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Technische presentatie 

allSTOR Systeem 



Systeem overzicht  

allSTOR VPS /3 exclusive 
met solarstation – en drinkwaterstation 

allSTOR VPS /3 plus 

allSTOR VPS /3 exclusiv incl. solar en drinkwaterstation zijn niet compatibel met /2 allSTOR 
 

Presenter
Presentation Notes
allSTOR VPS /3 exclusive einschl. Solarlade- und Trinkwasserstation ist nicht kompatibel zum /2-System



Multifunctioneel buffervat allSTOR VPS /3 

allSTOR exclusiv allSTOR plus 

VPS 300/3-7 VPS 300/3-5 

VPS 500/3-7 VPS 500/3-5 

VPS 800/3-7 VPS 800/3-5 

VPS 1000/3-7 VPS 1000/3-5 

VPS 1500/3-7 VPS 1500/3-5 

VPS 2000/3-7 VPS 2000/3-5 

V = Vaillant 
P = Buffer 
S = Shift-loading cylinder 
  
300 = Volume ongeveer. 300 litre 
… = … 
2000 = Volume ongeveer. 2000 litre 
  
/3 = 3rd generation 
  
-7 = exclusive 
-5 = plus 



Combinatie mogelijkheden 

-geoTHERM 
 

-ecoVIT / icoVIT 
 

-ecoTEC 
 

-ecoCRAFT 
 

-atmoTEC – turboTEC 
 

-auroTHERM 
 

-auroTHERM exclusiv 
 

-haard  
 

-enz… 
 



Scheidingsplaat allSTOR exclusive VPS /3-7 

Alleen voor allSTOR exclusive VPS /3-7  



Ingebouwde straalverdeler allSTOR exclusive VPS /3-7 



Max. debiet over het buffersysteem 

allSTOR exclusive Water flow rate [m³/h] 

VPS 300/3-7 8 

VPS 500/3-7 8 

VPS 800/3-7 15 

VPS 1000/3-7 15 

VPS 1500/3-7 30 

VPS 2000/3-7 30 

De „plus versie“ heeft geen: 
- scheidingsplaat 
- straalverdelers 
- Hydraulische aansluitingen voor de stations te 

monteren tegen de buffer.  



Verbindingen en voelerposities allSTOR exclusive VPS /3-7 

Ontluchter 

Aanvoer verwarmingswater 
voor het drinkwaterstation 
(alleen VPS/3-E) 

Retour verwarmingswater 
voor het drinkwaterstation 
(alleen VPS/3-E) 

Aanvoer verwarmingswater 
voor het zonnelaadstation 
voor hoge temperaturen 
(alleen VPS/3-E) Aanvoer 
verwarmingswater 
voor het zonnelaadstation 
voor lage temperaturen 
(alleen VPS/3-E) 

Retour verwarmingswater 
voor het zonnelaadstation 
(alleen VPS/3-E) 

Aanvoer verwarmingswater 
voor drinkwaterstation 
bij wandmontage/aanvoer 
of retour voor cascade. 

Aanvoer CV-ketels voor 
warmwaterbehoefte 

Retour CV-ketels voor 
warmwaterbehoefte 

Aanvoer CV-ketels voor 
verwarmingswaterbehoefte/ 
aanvoer CV-circuits 

Retour CV-ketels voor 
warmwaterbehoefte 

Retour CV-ketels voor 
warmwaterbehoefte/retour 
CV-circuits 
Retour verwarmingswater 
voor drinkwaterstation bij 
wandmontage/aanvoer of 
retour voor cascade 



allSTOR VPS /3-7 

Gemakkelijker te transporteren 

- Fork lift opening 

Presenter
Presentation Notes
Unterfahrbarkeit



Isolatie  allSTOR  VPS /3 

Eerst de hydraulische aansluitingen koppelen 
aan de buffer daarna de stations !!! 

300 – 1000l = 2 isolatie mantels 140 mm  
1500 – 2000 = 3 isolatie mantels 200 mm 
 
Isolatie plaatsen voor de aansluiting van de 
hydraulische aansluitingen !!! 
  

Presenter
Presentation Notes
Muss vor der Rohr-Installation angebracht werden, da die mehrteilige Isolierung nicht mehr in den Anschlussebenen der Verrohrung liegt. Vor Installation der Stationen Pufferspeicher hydraulisch mit Anlage verbinden, ansonsten Kippgefahr!



Accessoire isolatiekap 

Description Order-No. 
1 isolatiekap  1,5 ″ 0010015141 

1 isolatiekap 2 ″ 0010015142 

1 isolatiekap  2,5 ″ 0010015143 



 ecoTEC plus /5 en auroMATIC 620/3 

Driewegkraan LP/UV1 is 
aangesloten onder en boven de 
scheidingsplaat. 



Technische gegevens – Buffer  

Measure Unit VPS 300/3 VPS 500/3 VPS 800/3 VPS 1000/3 VPS 1500/3 VPS 2000/3 
1 mm 1720 1700 1832 2212 2190 2313 
2 mm 1617 1570 1670 2051 1973 2080 
3 mm 1210 1230 1330 1598 1573 1656 
4 mm 920 930 1020 1220 1227 1201 
5 mm 744 750 820 1020 1000 1008 
6 mm 574 579 636 822 797 803 
7 mm 365 394 421 451 521 551 
8 mm 130 190 231 231 291 298 

9 *) mm 130 190 231 231 291 298 
10 *) mm 480 540 581 581 641 648 
11 *) mm 580 640 681 681 741 748 
12 *) mm 900 960 1001 1001 1061 1068 
13 *) mm 1350 1410 1451 1451 1511 1518 
14 mm Ø 500 Ø 650 Ø 790 Ø 790 Ø 1000 Ø 1100 

*)  allSTOR exclusive 



Solarstation auroFLOW exclusive 

auroFLOW exclusive is verkrijgbaar in twee 
types: 
VPM 20/2 S and VPM 60/2 S 
  
V = Vaillant 
P = Buffer 
M = Module 
20 = 4 - 20 m2 vlakke collector 
 = 4 - 14 m2 buiscollector 
60 = 20 - 60 m2 vlakke collector 
 = 14 - 28 m2 buiscollector 
/2 = 2nd  generatie 
S = Solar 

 

Solarstation 
auroFLOW exclusive 

Bedieningsbord 
auroFLOW exclusive 



Instellingen 
– Eigen ingebouwde regelaar 
– Variabel debiet 
– Ontluchting tijdens werking 
– Mogelijk voor thermisch gelaagd te 

sturen 
– Installatie assistent 

Solarstation 
auroFLOW exclusive 

Solarstation auroFLOW exclusive 

Presenter
Presentation Notes
Folgende Funktionen sind integriert:Alle wesentlichen Einstellungen sind über ein integriertes Bedienfeld erreichbar, Volumenstromanpassung, Entlüftung im BetriebTemperaturgeführte Einschichtung in zwei Speicherebenen, FrostschutzOptimierung auf maximalen Solarertrag und dessen Anzeige, InstallationsassistentenSchichtladeeinheit, Automatische Adaption an den Solarkreis inkl. Solar-Schauglas



Components auroFLOW exclusive /2 

T1–T4 Temperatuur sensor 
2 Retour solar circuit 
3 Onderhoudskraan met ingebouwde       
terugslagklep. 
4  Solar overdrukklep 
5 Solar pomp 
6 Vulkraan 
7 Druksensor 
8 Bufferaansluiting 
9 3-wegkraan 
11 Debiet indicator 
12 Warmtewisselaar 
13 Buffer pomp 
14 Afsluitkraan 
15 Bufferaansluiting 
16 Debietsensor 
17 Overhitting beveiliging 
19 Afsluitkraan 
20 Bufferkraan 
21 Afsluitkraan 
23 Ontluchter 
24 Electronica 
25 Vertrek solar circuit 



Functie schema auroFLOW exclusive /2 

T1– T4 sensors 
1 Bufferpomp 
2 Solar pomp 
3 Platenwarmtewisselaar 
4 Debiet sensor 
5 Ontluchter 
6 Overdrukklep 
7 Electronica 
9 Overhitting beveiliging 



Electronics PCB auroFLOW exclusive 

1    Display and sensors (T5 & T6) 
2    Internal components 
3    Operation LED 
4    Internal components 
5    eBUS  terminal 
6    Not used 

7    Not used 
8    Cylinder charging pump 
9    Solar pump 
10   230 V~ power supply 
11  Fuse T4 A 



Electronica auroFLOW exclusive 

1 
T5 – VR 11  
T6 – VR 10  

2    Diagnosis socket 
3    eBUS connectie 



Drinkwaterstation aguaFLOW exclusive 

aguaFLOW exclusive is verkrijgbaar in  
3 versies: 
VPM 20/25/2 W, 
VPM 30/35/2 W and VPM 40/45/2 W 
V = Vaillant 
P = Buffer 
M = Module 
20/25 = 20 l/min met warmtepomp 
    25 l/min met andere toestellen 
   
30/35 = 30 l/min met warmtepomp  
  35 l/min met andere toestellen  
   
40/45 = 40 l/min met warmtepomp  
  45 l/min met andere toestellen  
  
/2 = 2nd generatie 
W = Water 

 

D.h.w. unit 
aguaFLOW exclusive 

User interface 
aguaFLOW exclusive 



Drinkwaterstation aguaFLOW exclusive 

Instellingen 
– Ingebouwde regelaar 
– Comfort aanpassing 
– Installatie assistent 
– Programeerbare omlooppomp functie 

Drinkwaterstation 
aguaFLOW exclusive 

Presenter
Presentation Notes
Folgende Funktionen sind integriert:Alle wesentlichen Einstellungen sind über ein Bedienfeld erreichbar, Volumenstromanpassung de(Entlüftung im Betrieb,)FrostschutzKomfortanpassung über LeistungsvorgabeInstallationsassistentZirkulationsmodi inklusive Zeitfenster



. 

Legenda 
1 High efficiency pump  
2 Mengkraan 
3     Debiet sensor 
4     Platenwarmtewisselaar 
5 Elektronica 
 

Componenten en functies aguaFLOW exclusive /2 

6 Buffer circuit 
T1 – T4  temperatuur sensors 
7     Retour buffer circuit 
8     Koud water aansluiting 
9     Circulatiepomp aansluiting optie 



Afhankelijk van de warmwater temp.  ► bepaalde buffer temperatuur 
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Afhankelijk van het  gewenste warmwater 
comfort kan men de gewenste instelling 
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Electronica PCB aguaFLOW exclusive 

1    Display 
2    Sensors  
3    Operation-LED 
4    Sensors  
5    eBUS  
6    Cascade valve (KV) 

7    Niet van toepassing 
8    Buffer pomp 
9    circulatie pomp 
10  230 V~  
11  Zerkering T4 A 



Electronica aguaFLOW exclusive cascade 

1                2                            3 

Bij een cascade opstelling steeds adressen toekennen via eBUS connectie ! 

Presenter
Presentation Notes
Wird die aguaFLOW in einer Kaskade betrieben, ist die Adressierung zwingend vordem Verbinden mit dem eBUS durchzuführen!



Electronica aguaFLOW – Circulatie pomp (optie) 

Comfort mode 
Circulatie tijd 06:00 - 22:00 (16 hours) temp. 60 °C 
De circulatiepomp loopt permanent binnen de ingestelde 
tijdvensters. 
 
 
Eco mode (Circulatie pomp kick functie) 
Start: 
De circulatiepomp schakelt indien nodig in en na 3 minuten 
opnieuw uit. Hierbij loopt de circulatiepomp alleen 
binnen de ingestelde tijdvensters. 

: 

Presenter
Presentation Notes
Hinweis für beide Modi:Sobald eine Zirkulationspumpe im DIA aktiviert wurde, wird im aktiven Zeitfenster die Temperaturregelung aktiviert. So wird bei kleinen Umlaufmengen der Zirkulationspumpe auch ohne Durchflusserkennung die Temperatur geregelt.



Muurbevestiging aguaFLOW exclusive cascade 

Als accesoire zijn er beugels verkrijgbaar 
voor een cascade opstelling. 
Maximum 4 aguaFLOW exclusive zijn 
mogelijk , deze kunnen ofwel rechts of links 
van de buffer geplaatst worden.  
Tot 105 "standard flats“. 

VPM  
20/25/2 W 

VPM  
30/35/2 W 

VPM  
40/45/2 W l/min NL 

2 - - 40/50 9/14 
1 1 - 50/60 14/19 
- - 2 80/90 32/39 
3 - - 60/75 14/29 
2 1 - 70/85 25/35 
1 2 - 80/95 32/42 
- - 3 110/125 54/65 
4 - - 70/90 25/39 
3 1 - 80/100 32/46 
2 2 - 90/110 39/54 
1 3 - 110/120 46/52 
- - 4 150/170 87/105 

Presenter
Presentation Notes
Als Zubehör werden Wandaufbauten in verschiedenen Größen angeboten. Es sind maximal vier aguaFLOW exclusive möglich, die wahlweise von links oder rechts an die Pufferspeicher angebunden werden können. Es können bis zu 105 „Standardwohnungen“ versorgt werden.



Cascade schema VPM …/2 W 

− elke aguaFLOW heeft een 
verplichte cascade valve (KV) 

 
 

Voor de busaansluiting moeten de adressen juist staan van de cascade opstelling 



Accessoire: Houders voor cascade aguaFLOW exclusive 

 
4 x aguaFLOW exclusive 

Cascade start met 1 Pcs. 0010014301 en 2 pcs. of  0010014303. 



Accessoire voor aguaFLOW exclusive 

230 V 
50 Hz 
IP44 
12 s/ 90° 

Cascade valve (KV) 
(0010015146) 

Circulatie pomp  
(0010015144) 

Kit voor externe circulatie pomp 
(0010015145) 

High efficiency pomp 
230 V 
50 Hz 
8 W 
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auroFLOW plus VPM 15 D / VPM 30 D 



Type beschrijving VPM 15/30 D 

- V = Vaillant 

- P = Buffer (German “puffer) 

- M = Module 

- 15 = tot 15 m² collector oppervlakte (6 x VFK 135 VD) 

- 30 = tot 30 m² collector oppervlakte ( 2 x 6 VFK 135 VD) 

- D = leegloop systeem (drainback system) 

–1 



Design VPM 15 D (basis module) 

–Basis module 

Opgelet !!! 

–De basismodule kan NOOIT tegen de 
allSTOR bevestigd worden, enkel 
muurbevestiging is mogelijk. Het 
glycolmengsel moet nog gevuld worden in het 
station. 
Leveringsomvang 

–VPM 15 D 

–Wandhouder 

–T6 voeler (buffervoeler onderaan) 

 

Opgelet 

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

 

–2 



Design VPM 30 D (met extensie) 

–Extensiemodule –Basismodule 

Opgelet !!! 

–De basis- en extensiemodule kunnen NOOIT tegen 
de allSTOR bevestigd worden. De basismodule komt 
altijd RECHTS te staan en de extensiemodule links 
ertegen, op dezelfde hoogte. Het glycolmengsel moet 
nog gevuld worden in de stations. 

Leveringsomvang basis module 

–VPM 15 D 

–Wandhouder 

–T6 buffer voeler onderaan 

Leveringsomvang extensie module 

-Buizenset 

-Zonnepomp 

-Wandhouder 

Opgelet 

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

 
–3 



Hoogteverschil 

–4 



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 



Afmetingen 

–Geluid (< 51 dB(A)) 

–6 



Ingebouwde pompen VPM 15D 

–Ingebouwde laag energiepomp (VPM 15D) 

–Verbruik 3W – max. 70W 

–Sturing via PWM signaal 

–Tot maximum 6 collectoren 

–Ingebouwde laag energiepomp (VPM 15D) 

–Verbruik 3W – 63W 

–Sturing via PWM signaal 

SOLAR pomp 
BUFFER pomp 

–7 



Reservoir 

1- retour zonnevloeistof 

2- reservoir 

3- Verbinding naar overdrukventiel 

4- Verbinding naar extensie reservoir 

5- Verbinding naar extensie reservoir 

–Het reservoir is leeg geleverd. 

 

–Opvullen met vulpomp 

 

–Volume reservoir 20 liter 

 

–8 



Overdrukventiel - platenwarmtewisselaar 

 Platenwarmtewisselaar 

–De platenwarmtewisselaar die voorzien is intern in het 
station heeft als doel de warmte van de zonnevloeistof 
over te zetten naar de buffer (boiler spiraal) 

 

–De platenwarmtewisselaar heeft een maximum 
vermogen van 16 KW. 

 Overdrukventiel 

–Overdrukventiel 3 bar (solar) 

–9 



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 



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 



Overzicht voelers 

– T2 solar retour voeler 

– T1 solar vertrek voeler 

– STW1 solar maximum beveiliging 

– T4 buffer retour voeler 

– STW2 buffer maximum beveiliging 

– T3 buffer vertrek temperatuur 
–12 



Voelers 

– T1, T2, T3 en T4 zijn NTC voelers, vergelijkbaar met de VR11 voeler.  
 
– STM voelers, dit zijn bimetal voelers die bij een maximum van 110 °C het contact gaan 

openen. Deze twee voelers 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. 
 

– T1, T2, T3, T4 en de STM voelers zijn droge voelers. 
 

 
 

–13 



Elektonica 

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 

–14 



In welke combinatie heb ik de driewegkraan UV5 nodig?  
 

Indien we twee verschillende temperaturen willen stockeren in het vat of cascade van buffervaten. 

–15 

 



Cascade opstelling 

–16 

  
 

 



Waar sluit ik de driewegkraan elektrisch aan?  

– steeds aan te sluiten op het VPM D station (klemmen L1 – N)  

– kabel speciaal voorzien in de prijslijst (ref. 0020160611) om te kunnen aansluiten op de printplaat van het VPM D station 
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–Ref.0020160611 

–Printplaat VPM D station 



Welk type van driewegkraan heb ik nodig? 

- referentie 009462 (met terugloopveer) 

 

– stand driewegkraan bij laden van de sanitaire laag: spanning tussen klemmen L1 – N [stroming AB – A] 

 

– stand driewegkraan bij laden van de CV-laag: spanningsloos [stroming AB – B] 
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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 

–19 



Functies (stand alone) 

– Automatisch  

– High flow 

– Low flow 

 

– Automatisch : er kunnen twee temperaturen ingesteld worden dit voor het sanitair en verwarming (buffer). De zonnepomp 
gaat het toerental zelf aanpassen zodoende de buffer op de juiste temperatuur te laden. UV5 (externe driewegkraan met 
terugloopveer) zal ervoor zorgen dat de hoogste temperatuur boven in de buffer komt en onderaan voor de cv laag.  

– Prioriteit  

Warm water 

Verwarming 

Indien er te weinig opbrengst is voor de buffer te laden dan gaat het systeem zich aanpassen en trachten te werken met 
een delta T 10 tussen vertrek en retour van de buffer.  

 

- High flow : de hoogste snelheid van de pomp gebruiken voor het laden van een bivalente zonneboiler. 

 

- Low flow : de laagste snelheid gebruiken voor het laden van een bivalente boiler zonneboiler.  

 

–20 



Werking (stand alone) 

–Als temperatuurverschil tussen T5 en T6 groot 
genoeg is dan start het zonnesysteem op. Dit is 
instelbaar op de VPM D tussen 5K en 25K.  

–21 



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 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 



– 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 collector 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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–Hydraulische aansluiting 

–25 



Sectie leiding tussen buffer en station.  

–26 



Sectie leiding tussen VPM D station en collectoren. 
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–28 
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Potentiële mogelijkheden  

–Appartementen, studenten homes 

–Kleine tot middelgrote hotels 

–Scholen , sportcomplexen, 

–Gebouwen met minimale bezetting (afname) 

–Enz… 
–30 



Potentiële mogelijkheden  

Een DBS station kan steeds gekoppeld worden aan  
bivalente zonneboilers, warmtepompboilers enz. 
(zie schema). 
 
 
Een groot voordeel = werking stand-alone. 
 
DBS beschikt over een ingebouwde regelaar. De 
voeler T6 wordt onderaan in de boiler geplaatst en 
de voeler T5 bovenaan 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 
zonnestation !!!) 
 
Bijkomend moet de installateur bij deze opstelling 
een expansievat,  veiligheidsgroep, vulset en 
manometer voorzien op de leiding tussen DBS 
station en ingebouwde spiraal in de boiler.   

T5 

T6 

–31 



–Opstart principe T5 – T6 - sturing UV5 

T6 voeler 
UV 5 driewegkraan ref. 009462 

 

T5 voeler 
–De componenten T5, T6 en UV5 
worden aangesloten op de elektronica 
van het station VPM 15/30 D. 

–Opstart 

Van zodra er een minimum verschil is 
van 15C° (instelbaar) tussen T5 en T6 
start het zonnesysteem op.  

-Uitschakelpunt 

Als T6 de maximale temperatuur 
bereikt heeft schakelt het station VPM 
15/30 D uit. 

-Functie UV5 

Deze driewegkraan gaat ervoor 
zorgen dat we voor het sanitair in de 
buffer de bovenste laag kunnen 
opwarmen, eens we de gevraagde 
temperatuur bereikt hebben schakelt 
de driewegkraan UV5 naar positie 
verwarming (onderaan in de buffer). 
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Installatie mogelijkheden  

Overzicht schema 

–Ecotec 

–allSTOR exclusiv /3 

–auroFLOW plus VPM 15D 

–VRS 620 

–aguaFLOW VPM W 20/25/2 

–Zwembad 
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Installatie mogelijkheden 

Overzicht schema 

–Ecotec 

–Cascade 3 x allSTOR plus /3 

–Cascade 4 x auroFLOW           
plus VPM 15D  

–VRS 620 

–Cascade 2 x aguaFLOW VPM 
W 20/25/2 

  

–De eerste buffer is voorzien voor het warmwater TD2-SP1 

–De tweede buffer is voorzien voor de verwarming SP2 

–De derde buffer is voorzien voor de verwarming maar kan volledig opwarmen met zonne-
energie door de bijkomende voeler T6 

1 2 3 

T6 voeler 

SP2 voeler 
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Te volgen installatie instructies 

- Hoogteverschil tussen de collectoren en het VPM D station minimum 1 meter 

- Het maximale hoogteverschil tussen collectoren en VPM 15 D station is 6 meter. 

- Het maximale hoogteverschil tussen collectoren en VPM 30 D station is 9 meter 

- Steeds een minimum van twee collectoren plaatsen. 

- De solarleiding tussen collectoren en VPM D station moet steeds een minimum 

afhelling hebben van 4% (4 cm/m). 

- Systeem ter plaatse te vullen (20L per module) 

- De solarleiding sectie en lengte moet bepaald worden volgens het aantal 

panelen. 

- Solarleiding koper buis (geen inox geribbelde buis): hydraulische weerstand 

- Offerte aanvragen via Technical Projects. 
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Easy to plan… 

 

– Slechts twee 2 modules (VPM 15 D of 30 D) 

– Duidelijke regels voor het dimensioneren 

– Duidelijk regels voor de installatie te monteren 

– Combinatie mogelijk met VPS allSTOR plus en exclusiv 

– Combinatie mogelijk met auroSTOR 300 – 2000 liter 

– Cascade mogelijk tot 4 x VPM 30 D (120m² collector oppervlakte) 

– Compatibel met VRS 620/3 regelaar (E-bus verbinding) 
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Waarom kiezen voor auroFLOW plus ? 

 

– Geen stagnatie problemen 

– Geen overhitting problemen  

– Minder hydraulische stress op de solar componenten 

– Voorgemonteerde modules 

– Weinig bijkomende componenten nodig (geen expansievat, afkoelvat enz…) 

– Stations kunnen ook “stand alone” werken door de geïntegreerde regeling 

–  Display met solar opbrengst indicatie in KWh weergave.  

– Solar vloeistof maximum 20 liter (VPM 15 D) of maximum 40 liter (VPM 30D). 

– Eigen productie Germany (Gelsenkirchen) 

– Alle geïntegreerde pompen EUP ready  
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– N.V. Vaillant S.A. 

– Rue Golden Hopestraat 15 ▪ B-1620 Drogenbos ▪ Tel. 02/3349300 

– Fax 02/3349319 ▪ www.vaillant.be ▪ info@vaillant.be 
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