenu

Installateurniveau

Configuratie

Vorige Selectie

Foutenlijst
Testmenu

Vorige Selectie

Vorige

Menu

Basisinstellingen

Vorige Selectie

Informatie

Installateurniveau

Code invoeren

Vorige OK

17

Fout

Vorige

F.01

Wissen Vorige

Om foutenlijst
te wissen

op OK drukken

OK

Testmenu

Sensor-/actortest

Vorige Selectie

Statistieken
Testprogramma's

Annuleren

Zonnepomp

Vorige

bedrijfsuren
20

Testmenu

Sensor-/actortest

Vorige Selectie

Statistieken
Testprogramma's

P.07

Vorige

Zonnecircuitvulling
testen

Selectie

T.40

Vorige

Temp.sensor T1

14,1 °C

Testmenu

Vorige Selectie

Statistieken
Testprogramma's
Sensor-/actortest

P.07

Annuleren

Zonnecircuitvulling
testen

Test actief

Statistieken

Boilerpomp

Vorige Selectie

Zonnepomp
Zonnepomp 2

Zonnepomp 2

Vorige

bedrijfsuren
20

Statistieken

Boilerpomp

Vorige Selectie

Zonnepomp
Zonnepomp 2

Boilerpomp

Vorige

bedrijfsuren
20

Statistieken

Boilerpomp

Vorige Selectie

Zonnepomp
Zonnepomp 2

Installateurniveau

Vorige Selectie

Foutenlijst
Testmenu
Configuratie

Configuratie

Datum

Vorige Selectie

Taal
Contactdata

Taal

Vorige

06 Nederlands

Taal

Annuleren

02 English

OK

Configuratie

Datum

Vorige Selectie

Taal
Contactdata

Contactdata

Vorige

Telefoonnummer

Configuratie

Datum

Vorige Selectie

Taal
Contactdata

Datum

Vorige

20.11.12

Configuratie

Vorige Selectie

Taal
Datum

Tijd

Vorige

16:40Tijd

Configuratie

Vorige Selectie

Datum
Tijd

Zomer-/wintertijd

Vorige

automatische
tijdomschakeling

uitZomer-/wintertijd

Configuratie

Vorige Selectie

Tijd
Zomer-/wintertijd

Cascade

Vorige

Zonnemodulecascade
voorhanden?

NeeCascade

Configuratie

Vorige Selectie

Zomer-/wintertijd
Cascade

Aantal collectoren

Vorige

0Aantal collectoren

Configuratie

Vorige Selectie

Cascade
Aantal collectoren

Vultijdcorrectie

Vorige

0Vultijdcorrectie

Configuratie

Vorige Selectie

Vultijdcorrectie
Modus

Temp. verwarming

Vorige

Doeltemperatuur
verwarmingsaanvoer

0

Configuratie

Vorige Selectie

Aantal collectoren
Vultijdcorrectie

Modus

Vorige

Automatisch

Configuratie

Vorige Selectie

Modus
Temp. verwarming

Temperatuur warm w.

Vorige

Doeltemperatuur
warm water

0Temperatuur warm w.

Modus

Temp. verwarming

Configuratie

Vorige Selectie

Temperatuur warm w.
UV5 schakeltemp.

Max. boilertemp.

Vorige

Maximale
boilertemperatuur

0

Configuratie

Vorige Selectie

Temp. verwarming
Temperatuur warm w.

UV5 schakeltemp.

Vorige

Schakeltemperatuur
boilerlaadventiel

0UV5 schakeltemp.

Max. boilertemp.
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Installateurniveau

Vorige Selectie

Testmenu
Configuratie
Resets

Configuratie

Vorige Selectie

UV5 schakeltemp.
Max. boilertemp.

Inschakelverschil

Vorige

T5/T6 temperatuur-
verschil

0Inschakelverschil

Installateurniveau

Vorige Selectie

Configuratie
Resets
Start inst. ass.

Abbruch

Om de installatie-
assistent te starten

op OK drukken

OK

Configuratie

Vorige Selectie

Max. boilertemp.
Inschakelverschil

eBUS-thermostaat

Vorige

niet  herkendeBUS-thermostaat

Configuratie

Vorige Selectie

Inschakelverschil
eBUS-thermostaat

Vulcapaciteit

Vorige

0Vulcapaciteit

Configuratie

Vorige Selectie

eBUS-thermostaat
Vulcapaciteit

Compensatietijd

Vorige

0Compensatietijd

Configuratie

Vorige Selectie

Vulcapaciteit
Compensatietijd

Softwareversie

Vorige

SMUSoftwareversie

Resets

Vorige Selectie

Fabrieksinstellingen
Zonneopbrengst
---------------------------

Fabrieksinstellingen

Vorige

herstellen?

Nee

Resets

Vorige Selectie

Fabrieksinstellingen
Zonneopbrengst
---------------------------

Zonneopbrengst

Vorige

resetten?

Nee

Overzicht menustructuur installateurniveau auroFLOW plus.
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Voer de drukvereffening direct na het afsluiten van de installatieassistent uit en evt. een bijkomende keer op 
dezelfde avond als het zonnesysteem afgekoeld is.
- Sluit een tot aan de grond reikende slang aan de ontluchtingsklep (1) aan.
- Leid het slangeinde in een voor collectorvloeistof geschikt opvangreservoir (2). Houd de slang zodanig in 
het opvangreservoir dat er lucht kan instromen.
- Om u tegen evt. lekkende hete damp en collectorvloeistof te beschermen, mag u het slangeinde niet in de 
collectorvloeistof dompelen.

- Start het testprogramma Zonnecircuitvulling testen.
– Menu → Installateurniveau → Testmenu → Testprogramma's
→ Zonnecircuitvulling testen
Bij de eerste ingebruikneming van de installatie kan er zich lucht in/voor de zonnepompen bevinden. 
Om de lucht te verdringen, moet u evt. de zonnepompen meermaals stoppen en opnieuw starten. 
Bij lopende pompen kunnen er hierbij geluiden en trillingen ontstaan die echter geen probleem vormen.
Wacht tijdens de vulmodus (lopende zonnepomp) 2 min. lang.
Open bij een verder lopende zonnepomp voorzichtig de ontluchtingsklep.
Mogelijk komt er een beetje collectorvloeistof onder druk uit de slang.
Daarna wordt er lucht hoorbaar in het zonnesysteem gezogen.
Als er na enkele seconden geen lucht meer ingezogen wordt, sluit dan de ontluchtingsklep.
Stop het testprogramma Zonnecircuitvulling testen.
Haal de slang van de ontluchtingsklep.

1

2

Verluchten van het zonnecircuit



auroTHERM (druksysteem)
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Overzicht vlakke collectoren

VFK 145 V VFK 145 H
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Overzicht buiscollectoren

VTK 1140/2 VTK 570/2
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VFK 145 V
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VFK 145 H
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Leidingen op de rol 2 in 1, geïsoleerde roestvrijstalen leidingen,
geïntegreerde bedrading collectorvoeler, aansluitstukken

- DN 16 x 15 m ref.302416
- DN 20 x 15 m ref.302417
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VFK145 - aansluitsets.
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Hydraulische aansluiting vlakke collectoren

Opmerking: Als u 1 tot 5 collectoren achter elkaar schakelt, kunt u de hydraulische aansluitingen aan één kant onder elkaar leggen.
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Hydraulische aansluiting vlakke collectoren

Opmerking: Als u 6 of meer collectoren achter elkaar schakelt, moet u de hydraulische aansluitingen diagonaal plaatsen, 
om een volledige doorstroming te forceren.
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Hydraulische aansluiting vlakke collectoren VFK 145 H

Opmerking: Er mogen max. 2 collectoren boven elkaar in serie geplaatst worden.
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Technische gegevens vlakke collectoren VFK 145 

Eenheid VFK 145 H VFK 145 V
Absorbertype Serpentine horiz. Serpentine vert.
Afmetingen (L x B x H) mm 1233 x 2033 x 80 2033 x 1233 x 80 
Gewicht kg 38 38
Absorberinhoud l 2,16 1,85 
Max. druk bar 10 10
Stilstandtemperatuur °C 171 171
Bruto-oppervlak m² 2,51 2,51
Apertuuroppervlak m² 2,35 2,35
Absorberoppervlak m² 2,33 2,33
Absorber mm Aluminium (met vacuümcoating) 0,5 x 1178 x 1978
Coating High selective (blue)

α = 95 %
ε =5 %

Glasafdekking mm 3,2 (dikte) x 1233 x 2033
Glastype Veiligheidsglas voor zonnesystemen (prismatische structuur)
Transmissie % τ = 91
Achterwandisolatie mm

W/m2K
kg/m3

40
λ = 0,035

ρ = 55
Randisolatie geen
Rendement ηo % 80,1 79,1 
Warmtecapaciteit Ws/m²K 9700 8200
Warmteverliesfactor (k1) W/m²K 3,32 2,41
Warmteverliesfactor (k2) W/m²K² 0,023 0,049

Volumestroom (l/h)
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auroTHERM VFK H (horizontal)

Volumestroom (l/h)
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auroTHERM VFK V (vertical)
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Buiscollectoren VTK
⎮
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– Aluminium spacer 
support for the stainless 
steel “U” tube (flow 
tube) serves as heat 
conductor 

– Flow tubes welded at 
the manifold tube

– No leakage even if the 
vacuum glass covering 
tubes were broken.

– No draining down if a 
vacuum tube needs to 
be replaced

auroTHERM exclusiv – Vacuum Tubes and Reflector

Inox U-buis Warmtegeleiderprofiel
(Aluminium afstandshouder)

CPC spiegel, 
aluminium met
keramische 
mono-coating

Vacuüm glasbuis

Isolatie BehuizingCollectorVoeler hulsVertrek of retouraansluiting
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Inox U-buis 

Vacuüm glasbuis

Buiscollectoren VTK

Absorber, aluminium nitride

Vacuüm glasbuis
Warmtegeleiderprofiel
(Aluminium afstandshouder)

CPC spiegel, aluminium met
keramische mono-coating
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Buiscollectoren VTK

Van zonsopgang tot zonsondergang, vanaf de lente tot de winter is de zonnestraling altijd gericht op de absorber via de vacuüm buis. 
Ook als de collector niet direct naar het zuiden gericht is. 
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Hydraulische aansluiting buiscollectoren VTK
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r

VTK 570/2: tot 14 collectoren kunnen
in serie aangesloten worden 

Opmerking: De doorstroming is in beide richtingen mogelijk

VTK 1140/2: tot 7 collectoren kunnen in 
serie aangesloten worden 
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Hydraulische aansluiting buiscollectoren VTK
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auroTHERM exclusiv VTK 570/2 and VTK 1140/2 – Hydraulic Rules

If more than 2 collector fields are 
connected in parallel, each 
collector field needs to be 
connected with the high 
temperature resistant cut-off valve 
0020076784 at the flow side. Only 
this will allow a complete bleeding 
of the sub collector fields during 
commissioning.

If connected in parallel, 
each sub collector field 
connected in series has to 
be the same size

Indien collectoren parallel geschakeld worden 
moeten deze even groot zijn.

Als er meer dan 2 collector velden parallel gescha-
keld zijn, moet elk collectorveld aangesloten worden 
met een hoge temperatuurs resistente afsluiter op 
de vertrekzijde. Dit om de collector velden te kunnen 
ontluchten tijdens de indienststelling.
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Technische gegevens buiscollectoren VTK 

Eenheid VTK 570/2 VTK 1140/2
Aantal vacuümbuizen 6 12
Rastermaten (lengte x hoogte x diepte) m 0,7 x 1,65 x 0,11 1,39 x 1,65 x 0,11

Bruto-oppervlak m² 1,16 2,30
Apertuuroppervlak m² 1,0 2,0
Absorberoppervlak m² 1,0 2,0
Collectorinhoud l 0,9 1,8
Gewicht kg 19 37
Bedrijfsoverdruk, max. toegelaten bar 10 10
Temperatuur bij stilstand, max. °C 272
Volumestroom (per m2 collectoroppervlak) l/(m²h) 24
Minimum volumestroom in het zonnecircuit l/h 180
Aansluitbreedte, aanvoer/retour mm 15
Materiaal collector Al / 1.4301 / Glas / Silicone / PBT / EPDM / TE
Materiaal glazen buizen Boorsilicaat 3.3
Materiaal selectieve absorberlaag Aluminiumnitride
Glazen buizen 
(buitend./binnend./wandst./buisl.)

47 / 37 / 1,6 / 1500

Kleur (kunststof delen) zwart
Warmteschoktest ITW-testnummer 02COL282
Hagelslagtest volgens DIN EN 12975-2 TÜV-testnummer 435/142448
Toelatingsnummer bouwtype 01-228-770
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Hydraulisch schema

Testdruk 10 bar
max. temp 90°C
Werkdruk max. 3 bar

max. temp 75°C
Werkdruk max. 7 bar

Testdruk 10 bar
Werkdruk max. 6 bar

max. 6 bar

max. 6 bar
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Hydraulisch schema

-

+

auroMATIC 560
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Pompgroep

solarstation uitgerust met:
- 3-traps pomp, 2 afsluitkranen met ingebouwde terugslagklep,  
 2 kranen ½”, 2 thermometers, 1 manometer,  
 debietaanduiding met begrenzer, veiligheidsgroep 6 bar
- 2 modellen
 - pompunit 6 l/min
 - pompunit 22 l/min
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Hydraulisch instelventiel
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Solarstation 

solarstation 
(collectoroppervlakte tot 100 m2)
- 3-trapspomp, 2 afsluitkranen met 
ingebouwde terugslagklep, 
2 kranen Ø 28 mm, 2 thermometers, 
1 manometer, debietaanduiding met 
begrenzer, veiligheidsgroep 6 bar en 
bevestigingshouder voor expansievat
- pompunit 35 l/min
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Elektronische regeling auroMATIC 560
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Display Instelling door aan de instel-
knop te draaien

Instelbereik Instel-
ling in de 
fabriek

Installatiehandleiding auroMATIC 560 0020009595_0022

6  Inbedrijfstelling

6.1 Installatieparameters instellen
Om de installatie optimaal op de situaties af te 
stemmen, is het nodig enkele installatieparameters in te 
stellen. Deze parameters zijn samengevat op een 
bedieningsniveau en mogen alleen worden ingesteld 
door een installateur.
U bereikt dit bedieningsniveau door de 
programmeertoets P gedurende ca. 3 sec. ingedrukt te 
houden. 

Display Instellen door draaien van de instelknop Instelbereik Instelling bij levering

Wijzigen van het hydraulische schema 1, 2, 3 1

Instellen van de doorstromingshoeveelheid.
Neem bij de instelling van de benodigde 
doorstromingshoeveelheid de bij de ingezette 
doorstromingshoeveelheid gebruikte eenheid 
in acht!

0 – 9990 l/h 0

Resetten van de zonne-opbrengst.
Door draaien van de instelknop op 1 wordt de 
zonne-opbrengst op 0 gezet.

- -

Resetten van de bedrijfsuren.
Door draaien van de instelknop op 1 worden 
de bedrijfsuren op 0 gezet.

- -

Instellen van de maximum temperatuur 
boiler 1

20 tot 80 °C 75 °C 

Instellen van het inschakelverschil boiler 1
(Het inschakelverschil moet altijd 2 K groter 
zijn dan het uitschakelverschil)

5 – 12 K 7 K

Instellen van het uitschakelverschil boiler 1
(Het uitschakelverschil moet altijd 2 K kleiner 
zijn dan het inschakelverschil) 

1 – 10 K 3 K

Tabel 6.1 Installatieparameters

Daarna kunt u alle toestelparameters na elkaar oproepen 
door de instelknop aan te klikken. De gewenste waarden 
kunt u instellen door aan de instelknop te draaien. Met 
een klik wordt de ingestelde waarde opgeslagen.
Als u op de programmeertoets P drukt, springt de 
weergave terug naar de basisweergave zonder dat de 
waarde wordt opgeslagen.
De volgende tabel geeft een overzicht van alle 
toestelparameters en de instelling ervan bij levering.

6 Inbedrijfstelling

Wijzigen van het hydraulische 
schema

1, 2, 3 1
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6  Inbedrijfstelling

6.1 Installatieparameters instellen
Om de installatie optimaal op de situaties af te 
stemmen, is het nodig enkele installatieparameters in te 
stellen. Deze parameters zijn samengevat op een 
bedieningsniveau en mogen alleen worden ingesteld 
door een installateur.
U bereikt dit bedieningsniveau door de 
programmeertoets P gedurende ca. 3 sec. ingedrukt te 
houden. 

Display Instellen door draaien van de instelknop Instelbereik Instelling bij levering

Wijzigen van het hydraulische schema 1, 2, 3 1

Instellen van de doorstromingshoeveelheid.
Neem bij de instelling van de benodigde 
doorstromingshoeveelheid de bij de ingezette 
doorstromingshoeveelheid gebruikte eenheid 
in acht!

0 – 9990 l/h 0

Resetten van de zonne-opbrengst.
Door draaien van de instelknop op 1 wordt de 
zonne-opbrengst op 0 gezet.

- -

Resetten van de bedrijfsuren.
Door draaien van de instelknop op 1 worden 
de bedrijfsuren op 0 gezet.

- -

Instellen van de maximum temperatuur 
boiler 1

20 tot 80 °C 75 °C 

Instellen van het inschakelverschil boiler 1
(Het inschakelverschil moet altijd 2 K groter 
zijn dan het uitschakelverschil)

5 – 12 K 7 K

Instellen van het uitschakelverschil boiler 1
(Het uitschakelverschil moet altijd 2 K kleiner 
zijn dan het inschakelverschil) 

1 – 10 K 3 K

Tabel 6.1 Installatieparameters

Daarna kunt u alle toestelparameters na elkaar oproepen 
door de instelknop aan te klikken. De gewenste waarden 
kunt u instellen door aan de instelknop te draaien. Met 
een klik wordt de ingestelde waarde opgeslagen.
Als u op de programmeertoets P drukt, springt de 
weergave terug naar de basisweergave zonder dat de 
waarde wordt opgeslagen.
De volgende tabel geeft een overzicht van alle 
toestelparameters en de instelling ervan bij levering.

6 Inbedrijfstelling

Instellen van de doorstroming-
shoeveelheid. Neem bij de 
instelling van de benodigde
doorstromingshoeveelheid de 
bij de ingezette
doorstromingshoeveelheid 
gebruikte eenheid in acht!

0 – 9990 l/h 0
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6  Inbedrijfstelling

6.1 Installatieparameters instellen
Om de installatie optimaal op de situaties af te 
stemmen, is het nodig enkele installatieparameters in te 
stellen. Deze parameters zijn samengevat op een 
bedieningsniveau en mogen alleen worden ingesteld 
door een installateur.
U bereikt dit bedieningsniveau door de 
programmeertoets P gedurende ca. 3 sec. ingedrukt te 
houden. 

Display Instellen door draaien van de instelknop Instelbereik Instelling bij levering

Wijzigen van het hydraulische schema 1, 2, 3 1

Instellen van de doorstromingshoeveelheid.
Neem bij de instelling van de benodigde 
doorstromingshoeveelheid de bij de ingezette 
doorstromingshoeveelheid gebruikte eenheid 
in acht!

0 – 9990 l/h 0

Resetten van de zonne-opbrengst.
Door draaien van de instelknop op 1 wordt de 
zonne-opbrengst op 0 gezet.

- -

Resetten van de bedrijfsuren.
Door draaien van de instelknop op 1 worden 
de bedrijfsuren op 0 gezet.

- -

Instellen van de maximum temperatuur 
boiler 1

20 tot 80 °C 75 °C 

Instellen van het inschakelverschil boiler 1
(Het inschakelverschil moet altijd 2 K groter 
zijn dan het uitschakelverschil)

5 – 12 K 7 K

Instellen van het uitschakelverschil boiler 1
(Het uitschakelverschil moet altijd 2 K kleiner 
zijn dan het inschakelverschil) 

1 – 10 K 3 K

Tabel 6.1 Installatieparameters

Daarna kunt u alle toestelparameters na elkaar oproepen 
door de instelknop aan te klikken. De gewenste waarden 
kunt u instellen door aan de instelknop te draaien. Met 
een klik wordt de ingestelde waarde opgeslagen.
Als u op de programmeertoets P drukt, springt de 
weergave terug naar de basisweergave zonder dat de 
waarde wordt opgeslagen.
De volgende tabel geeft een overzicht van alle 
toestelparameters en de instelling ervan bij levering.

6 Inbedrijfstelling

Resetten van de zonne-op-
brengst. Door draaien van de 
instelknop op 1 wordt de
zonne-opbrengst op 0 gezet.
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6  Inbedrijfstelling

6.1 Installatieparameters instellen
Om de installatie optimaal op de situaties af te 
stemmen, is het nodig enkele installatieparameters in te 
stellen. Deze parameters zijn samengevat op een 
bedieningsniveau en mogen alleen worden ingesteld 
door een installateur.
U bereikt dit bedieningsniveau door de 
programmeertoets P gedurende ca. 3 sec. ingedrukt te 
houden. 

Display Instellen door draaien van de instelknop Instelbereik Instelling bij levering

Wijzigen van het hydraulische schema 1, 2, 3 1

Instellen van de doorstromingshoeveelheid.
Neem bij de instelling van de benodigde 
doorstromingshoeveelheid de bij de ingezette 
doorstromingshoeveelheid gebruikte eenheid 
in acht!

0 – 9990 l/h 0

Resetten van de zonne-opbrengst.
Door draaien van de instelknop op 1 wordt de 
zonne-opbrengst op 0 gezet.

- -

Resetten van de bedrijfsuren.
Door draaien van de instelknop op 1 worden 
de bedrijfsuren op 0 gezet.

- -

Instellen van de maximum temperatuur 
boiler 1

20 tot 80 °C 75 °C 

Instellen van het inschakelverschil boiler 1
(Het inschakelverschil moet altijd 2 K groter 
zijn dan het uitschakelverschil)

5 – 12 K 7 K

Instellen van het uitschakelverschil boiler 1
(Het uitschakelverschil moet altijd 2 K kleiner 
zijn dan het inschakelverschil) 

1 – 10 K 3 K

Tabel 6.1 Installatieparameters

Daarna kunt u alle toestelparameters na elkaar oproepen 
door de instelknop aan te klikken. De gewenste waarden 
kunt u instellen door aan de instelknop te draaien. Met 
een klik wordt de ingestelde waarde opgeslagen.
Als u op de programmeertoets P drukt, springt de 
weergave terug naar de basisweergave zonder dat de 
waarde wordt opgeslagen.
De volgende tabel geeft een overzicht van alle 
toestelparameters en de instelling ervan bij levering.

6 Inbedrijfstelling

Resetten van de bedrijfsuren.
Door draaien van de instel-
knop op 1 worden
de bedrijfsuren op 0 gezet.
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6  Inbedrijfstelling

6.1 Installatieparameters instellen
Om de installatie optimaal op de situaties af te 
stemmen, is het nodig enkele installatieparameters in te 
stellen. Deze parameters zijn samengevat op een 
bedieningsniveau en mogen alleen worden ingesteld 
door een installateur.
U bereikt dit bedieningsniveau door de 
programmeertoets P gedurende ca. 3 sec. ingedrukt te 
houden. 

Display Instellen door draaien van de instelknop Instelbereik Instelling bij levering

Wijzigen van het hydraulische schema 1, 2, 3 1

Instellen van de doorstromingshoeveelheid.
Neem bij de instelling van de benodigde 
doorstromingshoeveelheid de bij de ingezette 
doorstromingshoeveelheid gebruikte eenheid 
in acht!

0 – 9990 l/h 0

Resetten van de zonne-opbrengst.
Door draaien van de instelknop op 1 wordt de 
zonne-opbrengst op 0 gezet.

- -

Resetten van de bedrijfsuren.
Door draaien van de instelknop op 1 worden 
de bedrijfsuren op 0 gezet.

- -

Instellen van de maximum temperatuur 
boiler 1

20 tot 80 °C 75 °C 

Instellen van het inschakelverschil boiler 1
(Het inschakelverschil moet altijd 2 K groter 
zijn dan het uitschakelverschil)

5 – 12 K 7 K

Instellen van het uitschakelverschil boiler 1
(Het uitschakelverschil moet altijd 2 K kleiner 
zijn dan het inschakelverschil) 

1 – 10 K 3 K

Tabel 6.1 Installatieparameters

Daarna kunt u alle toestelparameters na elkaar oproepen 
door de instelknop aan te klikken. De gewenste waarden 
kunt u instellen door aan de instelknop te draaien. Met 
een klik wordt de ingestelde waarde opgeslagen.
Als u op de programmeertoets P drukt, springt de 
weergave terug naar de basisweergave zonder dat de 
waarde wordt opgeslagen.
De volgende tabel geeft een overzicht van alle 
toestelparameters en de instelling ervan bij levering.

6 Inbedrijfstelling

Instellen van de maximum 
temperatuur
boiler 1

20 tot 75 °C 75 °C
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6  Inbedrijfstelling

6.1 Installatieparameters instellen
Om de installatie optimaal op de situaties af te 
stemmen, is het nodig enkele installatieparameters in te 
stellen. Deze parameters zijn samengevat op een 
bedieningsniveau en mogen alleen worden ingesteld 
door een installateur.
U bereikt dit bedieningsniveau door de 
programmeertoets P gedurende ca. 3 sec. ingedrukt te 
houden. 

Display Instellen door draaien van de instelknop Instelbereik Instelling bij levering
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Instellen van de doorstromingshoeveelheid.
Neem bij de instelling van de benodigde 
doorstromingshoeveelheid de bij de ingezette 
doorstromingshoeveelheid gebruikte eenheid 
in acht!

0 – 9990 l/h 0

Resetten van de zonne-opbrengst.
Door draaien van de instelknop op 1 wordt de 
zonne-opbrengst op 0 gezet.

- -

Resetten van de bedrijfsuren.
Door draaien van de instelknop op 1 worden 
de bedrijfsuren op 0 gezet.

- -

Instellen van de maximum temperatuur 
boiler 1

20 tot 80 °C 75 °C 

Instellen van het inschakelverschil boiler 1
(Het inschakelverschil moet altijd 2 K groter 
zijn dan het uitschakelverschil)

5 – 12 K 7 K

Instellen van het uitschakelverschil boiler 1
(Het uitschakelverschil moet altijd 2 K kleiner 
zijn dan het inschakelverschil) 

1 – 10 K 3 K

Tabel 6.1 Installatieparameters

Daarna kunt u alle toestelparameters na elkaar oproepen 
door de instelknop aan te klikken. De gewenste waarden 
kunt u instellen door aan de instelknop te draaien. Met 
een klik wordt de ingestelde waarde opgeslagen.
Als u op de programmeertoets P drukt, springt de 
weergave terug naar de basisweergave zonder dat de 
waarde wordt opgeslagen.
De volgende tabel geeft een overzicht van alle 
toestelparameters en de instelling ervan bij levering.

6 Inbedrijfstelling

Instellen van het inschakelver-
schil boiler 1
(Het inschakelverschil moet 
altijd 2 K groter
zijn dan het uitschakelverschil)

5 – 12 K 7 K

Installatiehandleiding auroMATIC 560 0020009595_0022

6  Inbedrijfstelling

6.1 Installatieparameters instellen
Om de installatie optimaal op de situaties af te 
stemmen, is het nodig enkele installatieparameters in te 
stellen. Deze parameters zijn samengevat op een 
bedieningsniveau en mogen alleen worden ingesteld 
door een installateur.
U bereikt dit bedieningsniveau door de 
programmeertoets P gedurende ca. 3 sec. ingedrukt te 
houden. 

Display Instellen door draaien van de instelknop Instelbereik Instelling bij levering

Wijzigen van het hydraulische schema 1, 2, 3 1

Instellen van de doorstromingshoeveelheid.
Neem bij de instelling van de benodigde 
doorstromingshoeveelheid de bij de ingezette 
doorstromingshoeveelheid gebruikte eenheid 
in acht!

0 – 9990 l/h 0

Resetten van de zonne-opbrengst.
Door draaien van de instelknop op 1 wordt de 
zonne-opbrengst op 0 gezet.

- -

Resetten van de bedrijfsuren.
Door draaien van de instelknop op 1 worden 
de bedrijfsuren op 0 gezet.

- -

Instellen van de maximum temperatuur 
boiler 1

20 tot 80 °C 75 °C 

Instellen van het inschakelverschil boiler 1
(Het inschakelverschil moet altijd 2 K groter 
zijn dan het uitschakelverschil)

5 – 12 K 7 K

Instellen van het uitschakelverschil boiler 1
(Het uitschakelverschil moet altijd 2 K kleiner 
zijn dan het inschakelverschil) 

1 – 10 K 3 K

Tabel 6.1 Installatieparameters

Daarna kunt u alle toestelparameters na elkaar oproepen 
door de instelknop aan te klikken. De gewenste waarden 
kunt u instellen door aan de instelknop te draaien. Met 
een klik wordt de ingestelde waarde opgeslagen.
Als u op de programmeertoets P drukt, springt de 
weergave terug naar de basisweergave zonder dat de 
waarde wordt opgeslagen.
De volgende tabel geeft een overzicht van alle 
toestelparameters en de instelling ervan bij levering.

6 Inbedrijfstelling

Instellen van het uitschakel-
verschil boiler 1
(Het uitschakelverschil moet 
altijd 2 K kleiner
zijn dan het inschakelverschil)

1 – 10 K 3 K
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Display Instelling door aan de instelknop te draaien Instelbereik Instelling bij levering

Instelling van de maximale temperatuur 
boiler 2

20 - 80 °C 60 °C 

Instellen van het inschakelverschil boiler 2 
(Het inschakelverschil moet altijd 2 K 
groter zijn dan het uitschakelverschil)

5 – 12 K 7 K

Instellen van het uitschakelverschil boiler 2
(Het uitschakelverschil moet altijd 2 K
kleiner zijn dan het inschakelverschil)

1 – 10 K 3 K

Activering van het programma voor 
bescherming tegen legionella

0=Uit; 1=Dag; 2=Nacht 0=Uit

Activering van de nalaadvertraging 0=gedeactiveerd; 1=geactiveerd 0

Activering inschakelduurregeling 0=Uit; 1=Aan 0

Instellen van de actuele dag 1-31 0

Instellen van de actuele maand 1-12 0

Instellen van het actuele jaar 2000-2015 2000

Tabel 6.1 Toestelparameters (vervolg)

Inbedrijfstelling 6

Instelling van de maximale 
temperatuur
boiler 2

20 - 75 °C 60 °C
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Instelling van de maximale temperatuur 
boiler 2

20 - 80 °C 60 °C 

Instellen van het inschakelverschil boiler 2 
(Het inschakelverschil moet altijd 2 K 
groter zijn dan het uitschakelverschil)

5 – 12 K 7 K

Instellen van het uitschakelverschil boiler 2
(Het uitschakelverschil moet altijd 2 K
kleiner zijn dan het inschakelverschil)

1 – 10 K 3 K

Activering van het programma voor 
bescherming tegen legionella

0=Uit; 1=Dag; 2=Nacht 0=Uit

Activering van de nalaadvertraging 0=gedeactiveerd; 1=geactiveerd 0

Activering inschakelduurregeling 0=Uit; 1=Aan 0

Instellen van de actuele dag 1-31 0

Instellen van de actuele maand 1-12 0

Instellen van het actuele jaar 2000-2015 2000

Tabel 6.1 Toestelparameters (vervolg)

Inbedrijfstelling 6

Instellen van het inschakelver-
schil boiler 2
(Het inschakelverschil moet 
altijd 2 K
groter zijn dan het uitschakel-
verschil)

5 – 12 K 7 K

Installatieparameters instellen.
Door op de toets programma (P) ingedrukt te houden, gaat men naar het programmeerniveau van de regeling
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Instelling van de maximale temperatuur 
boiler 2

20 - 80 °C 60 °C 

Instellen van het inschakelverschil boiler 2 
(Het inschakelverschil moet altijd 2 K 
groter zijn dan het uitschakelverschil)

5 – 12 K 7 K

Instellen van het uitschakelverschil boiler 2
(Het uitschakelverschil moet altijd 2 K
kleiner zijn dan het inschakelverschil)

1 – 10 K 3 K

Activering van het programma voor 
bescherming tegen legionella

0=Uit; 1=Dag; 2=Nacht 0=Uit

Activering van de nalaadvertraging 0=gedeactiveerd; 1=geactiveerd 0

Activering inschakelduurregeling 0=Uit; 1=Aan 0

Instellen van de actuele dag 1-31 0

Instellen van de actuele maand 1-12 0

Instellen van het actuele jaar 2000-2015 2000

Tabel 6.1 Toestelparameters (vervolg)

Inbedrijfstelling 6

Instellen van het uitschakel-
verschil boiler 2
(Het uitschakelverschil moet 
altijd 2 K
kleiner zijn dan het inschakel-
verschil)

1 – 10 K 3 K
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Instelling van de maximale temperatuur 
boiler 2

20 - 80 °C 60 °C 

Instellen van het inschakelverschil boiler 2 
(Het inschakelverschil moet altijd 2 K 
groter zijn dan het uitschakelverschil)

5 – 12 K 7 K

Instellen van het uitschakelverschil boiler 2
(Het uitschakelverschil moet altijd 2 K
kleiner zijn dan het inschakelverschil)

1 – 10 K 3 K

Activering van het programma voor 
bescherming tegen legionella

0=Uit; 1=Dag; 2=Nacht 0=Uit

Activering van de nalaadvertraging 0=gedeactiveerd; 1=geactiveerd 0

Activering inschakelduurregeling 0=Uit; 1=Aan 0

Instellen van de actuele dag 1-31 0

Instellen van de actuele maand 1-12 0

Instellen van het actuele jaar 2000-2015 2000

Tabel 6.1 Toestelparameters (vervolg)

Inbedrijfstelling 6

Activering van het programma 
voor
bescherming tegen legionella

0=Uit; 1=Dag; 
2=Nacht

0=Uit
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Instelling van de maximale temperatuur 
boiler 2

20 - 80 °C 60 °C 

Instellen van het inschakelverschil boiler 2 
(Het inschakelverschil moet altijd 2 K 
groter zijn dan het uitschakelverschil)

5 – 12 K 7 K

Instellen van het uitschakelverschil boiler 2
(Het uitschakelverschil moet altijd 2 K
kleiner zijn dan het inschakelverschil)

1 – 10 K 3 K

Activering van het programma voor 
bescherming tegen legionella

0=Uit; 1=Dag; 2=Nacht 0=Uit

Activering van de nalaadvertraging 0=gedeactiveerd; 1=geactiveerd 0

Activering inschakelduurregeling 0=Uit; 1=Aan 0

Instellen van de actuele dag 1-31 0

Instellen van de actuele maand 1-12 0

Instellen van het actuele jaar 2000-2015 2000

Tabel 6.1 Toestelparameters (vervolg)

Inbedrijfstelling 6

Activering van de nalaadver-
traging

0=gedeac-
tiveerd; 1=geac-
tiveerd

0
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Instelling van de maximale temperatuur 
boiler 2

20 - 80 °C 60 °C 

Instellen van het inschakelverschil boiler 2 
(Het inschakelverschil moet altijd 2 K 
groter zijn dan het uitschakelverschil)

5 – 12 K 7 K

Instellen van het uitschakelverschil boiler 2
(Het uitschakelverschil moet altijd 2 K
kleiner zijn dan het inschakelverschil)

1 – 10 K 3 K

Activering van het programma voor 
bescherming tegen legionella

0=Uit; 1=Dag; 2=Nacht 0=Uit

Activering van de nalaadvertraging 0=gedeactiveerd; 1=geactiveerd 0

Activering inschakelduurregeling 0=Uit; 1=Aan 0

Instellen van de actuele dag 1-31 0

Instellen van de actuele maand 1-12 0

Instellen van het actuele jaar 2000-2015 2000

Tabel 6.1 Toestelparameters (vervolg)

Inbedrijfstelling 6

Activering inschakelduurrege-
ling

0=Uit; 1=Aan 0

Installatieparameters instellen.
Door op de toets programma (P) ingedrukt te houden, gaat men naar het programmeerniveau van de regeling
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Activering van het programma ter beveiliging 
tegen de legionellabacterie

0 [Uit], 1 [Dag], 2 [Nacht] 0 [Uit]

Instellen van de duur van de vulmodus 3 - 9 min 9 min

Instelling of boosterpomp is aangesloten 0 [niet aangesloten], 1 
[aangesloten)

1

Aantal collectors kiezen 1 tot 3 3

Instelling blokkeringstijd van de collector-
pomp

5 - 60 min 10 min

Activering van de nalaadvertraging 0=gedeactiveerd; 1=geactiveerd 0

Instellen van de actuele dag 1-31 0

Instellen van de actuele maand 1-12 0

Instellen van het actuele jaar 2000-2215 2000

Tabel 6.1 Toestelparameters (vervolg)

Inbedrijfstelling 6

Instellen van de actuele dag 1-31 0
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Display Instelling door aan de instelknop te draaien Instelbereik Instelling in de fabriek

Activering van het programma ter beveiliging 
tegen de legionellabacterie

0 [Uit], 1 [Dag], 2 [Nacht] 0 [Uit]

Instellen van de duur van de vulmodus 3 - 9 min 9 min

Instelling of boosterpomp is aangesloten 0 [niet aangesloten], 1 
[aangesloten)

1

Aantal collectors kiezen 1 tot 3 3

Instelling blokkeringstijd van de collector-
pomp

5 - 60 min 10 min

Activering van de nalaadvertraging 0=gedeactiveerd; 1=geactiveerd 0

Instellen van de actuele dag 1-31 0

Instellen van de actuele maand 1-12 0

Instellen van het actuele jaar 2000-2215 2000

Tabel 6.1 Toestelparameters (vervolg)

Inbedrijfstelling 6

Instellen van de actuele 
maand

1-12 0
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Activering van het programma ter beveiliging 
tegen de legionellabacterie

0 [Uit], 1 [Dag], 2 [Nacht] 0 [Uit]

Instellen van de duur van de vulmodus 3 - 9 min 9 min

Instelling of boosterpomp is aangesloten 0 [niet aangesloten], 1 
[aangesloten)

1

Aantal collectors kiezen 1 tot 3 3

Instelling blokkeringstijd van de collector-
pomp

5 - 60 min 10 min

Activering van de nalaadvertraging 0=gedeactiveerd; 1=geactiveerd 0

Instellen van de actuele dag 1-31 0

Instellen van de actuele maand 1-12 0

Instellen van het actuele jaar 2000-2215 2000

Tabel 6.1 Toestelparameters (vervolg)

Inbedrijfstelling 6

Instellen van het actuele jaar 2000-2215 2000
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refractometer
- snelle en correcte manier om de zonne-energievloeistof te controleren

tester antivries zonne-energievloeistof (100 patronen)
- meting ph-waarde van de vloeistof
- controle densiteit

Antivriesmiddel testers.
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Vulpomp

antivriesmiddel 10 l
- voorgemengd en klaar voor gebruik (tot -28 °C)
- klasse 3 volgens NBN 1717
- kleur roos
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Montage van de panelen

Opbouw Inbouw Plat dak
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Bevestigingsprofielen

Bevestigingsprofiel voor dakpannen

Bevestigingsprofiel voor leien

Universeel bevestigingsprofiel

Vlakke dakpan
Lei

Universeel
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Maten Afstanden in mm
A* (Voormontage- / Afmontagemaat) 1245/1220
B* (Voormontage- / Afmontagemaat) 2500/2480

C 200 - 300
D 1460 - 1660

* De voormontagemaat wordt bij de eindbevestiging
van de collectors met ca. 20 - 25 mm gereduceerd.

Horizontale collectormontage op het dak.
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Passtuk voor dakopbouw (1 set = 4 stuks) ref.0020080177
verlengstuk van de bevestigingsprofielen bij dakopbouw
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Maten Afstanden in mm
A* (Voormontage- / Afmontagemaat) 2045/2020

B 200 - 300
C 660 - 860

* De voormontagemaat wordt bij de eindbevestiging
van de collectors met ca. 20 - 25 mm gereduceerd.

Verticale collectormontage op het dak.

M i i f VFK VDMounting options of VFK … VD

– On-roof mountingOn roof mounting

– In-roof mounting

– Flat-roof  
mounting

P ll l f d– Parallel façade 
mounting

– On-roof mounting 
on stands 
(no picture)

2
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Montage dakopbouw
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Montage dakopbouw
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Montage dakopbouw
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Montage dakopbouw
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Montage dakopbouw
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U hebt voor de buisdoorvoeren twee ventilatiedakpannen van het passende dak-
pannentype nodig.

Loden dakdoorvoer voor een snelle en 
eenvoudige doorvoer 
van de 2-in-1 leiding (0020055020)
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Montage dakopbouw bij buiscollectoren VTK
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Montage dakinbouw
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Montage dakinbouw
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Platdakmontage.
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Platdakmontage voor VFK-collector.

Nieuwe componenten

Rail sets

Steunplaten

A - frames
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Bevestiging van de hamerkopschroef Frame bevestigen aan de steunplaat

Bevestiging van de steunplaten.
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Platdakmontage.

Verschillende montage mogelijkheden

Frame met directe
bevestiging op dak

Frame met bevestiging
op betonnen balken

Steunplaten verzwaard
met betonnen tegels

1

Steunplaten verzwaard 

met betonnen tegels

Frame met directe

bevestiging op dak

Frame met bevestiging

op betonnen balken

Verschillende montage mogelijkheden

staalkabel voor 
platdakmontage
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Hoe monteren…

Voorgemonteerd frame, bevestiging met 1 schroef

1x

1x

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4

Voorgemonteerd frame, bevestiging met 1 schroef

Hoe monteren?
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Hellinghoek kiezen.

9

Hellinghoek kiezen

1.950 mm
Installation lengh

30°

45°

60°

Bevestigen van het profiel
Drie keuzes…

Drie keuzes Bevestigen van het profiel

Installatie lengte



      134

10

Montage stap per stap...

Collector bevestigen in rail Eindbevestiging van de collector

Vastschroeven van de railsRails inschuiven

10

Montage stap per stap...

Collector bevestigen in rail Eindbevestiging van de collector

Vastschroeven van de railsRails inschuiven

10

Montage stap per stap...

Collector bevestigen in rail Eindbevestiging van de collector

Vastschroeven van de railsRails inschuiven

10

Montage stap per stap...

Collector bevestigen in rail Eindbevestiging van de collector

Vastschroeven van de railsRails inschuiven

Montage stap per stap.

Drie keuzes… Bevestigen van het profiel

Collector bevestigen in rail Eindbevestiging van de collector
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