
Présentation des systèmes d’énergie solaire. (Module 1)
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Les systèmes solaires
à écoulement libre
pour l’eau chaude sanitaire

Les systèmes solaires sous 
pression
pour l’eau chaude sanitaire

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

Aperçu.

auroFLOW plus

auroSTEP plus auroCOMPACT plus
VRS 560

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

kits 150 l capteurs montage type litres confort

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

vertical

apparent

1,8 kW

mono-
serpentin

150 l

  

kit  4A auroSTEP plus 150 VI encastré

kit  7A auroSTEP plus 150 VF
kit  9A auroSTEP plus 150 HF-eco* toit plat

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

horizontal

apparent

1,8 kW

mono-
serpentin

150 l

  

kit  5A auroSTEP plus 150 HI
kit  6A auroSTEP plus 150 HI-eco* encastré

kit  8A auroSTEP plus 150 HF toit plat

*  le kit eco comporte 1 capteur supplémentaire (2 capteurs à la place de 1)
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auroSTEP plus VEH SN 150/3.

kits 150 l capteurs montage type litres confort

kit 1B auroSTEP plus 150 VT

1x VFK 135 VD

vertical

appa-
rent 1,8 kW

mono-serpentin 
avec résistance  
électrique 1,8 

kW 

150 l

  

kit 4B auroSTEP plus 150 VI encas-
tré

kit 7B auroSTEP plus 150 VF
kit 9B auroSTEP plus 150 HF-eco* toit plat

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

1x VFK 135 D

horizontal

appa-
rent

1,8 kW

mono-serpentin 
avec résistance  
électrique 1,8 

kW 

150 l

  

kit 5B auroSTEP plus 150 HI
kit 6B auroSTEP plus 150 HI-eco*

encas-
tré

kit 8B auroSTEP plus 150 HF toit plat

* le kit eco comporte 1 capteur supplémentaire (2 capteurs à la place de 1)
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auroSTEP plus VIH SN 250/3.

kits 250 l capteurs montage type litres confort

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

vertical

appa-
rent

2,7 kW

bi-serpentins

250 l  

  

kit 13A auroSTEP plus 250 VI
kit 14A auroSTEP plus 250 VI-eco*

encas-
tré

kit 16A auroSTEP plus 250 VF
kit 17A auroSTEP plus 250 VF-eco* toit plat

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

horizontal

appa-
rent 2,7 kW

bi-serpentins

250 l  

  
kit 15A auroSTEP plus 250 HI encas-

tré

* le kit eco comporte 1 capteur supplémentaire (3 capteurs à la place de 2) 
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auroSTEP plus VEH SN 250/3.

kits 250 l capteurs montage type litres confort

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

vertical

appa-
rent

2,7 kW

mono-serpentin 
avec résistance  

électrique
2,7 kW

250 l  

  

kit 13B auroSTEP plus 250 VI
kit 14B auroSTEP plus 250 VI-eco*

encas-
tré

kit 16B auroSTEP plus 250 VF
kit 17B auroSTEP plus 250 VF-eco* toit plat

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

horizontal

appa-
rent

2,7 kW

mono-serpentin 
avec résistance  

électrique
2,7 kW

250 l  

  
kit 15B auroSTEP plus 250 HI encas-

tré

* le kit eco comporte 1 capteur supplémentaire (3 capteurs à la place de 2) 
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auroSTEP plus VIH SN 350/3.

kits 350 l capteurs montage type litres confort

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

vertical

appa-
rent

3,6 kW

bi-serpentins

350 l
     

  

kit 20A auroSTEP plus 350 VI encas-
tré

kit 22A auroSTEP plus 350 VF toit 
plat

kit 19A auroSTEP plus 350 HT

3x VFK 135 D

horizontal

appa-
rent 3,6 kW

bi-serpentins

350 l
     

  kit 21A auroSTEP plus 350 HI encas-
tré
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auroSTEP plus VEH SN 350/3.

kits 350 l capteurs montage type litres confort

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

vertical

appa-
rent

3,6 kW

mono-ser-
pentin avec 
résistance  
électrique

3,6 kW

350 l
     

  

kit 20B auroSTEP plus 350 VI encas-
tré

kit 22B auroSTEP plus 350 VF toit 
plat

kit 19B auroSTEP plus 350 HT

3x VFK 135 D

horizontal

appa-
rent

3,6 kW

mono-ser-
pentin avec 
résistance  
électrique

3,6 kW

350 l
     

  kit 21B auroSTEP plus 350 HI encas-
tré
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Aperçu des composants d’un collecteur solaire.

Verre de sécurité

Surface d’absorption en alu

collecteur en spirale

châssis en alu

Isolation

Panneau en alu
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Caractéristiques techniques VFK 135 D.
Unité VFK 135 D

Type d’absorbeur Serpentin horiz.
Dimensions (L x l x h) mm 1233 x 2033 x 80 
Poids kg 37
Volume l 1,35
Pression max. bar 10
Température 
d’immobilisation

°C 176

Surface brute m² 2,51
Surface active m² 2,35 
Surface d’absorption m² 2,33
Absorbeur mm Aluminium (métallisé sous vide) 0,5 x 1178 x 1978
Revêtement Hautement sélectif (bleu)

α = 95 %
ε =5 %

Protection en verre mm 3,2 (épaisseur) x 1233 x 2033
Type de verre Verre solaire de sécurité (structure prismatique)
Transmission % τ = 91
Isolation paroi arrière mm

W/m²K
kg/m³

40
λ = 0,035

ρ = 55
Isolation des bords aucune
Rendement ηo % 80,1 
Capacité calorifique Ws/m²K 7362
Coefficient de transmis-
sion thermique (k1)

W/m²K 3,76

Coefficient de transmis-
sion thermique (k2)

W/m²K² 0,012
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VFK135 D - kit de raccordement.

1 collecteur
ref. 0020071280

2 collecteurs
ref. 0020071593

3 collecteurs
ref. 0020084948



      15

Caractéristiques techniques VFK 135 VD.
Unité VFK 135 VD

Type d’absorbeur Serpentin Vert.
Dimensions (L x l x h) mm 2033 x 1233 x 80 
Poids kg 37.5
Volume l 1,46
Pression max. bar 10
Température 
d’immobilisation

°C 170

Surface brute m² 2,51
Surface active m² 2,35 
Surface d’absorption m² 2,33
Absorbeur mm Aluminium (métallisé sous vide) 0,5 x 1978 x 1178
Revêtement Hautement sélectif (bleu)

α = 95 %
ε =5 %

Protection en verre mm 3,2 (épaisseur) x 2033 x 1233
Type de verre Verre solaire de sécurité (structure prismatique)
Transmission % τ = 91
Isolation paroi arrière mm

W/m²K
kg/m³

40
λ = 0,035

ρ = 55
Isolation des bords aucune
Rendement ηo % 81,4 
Capacité calorifique Ws/m²K 8088
Coefficient de transmis-
sion thermique (k1)

W/m²K 2.645

Coefficient de transmis-
sion thermique (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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Légende

1 Clips
2 Tuyaux de départ
3 Tuyaux de retour
4. 5) Bouchon
6 Tuyaux de connexion
7 Collecteur

VFK135 VD -montage du collecteur.

1 collecteur
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 collecteurs
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 collecteurs
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 du tuyaux 2 en 1

- A partir de 3 VFK 135 VD il faut 
  raccorder les collecteurs en diagonale

- Placer la sonde dans le doigt de gant 
  qui est le plus près du tuyaux de départ
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Dimensions auroSTEP plus  VIH et VEH  SN 150/3.

Légende
1 Raccord eau chaude R 3/4
2 Raccord eau froide R 3/4
3 Autocollant schéma de raccordement
4 Sans fonction
5 Anode de protection en magnésium
6 Tube plongeur pour sonde ballon Sp1
7 Soupape de vidange
R = filetage extérieur
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Tuyau en cuivre isolé avec des raccords et colliers de fixation.

10m  ref.302359
20m  ref.302360
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Unité
Capacité nominale du ballon  l  150
Surpression de service autorisée bar  10
Échangeur solaire
Surface de chauffe  m2 1,3
Besoin en fluide caloporteur l  8,5
Capacité en fluide caloporteur de la spirale de chauffage l  8,4
Température de départ solaire maxi. °C 110
Température maxi. de l’eau chaude °C 75
Tension de fonctionnement V AC/Hz 230/50
Puissance maximale absorbée W max. 100
Charge maximale de contact du relais de sortie (max). A 2
Écart de commutation le plus court min 10
Autonomie min 30
Température ambiante max. autorisée °C 50
Tension de fonctionnement sonde V 5
Section minimale des câbles des sondes mm² 0,75
Section minimale des câbles de raccordement 230 V mm² 2,5
Protection électrique IP 20
Classe de protection pour appareil de régulation N
Consommation d’énergie en veille kWh/24h ≤ 1,3
Mesure
Diamètre extérieur du cylindre du ballon mm 600
Diamètre extérieur du cylindre du ballon sans isolation mm 500
Largeur mm 608
Profondeur mm 774
Hauteur mm 1084
Raccord eau chaude et eau froide Ø R 3/4
Circuit solaire trajet départ et retour (vis de serrage) mm 10
Poids
Ballon avec isolation et emballage kg 110
Ballon rempli prêt à l’emploi kg 260

Caractéristiques techniques auroSTEP plus VIH SN 150/3.
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Unité  VEH SN 
150/3 

Capacité nominale du ballon  l  150
Puissance de sortie d’eau chaude  bar  10
Surpression de service autorisée V AC/Hz 230/50
Tension de fonctionnement  W  max. 140
Puissance maximale absorbée  A  2
Charge maximale de contact du 
relais de sortie (max). 

 A 8

Écart de commutation le plus court min  10
Autonomie min  30
Température ambiante max. auto-
risée

°C  50

Tension de fonctionnement sonde V 5
Section minimale des câbles des 
sondes

mm²  0,75

Section minimale des câbles de 
raccordement 230 V

mm² 1,5 of 2.5

Protection électrique IP 21
Classe de protection pour appareil 
de régulation

 i

Echangeur solaire
Surface de chauffe m² 1,3
Besoin en fluide caloporteur l  8,5
Capacité en fluide caloporteur de la 
spirale de chauffage

l  8,4

Température de départ solaire 
maxi.

 °C  110

Température maxi. de l’eau chaude  °C  75

Échangeur chauffage
Tension de fonctionnement  V AC/Hz  230/50
Puissance maximale absorbée  kW  1,8
Quantité d’eau de mélange de 40 
°C (avec mélange d’eau froide à
15 °C et une température du ballon 
de 65 °C)

l  130

Température max. de l’eau chaude  °C  75
Consommation d’énergie en veille  kWh/24h  2,1
Mesure
Diamètre extérieur du cylindre du 
ballon

 mm  600

Diamètre extérieur du cylindre du 
ballon sans isolation

 mm 500

Largeur  mm 608
Profondeur  mm  774
Hauteur  mm  1084
Raccord eau chaude et eau froide R 3/4
Circuit solaire trajet départ et retour 
(emmanchements à force

mm 10

Poids
Ballon avec isolation et emballage  kg  110
Ballon rempli prêt à l’emploi  kg  260

Caractéristiques techniques auroSTEP plus VEH SN 150/3 .
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Dimensions auroSTEP plus VIH et VEH SN 250/3.

Légende
1 Raccord eau chaude R 3/4
2 Départ ballon R 1 (pas disponible avec VEH)
3 Retour ballon R 1 (pas disponible avec VEH)
4 Raccord eau froide R 3/4
5 Autocollant schéma de raccordement
6 Sans fonction
7 Anode protection en magnésium
8 Tube plongeur pour sonde ballon Sp1
9 Soupape de vidange
R = Filetage extérieur
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Unité
Capacité nominale du ballon  l 250
Puissance de sortie d’eau chaude l/10 min 150
Surpression de service autorisée bar 10
Tension de fonctionnement V AC/Hz 230/50
Puissance maximale absorbée W max. 100
Charge maximale de contact du 
relais de sortie (max). 

A 2

Écart de commutation le plus court min 10
Autonomie min 30
Température ambiante max. auto-
risée

°C 50

Tension de fonctionnement sonde V 5
Section minimale des câbles des 
sondes

mm² 0,75

Section minimale des câbles de 
raccordement 230 V

mm² 1,5

Protection électrique IP 20
Classe de protection pour appareil 
de régulation

N

Échangeur solaire
Surface de chauffe  m2 1,3
Besoin en fluide caloporteur l  8,5
Capacité en fluide caloporteur de 
la spirale de chauffage

l  8,4

Température de départ solaire 
maxi.

°C 110

Température maxi. de l’eau chaude °C 75

Échangeur chauffage
Puissance en continu eau 
chaude(pour une température 
d’eau de chauffage de 85 à 65 
°C et par une température d’eau 
chaude de 45°C (ΔT=35 K))

l/h 642

Surface de chauffe m² 0,8
Débit nominal du liquide de 
chauffage

m³/h 1,1

Capacité de la spirale de chauffage l 5,4
Puissance en continu 
(pour 85-65 °C)

kW 26

Perte de pression pour le débit 
nominal du liquide de chauffage

mbar 25

Température maxi. du liquide de 
chauffage 

°C 90

Température maxi. de l’eau chaude °C 75
Consommation d’énergie en veille kWh/24h ≤ 2,1
Mesure
Diamètre extérieur du cylindre du 
ballon

mm 600

Diamètre extérieur du cylindre du 
ballon sans isolation

mm 500

Largeur mm 608
Profondeur mm 774
Hauteur mm 1692
Raccord eau chaude et eau froide Ø R 3/4
Circuit de chauffage trajet départ 
et retour

Ø R 1

Circuit solaire trajet départ et re-
tour (emmanchements à force)

mm 10

Poids
Ballon avec isolation et emballage kg 145
Ballon rempli prêt à l’emploi kg 395

Caractéristiques techniques auroSTEP plus VIH SN 250/3.
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Unité  VEH SN 
250/3 

Capacité nominale du ballon  l 250
Surpression de service autorisée  bar 10
Tension de fonctionnement V AC/Hz 230/50
Puissance absorbée, appareil de
régulation

 W max. 100

Charge maximale de contact du 
relais de sortie.

 A 2

Courant total maximal 
(résistance chauffante et appareil 
de régulation)

 A 12

Ecart de commutation le plus court min 10
Autonomie min 30
Température ambiante max. auto-
risée

°C 50

Tension de fonctionnement sonde V 5
Section minimale des câbles des 
sondes

mm² 0,75

Section de consigne des câbles de
raccordement 230 V

mm² 2.5

Type de protection IP 21
Classe de protection pour appareil 
de régulation

 i

Echangeur solaire
Surface de chauffe m² 1,3
Besoin en fluide caloporteur l 8,5
Capacité en fluide caloporteur de la
spirale de chauffage

l 8,4

Température max. de départ solaire  °C 110
Température max. de l’eau chaude  °C 75

Résistance chauffante électrique
Tension de fonctionnement  V AC/Hz 230/50
Puissance maximale absorbée  kW 2,7
Quantité d’eau de mélange de 40 
°C (avec mélange d’eau froide à
15 °C et une température du ballon 
de 65 °C)

l 220

Température max. de l’eau chaude  °C 80
Consommation d’énergie en veille  kWh/24h 2,1
Mesure
Diamètre extérieur du cylindre du 
ballon

 mm 600

Diamètre extérieur du cylindre du 
ballon sans isolation

 mm 500

Largeur  mm 608
Profondeur  mm 774
Hauteur  mm 1692
Raccord eau chaude et eau froide R 3/4
Circuit solaire trajet départ et retour 
(emmanchements à force

mm 10

Poids
Ballon avec isolation et emballage  kg 136
Ballon rempli prêt à l’emploi  kg 390

Caractéristiques techniques auroSTEP plus VEH SN 250/3 .
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Dimensions auroSTEP plus VIH et VEH SN 350/3.

Légende
1 Raccord eau chaude R 3/4
2 Départ ballon R 1 (pas disponible avec VEH)
3 Retour ballon R 1 (pas disponible avec VEH)
4 Raccord eau froide R 3/4
5 Autocollant schéma de raccordement
6 Sans fonction
7 Anode protection en magnésium
8 Tube plongeur pour sonde ballon Sp1
9 Soupape de vidange
R = Filetage extérieur
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Unité
Capacité nominale du ballon  l 389
Puissance de sortie d’eau chaude l/10 min 150
Surpression de service autorisée bar 10
Tension de fonctionnement V AC/Hz 230/50
Puissance maximale absorbée W max. 180
Charge maximale de contact du relais 
de sortie (max). 

A 2

Écart de commutation le plus court min 10
Autonomie min 30
Température ambiante max. autori-
sée

°C 50

Tension de fonctionnement sonde V 5
Section minimale des câbles des 
sondes

mm² 0,75

Section minimale des câbles de rac-
cordement 230 V

mm² 2,5

Protection électrique IP 20
Classe de protection pour appareil de 
régulation

N

Échangeur solaire
Surface de chauffe  m2 1,6
Besoin en fluide caloporteur l 12,5
Température de départ solaire maxi. °C 110
Température maxi. de l’eau chaude °C 75

Échangeur chauffage
Puissance en continu eau 
chaude(pour une température d’eau 
de chauffage de 85 à 65 °C et par 
une température d’eau chaude de 
45°C (ΔT=35 K))

l/h 642

Surface de chauffe m² 0,8
Débit nominal du liquide de chauffage m³/h 1,1
Capacité de la spirale de chauffage l 5,4
Puissance en continu (pour 85-65 °C) kW 26
Perte de pression pour le débit nomi-
nal du liquide de chauffage

mbar 25

Température maxi. du liquide de 
chauffage 

°C 90

Température maxi. de l’eau chaude °C 75
Consommation d’énergie en veille kWh/24h ≤ 2,1
Mesure
Diamètre extérieur du cylindre du 
ballon

mm 805

Diamètre extérieur du cylindre du bal-
lon sans isolation

mm 600

Largeur mm 605
Profondeur mm 814
Hauteur mm 1592
Raccord eau chaude et eau froide Ø R 3/4
Circuit de chauffage trajet départ et 
retour

Ø R 1

Circuit solaire trajet départ et retour
(emmanchements à force)

mm 10

Poids
Ballon avec isolation et emballage kg 210
Ballon rempli prêt à l’emploi kg 600

Caractéristiques techniques auroSTEP plus VIH SN 350/3.
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Unité VEH SN 
350/3 

Capacité nominale du ballon  l 350
Surpression de service autorisée  bar 10
Tension de fonctionnement V AC/Hz 230/50
Puissance maximale absorbée  W max. 180
Charge maximale de contact du 
relais de sortie.

 A 2

Ecart de commutation le plus court min 10
Autonomie min 30
Température ambiante max. auto-
risée

°C 40

Tension de fonctionnement sonde V 5
Section minimale des câbles des 
sondes

mm² 0,75

Section de consigne des câbles de 
raccordement 230 V

mm² 2.5

Type de protection IP 21
Classe de protection pour appareil 
de régulation

 i

Echangeur solaire
Surface de chauffe m² 1,6
Besoin en fluide caloporteur l 12,5
Température max. de départ solaire  °C 110
Température max. de l’eau chaude  °C 75

Résistance chauffante électrique
Tension de fonctionnement  V AC/Hz 230/50
Puissance maximale absorbée kW 3,6
Quantité d’eau de mélange de 40 
°C (avec mélange d’eau froide à
15 °C et une température du ballon 
de 65 °C)

l 220

Température max. de l’eau chaude °C 75
Consommation d’énergie en veille kWh/24h 2,1
Mesure
Diamètre extérieur du cylindre du 
ballon

mm 805

Diamètre extérieur du cylindre du 
ballon sans isolation

mm 650

Largeur mm 814
Profondeur mm 969
Hauteur mm 1592
Raccord eau chaude et eau froide R 3/4
Circuit solaire trajet départ et retour 
(emmanchements à force

mm 10

Poids
Ballon avec isolation et emballage  kg 210
Ballon rempli prêt à l’emploi  kg 600

Caractéristiques techniques 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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1

2

8

4
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67

9
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Légende

1 - Circulateur
2 - Circulateur booster
3 - Soupape de surpression
4 - Régulation 
5 - Circuit imprimé
6 - Conduit départ collecteur solaire
7 - Conduit retour collecteur solaire
8 - Sonde Sp2
9 - Isolation démontable

Vue générale des composants auroSTEP plus VIH SN 350/3.
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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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Boiler 389 l      1/3 = 129 l
Puissance boiler 26 KW 
Delta T = 50°C

372,6 Kcal/min26 KW x 860

60 min
= =

Puissance 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 

Calcul du temps de réchauffe du boiler.
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Min. 4%

Max. 8,5 m

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

sans circulateur booster.

Exemple d’installation 1.

Distance maximale 
du tuyau duo est de 
20m.
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Min. 4%

Max.12 m

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

auroSTEP plus VIH SN 150/3.Exemple d’installation 2.

avec circulateur booster.

Distance maximale 
du tuyau duo est de 
20m.
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M

auroSTEP

i PF
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Distances et longueurs de conduites à respecter pour le montage de la cuve. 
Lx = longueurs de conduite en m
hx = différences de hauteur verticales en m

- La longueur maximale est de 20 m pour un « tube solaire en cuivre 2 en 1 » 
ou de 2 x 20 m s‘il s’agit de l‘emploi de conduites simples de 10 x 0,8 mm.

- La distance verticale h1 au dessus de la cuve (1) au point le plus bas du 
champ de capteurs ne peut être inférieure à 0,5 m.

- La distance verticale h2 au dessous de la cuve (1) au point le plus haut de 
la conduite d‘alimentation du capteur ne peut être supérieure à 6 m.

- Lorsque l‘installation solaire est à l‘arrêt, la longueur totale de conduite L1,  
entre l‘indicateur du niveau de liquide dans la cuve et le plus haut point de la 
conduite d‘alimentation du capteur - ne peut être inférieure à 2 m.

- La longueur de conduite L2 entre le capteur solaire et la cuve retour ne peut 
dépasser le triple de la distance verticale h3 entre le dessus du ballon 
et le dessous de la cuve.

Cuve retour solaire pour systèmes auroSTEP.
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Vanne thermostatique.

auroSTEP

i PF
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Vue générale du tableau de commande.

Touche info Touche 
fonctions
spéciales

Touche
programmation

Ecran Bouton de réglage
(appuyer & tourner)
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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

Légende
1 Niveau de programmation
2 Niveau de service / diagnostic
3 Recharge
4 Programmation horaire
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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.
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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

Programmation horaire de la fonction de recharge
5 Niveau d’information
6 Production solaire (clignote en présence d’une production)
7 Unités
8 Curseur
9 Affichage multifonctions
10 Jours de la semaine
11 Valeur de consigne / valeur réelle
12 Modes de fonctionnement
13 Fonctions spéciales
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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

Fonction de recharge avec programme horaire
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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

La fonction de recharge est constamment opérationnelle
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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

Pas de recharge
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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

Pompe solaire désactivée,Pas de recharge

13 Fonctions spéciales :
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4.3.2 Overzicht display

4

1
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7
8

9

10

11
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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

Recharge occasionnelle
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4.3.2 Overzicht display

4

1
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3
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6
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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

Recharge unique

7Gebruiksaanwijzing auroSTEPplus 0020173581_00

BEnl

4.3.2 Overzicht display

4
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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

Fonction Vacances

Aperçu affichage.
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Affichage Réglages
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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

Valeur de consigne de la température du
ballon
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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

Température sonde du ballon 1
(sonde supérieure du ballon)
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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

Température sonde du ballon 2
(sonde inférieure du ballon)

9Gebruiksaanwijzing auroSTEPplus 0020173581_00

BEnl

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

Température sonde du capteur 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

Programme horaire Plage de chauffage 
1 :
Période de mise en route de la recharge,
p. ex. lundi de 6:00 à 8:00

Niveau d’information.
Appuyez sur la touche info (I) pour visualiser des informations sur la température du collecteur, le programme de chauffage, etc.
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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

Fonction Arrêt occasionnel 
Appuyez une fois sur la touche Fonction spéciale : le symbole de la fonction Recharge occasionnelle clignote durant
10 secondes, la fonction est ensuite activée. La fonction est automatiquement désactivée, une fois la plage de recharge 
suivante atteinte. Pour désactiver la fonction au préalable, vous devez la resélectionner.
L’activation de la fonction ne peut être effectuée que dans le mode de fonctionnement 
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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

 .
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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

Recharge unique
Appuyez à deux reprises sur le symbole représentant la fonction Fête ; le symbole représentant la fonction Recharge 
unique clignote ; celle-ci est alors activée au bout de 10 secondes. Pour désactiver la fonction au préalable,
vous devez la resélectionner. 
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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

Fonction Vacances
Appuyez à trois reprises sur la touche Fonction spéciale ; le symbole représentant la fonction Vacances clignote pen-
dant environ 10 secondes ; vous pouvez alors indiquer vos jours de vacances avec le dispositif de réglage.
La fonction est ensuite activée pour la période programmée. Pour désactiver la fonction au préalable,
vous devez la resélectionner. Si la fonction Protection anti-légionnelles est activée, la protection anti-légionnelles
est exécutée le dernier jour des vacances.

Fonctions spéciales.
Appuyez sur la touche fonctions spéciales (F) pour activer les fonctions “party”, “remplissage exceptionnel du préparateur” et
“vacances” .
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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

Appuyez sur la touche P. Tournez le bouton de 
réglage jusqu’à ce que le symbole représentant le 
robinet s’affiche.
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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

Cliquez sur le dispositif de réglage ; le curseur 
met en évidence la valeur modifiable (H1), qui en 
outre clignote. Sélectionnez la plage horaire sou-
haitée en tournant le bouton de réglage.
Valeurs de réglage : 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

Cliquez sur le dispositif de réglage ; le curseur 
met en évidence le bloc de semaine, qui en outre 
clignote. Sélectionnez un bloc ou un jour de la
semaine en tournant le dispositif de réglage.
Valeurs de réglage : (MO-SU) ; (MO-FR) ;
(SA-SU) ; (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

Cliquez sur le dispositif de réglage ; le curseur 
met en évidence l’heure de démarrage, l’affichage 
de l’heure clignote. Sélectionnez une heure de 
démarrage en tournant le bouton de réglage. Pour
régler les minutes, cliquez à nouveau sur
le dispositif de réglage.
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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

Cliquez sur le dispositif de réglage ; le curseur 
met en évidence l’heure d’arrêt, l’affichage de 
l’heure clignote. Sélectionnez une heure d’arrêt en 
tournant le bouton de réglage. Pour régler
les minutes, cliquez à nouveau sur le dispositif
de réglage.

Jour H1 H2 H3

Heure de
démarrage

Heure
d’arrêt

Heure de
démarrage

Heure
d’arrêt

Heure de
démarrage

Heure
d’arrêt

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

Niveau de programmation.
Appuyez sur la touche programmation (P) pour accéder au niveau de programmation.
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Affichage Réglage en tournant le dis-
positif de réglage

Plage de réglage Réglage 
usine
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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

Sélection du schéma hy-
draulique

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

Réglage de la température 
maximale du ballon

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

Activation du programme de 
protection contre les légion-
nelles

0 [arrêt], 1 [jour], 
2 [nuit]

0 [arrêt]
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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

Réglage de la durée du mode 
de remplissage

3 - 9 min 9 min

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

Activer ou désactiver 2ème 
pompe

0 [pas raccor-
dée], 1 [raccor-
dée)

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

Sélection du nombre de cap-
teurs

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

Réglage du temps de blocage 
de la pompe du circuit solaire

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

Activation du programme de 
temporisation de recharge

0=désactivé ; 
1=activé

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

Réglage du jour en cours 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

Réglage du mois en cours 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

Réglage de l’année en cours 2000-2215 2000

Réglage des paramètres de l’installation.
Vous accédez à ce niveau de commande en maintenant enfoncée la touche de programmation pendant 3 sec.
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Affichage Actionneurs / valeurs de la 
sonde

Déroulement du test

28 Installatie- en onderhoudshandleiding auroSTEP plus 0020097008_00

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 de la pompe du circuit 
solaire 1 (pompe solaire)

Pompe du circuit solaire 1 
en marche, tous les
autres actionneurs arrêtés
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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 de la pompe du circuit 
solaire 2 (pompe de charge)

Pompe du circuit solaire 2 
en marche, tous les
autres actionneurs arrêtés
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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 Pompe anti-légionnelles / 
soupape d’inversion avec
dérivation

Pompe anti-légionnelles en 
marche, tous les
autres actionneurs arrêtés
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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 résistance électrique chauf-
fante (EP)

Test de la résistance élect-
rique chauffante (EP),
tous les autres actionneurs 
arrêtés
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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 contact C1/C2 Contact C1/C2 fermé, tous 
les autres actionneurs
arrêtés
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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

Affichage de la température de 
la sonde du ballon 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

Affichage de la température de 
la sonde du ballon 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

Affichage de la température de 
la sonde du capteur
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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

Contrôle des affichages
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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

Version logiciel de la régulation

Service / diagnostic.
Vous accédez au niveau de maintenance / de diagnostic en appuyant simultanément sur le dispositif de réglage et sur la touche de 
programmation (env. 3 secondes).
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Affichage Message / signification du message

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

Erreur sur la sonde du capteur 1
Cette erreur apparaît lorsque la sonde raccordée est défectueuse ou manquante.
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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

Erreur sur la sonde du ballon 1
Cette erreur apparaît lorsque la sonde raccordée est défectueuse.

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

Erreur sur la sonde du ballon 2
Cette erreur apparaît lorsque la sonde raccordée est défectueuse ou manquante.

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

Blocage des erreurs
Fonction de protection : La pompe du circuit solaire s’éteint lorsque la température de la sonde du ballon 2 est trop 
élevée.

Messages d’erreur.
En cas de pannes dans l’installation, le régulateur solaire affiche des messages d’erreur dans le niveau de commande principal.
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Raccordements électriques.

PWM 

Valeurs de résistance
des sondes 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

Valeurs de résistance des 
sondes VR 11 
(sonde capteur)
-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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Raccordements électriques 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~

 

Désignation
dans le schéma 
de raccordement

Composant

STB1 Limiteur de température de sécu-
rité 1 pour la protection contre le 
fonctionnement à sec (intégré dans 
la résistance chauffante)

STB2 Limiteur de température de sécurité 
pour la limitation de la température 
d’écoulement endessous de 100 °C 
(intégré dans le boîtier de raccorde-
ment)

LegP/BYP Pompe anti-légionnelles (en option)
EP potentiaalvrij contact voor de sturing 

van de naverwarming via de elek-
trische verwarmingsstaaf

Kol1-P Pompe du circuit solaire 1
Kol2-P Pompe du circuit solaire 2 (booster)
Kol 1 Sonde du capteur 1
Sp1 Sonde du ballon 1
Sp2 Sonde du ballon 2
230 V Câble alimentation secteur 

230 V réseau
PWM Contrôle de la vitesse
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Circulateur booster (2)
basse énergie (3.5m)

Circulateur (1)  (8.5m)

Circulateurs auroSTEP plus.
kW

h 
/ a

nn
ée

Ancien
system 

auroSTEP

auroSTEP
plus 2.250

(8.5 m)

auroSTEP
plus 2.350 P

(12 m)
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100%

10% @ 60s

Min = 30%

Temps

Temps

Puissance (% max)

mode de remplissage (% max) temps de blocagemode de service

50%
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Caractéristiques de fonctionnement de la pompe solaire.
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1. Hublot conduite solaire
2. Robinet de remplissage
3. Flexible
4. Réceptacle
5. Circulateur solaire 1
6. Circulateur solaire 2 booster
7. Échangeur solaire avec liquide solaire
8. Échangeur solaire ventilé
9. Collecteur solaire

Égalisation de la pression au sein du système solaire (ventilation).
L’air dans les collecteurs se réchauffe pendant le fonctionnement du système so-
laire. Cela signifie que la densité de l’air baisse dans les collecteurs. La première 
fois que vous démarrez le système solaire, l’air chaud quitte le collecteur 
et va dans la conduite beaucoup plus froide du préparateur sanitaire solaire, 
où il refroidit. Cela crée un vide dans le système. Comme un vide dans le sys-
tème peut créer des bruits de pompe et altérer les performances ainsi que la 
durée de vie de la pompe solaire, vous devez égaliser la pression après la pre-
mière mise en marche. L’eau du fond du préparateur sanitaire doit être froide, la 
température de la sonde sanitaire inférieure doit donc être inférieure à 30°C.
Le système solaire doit être ventilé lors du premier démarrage (et à chaque fois 
que le liquide solaire est changé) pendant la période de remplissage du système 
solaire (réglée par défaut sur 9 minutes). La ventilation doit avoir lieu pendant la 
période de remplissage. Vaillant recommande d’ouvrir le robinet de remplissage 
supérieur après 7 minutes. La ventilation du système à tout autre moment pour-
rait endommager le système solaire.

Vous trouverez des instructions détaillées sur la ventilation dans le manuel 
d’installation.
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Compteur d’énergie avec débitmètre et 2 sondes.

Valeurs de résistance 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

Valeurs de résistance Pt 1000
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

Connexion électrique
1 - 2) sonde de température de départ S1 
3 - 4) sonde de température de retour S2
5 - 6) débitmètre V40
9 - 10) Resol V bus
19 - 20) Alimentation 230V ac
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http://www.vaillant.be/netprofessionnel/services-pro/calculateurs-gain/simulateur-couverture-solaire-1/

Rapport professionnel
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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

Rapport professionnel

2 / 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.

Remarques concernant le projet
Vaillant

Photographie de l'objet

Vue d'ensemble du système (valeurs annuelles)

Consommation totale d'énergie électrique et/ou 
combustible du système [Etot] 1 176 kWh

Consommation énergétique total [Quse] 2 141,8 kWh
Efficacité du système [(Quse+Einv) / (Eaux+Epar)] 1,82
Demande de consommation Besoin énergétique est couvert

Vue d'ensemble solaire thermique (valeurs annuelles)

Surface capteurs 5 m²
Taux solaire total 73,7%
Rendement total champ capteurs 2 114,4 kWh
Rendement champ capteurs par superficie brute 421,2 kWh/m²/Année
Rendement champ capteurs par superficie ouverture 449,5 kWh/m²/Année
Economie maximale de combustible 201,4 m³(gas): [Gaz naturel H]
Economie maximale d'énergie 2 114,4 kWh
Réduction maximale d'émission de CO2 489,7 kg
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Rapport professionnel
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Vaillant décline toute responsabilité concernant la précision des informations et calculs présents dans ce rapport.

Ligne d'horizon Taux solaire: taux d'énergie solaire au système
[SFn]

Données météo-Vue d'ensemble

Température extérieure moyenne 10,9 °C
Rayonnement global, total annuel 966,2 kWh/m²

Vue d'ensemble des composants (valeurs annuelles)

Capteur VFK 135 VD
Source des données TÜV
Nombre de capteurs 2
Surface totale brute m² 5,02
Surface d'ouverture totale m² 4,704
Surface absorbeur totale m² 4,65
Inclinaison (horiz.=0°, vert.=90°) ° 45
Orientation (E=+90°, S=0°, O=-90°) ° 0
Rendement champ capteurs [Qsol] kWh 2 114,4
Rayonnement sur le plan des capteurs [Esol] kWh 5 141,9
Efficacité du capteur [Qsol / Esol] % 41,1

Chaudière ecoTEC plus System 12 kW
Puissance kW 12
Efficacité totale % 67,9
Energie du/au système [Qaux] kWh 755,6
Consommation de l'énergie électrique et du 
combustible [Eaux] kWh 1 112

Economies énergétiques solaires thermqiues kWh 2 114,4
Economies solaires thermiques CO2 kg 489,7
Economies solaires thermiques de combustible m³(gas) 201,4

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

Besoin en eau chaude Pics de consommation journalière
Volume du prélèvement/consommation 
journalière l/d 141,5

Température nominale °C 45
Besoin énergétique [Qdem] kWh 2 048,7

Réservoir  Réservoir d'eau potable auroSTEP plus VIH SN 250
Volume l 252
Pertes thermiques kWh 215
Pertes aux raccords kWh 199,4

Energie solaire thermique au système [Qsol] kWh

Energie des générateurs thermiques au système (énergie solaire thermique exclue) 
[Qaux]

kWh

http://www.vaillant.be/netprofessionnel/services-pro/calculateurs-gain/simulateur-couverture-solaire-1/
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Vaillant décline toute responsabilité concernant la précision des informations et calculs présents dans ce rapport.

Taux solaire: taux d'énergie solaire au système  [SFn] %

Consommation totale d'énergie électrique et/ou combustible du système [Etot] kWh

Année janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.
Energie solaire thermique au système [Qsol]
kWh 2114 73 127 171 222 258 238 240 247 206 179 99 55
Energie des générateurs thermiques au système (énergie solaire thermique exclue) [Qaux]
kWh 756 151 91 77 36 16 15 15 13 25 48 111 158
Consommation de l'énergie électrique et du combustible des générateurs thermiques [Eaux]
kWh 1112 210 131 113 58 28 27 25 21 44 76 159 220
Taux solaire: taux d'énergie solaire au système  [SFn]

% 73,7 32,5 58,1 69 86 94,2 94 94,2 95,1 89,3 79 47 25,7
Consommation totale d'énergie électrique et/ou combustible du système [Etot]
kWh 1176 212 134 118 65 35 34 32 28 50 82 163 223
Rayonnement sur le plan des capteurs [Esol]
kWh 5142 167 282 402 538 641 616 629 635 493 390 223 126

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

Capteur
Température maximale journalière [ °C]

Schéma du flux énergétique (bilan annuel)

http://www.vaillant.be/netprofessionnel/services-pro/calculateurs-gain/simulateur-couverture-solaire-1/
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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

chauffage(G20 Hi 20.4 KW)
sanitaire (G20 Hi 24.5 KW)

auroCOMPACT VSC D 306/4-5 190

chauffage  (G20 Hi 30.6 KW)
sanitaire (G20 Hi 34.7 KW)

Volume du boiler de 190 litres (105l. solaire)
Principe du système à vidange
Nouveaux design
Nouveaux accessoires
Système split
Systéme compact
Système Elga
Numéro DSN
Vase d’expansion sanitaire de 8 litres intégré
Mesure de débit (Vortex)
Vase d’expansion chauffage 15 liter
Boiler à stratification
Haut niveau de confort sanitaire
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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

Dimensions, distance minimale et espace de montage nécessaire auroCOMPACT VSC D /4-5.

VSC D
Dimension 
(A)

1880 mm

Dimension 
(B)

1182 mm

Dimension 
(C)

1010 mm

Dimension 
(D)

1816 mm

Dimension 
(E)

1866 mm

VSC D
Dimension 
(A)

160 mm

Dimension 
(B)

425 mm

Dimension 
(C)

≥ 300 mm

Dimension 
(D)

600 mm

Dimension 
(E)

165 mm

VSC D
Dimension (A) 1985 mm

Hydraulische aansluiting

10

1 Zonneretouraansluiting

2 Zonneaanvoeraansluiting

VSC D
1 Retour solaire
2 Départ solaire
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Boiler Longueur de tuyau maximale
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190L

L1+L2+L3
1 collecteur

L1+L2+L3
2 collecteurs

L1+L2+L3
3 collecteurs

Max.20m Max.20m
Max. 20m + 
réservoir de 
retour
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190L Max.20m

Max. 15m 
ou 20m

+ réservoir de 
retour

Max. 20m + 
réservoir de 
retour

Longueur de tuyau maximale et différence de hauteur.

Minimum 4% de pente à prévoir sur le raccordement solaire!
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Accessoires pour auroCOMPACT.

circulateur
boucle sanitaire pompe boost kit anti-légionellose

anode électronique kit de raccordement
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Programmation (solaire)

Codes diagnostic
D74 Fonction de protection anti-

légionellose
0 = arrêt
1 = marche : désinfection 
thermique effectuée toutes 
les
24 heures.

D126 Solaire – délais de 30 min-
utes

0=hors1=en

D127 Statut de l’anode à courant 
imposé

0=hors1=en

D200 Fonction solaire activée 0=hors1=en
D201 Sonde solaire inférieure °C
D202 Température du collecteur °C
D203 Pompe modulante 1 0-100%
D204 Pompe modulante 2 0-100%
D206 Maximale solar temp. 20-80°C
D209 Heure pompe solaire lire
D211 Rendement solaire reset
D214 Temps de remplissage 0-1000 Sec.
D215 Pompe solaire additionnelle 0=uit 1=aan
D217 Surface du capteur m²
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auroFLOW plus.
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VFK 135VD.
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Aperçu 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
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H
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C

A

3
4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

Légende de la fig.
1 Raccord pour thermoplongeur (G1 1/2)
2 Trappe d‘inspection (Ø 120)
3 Raccord d’eau chaude (R1)
4 Départ chauffage (R1)
5 Tube plongeur pour sonde de chauffage (Ø 12)

Type Unité 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 Retour chauffage (R1)
7 Raccord de circulation (R3/4)
8 Départ solaire (R1)
9 Tube plongeur sonde solaire (Ø 12)
10 Retour solaire (R1)
11 Raccord eau froide (R1)

Caractéristiques techniques VIH S 300/400/500
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Caractéristiques techniques VIH S 300/400/500 /2

Données techniques VIH S 300 VIH S 400 VIH S 500
capacité utile l 300 400 500
pression d’eau sanitaire max. bar 10 10 10
pression d’eau primaire max. bar 10 10 10
température chauffage max. °C 110 110 110
température sanitaire max. °C 85 85 85
consommation d’entretien (1) kWh/24u 1,9 2,1 2,3
débit de pointe (2) l/ 10 min 195 251 288
débit de puisage en continu (2) l/u / kW 590 / 24 664 / 27 840 / 34
raccord départ/retour R“ R1” / DN 25 R1” / DN 25 R1” / DN 25
raccord eau chaude/froide R“ R1” / DN 25 R1” / DN 25 R1” / DN 25
raccord boucle sanitaire R“ R3/4” / DN 20 R3/4” / DN 20 R3/4” / DN 20
dimensions
hauteur
largeur avec isolation
profondeur avec isolation

mm
mm
mm

1.775
660
725

1.470
810
875

1.775
810
875

poids à vide/rempli kg 150/439 169/567 198/682

(1) un ΔT de 40K entre la température ambiante et la température d’eau chaude
(2) température de puisage 45°, température préparateur 60° et température eau froide 10°
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Aperçu des boilers

auroSTOR 
VIH S 750.

auroSTOR 
VIH S 1000.

auroSTOR 
VIH S 1500.

auroSTOR 
VIH S 2000.
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Caractéristiques techniques  VIH S 500 / 750 / 1000 / 2000

8
7

4
5

6

3
2

1

9

10

11

12

Type Unité  Tolérance  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 Raccord pour anode de protection en magnésium  (VIH S 750 et VIH S 1000 uniquement)
2 Raccord d’eau chaude
3 Raccord de départ du chauffage d’appoint
4 Raccord pour conduit de circulation
5 Bride pour sonde supérieure
6 Raccord de retour du chauffage d’appoint
7 Raccord de départ solaire
8 Bride pour sonde inférieure
9 Raccord de retour solaire
10 Raccord d’eau froide
11 Orifice de révision
12 Raccord pour résistance chauffante en option
13 Raccord pour anode de courant vagabond (VIH S 1500 et VIH S 2000 uniquement)
14 Raccord pour thermomètre
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Aperçu des boilers

Données techniques VIH S 750 VIH S 1000 VIH S 1500 VIH S 2000

capacité utile l 731 866 1330 1892

pression d’eau sanitaire max. bar 7

pression d’eau primaire max. bar 6

température chauffage max. °C 115

température sanitaire max. °C 95

consommation d’entretien (1) kWh/24h 2,26 2,45 3,15 4,35

débit de pointe (3) l/10 min 392 426 606 920

débit de puisage en continu (2) l/h / kW 761 - 31 786 - 32 982 - 40 1179 - 48

débit de puisage en continu (3) 1474 - 60 1474 - 60 1891 - 77 2138 - 87

surface serpentin chauffage m2 2 2 3 4

surface serpentin solaire m2 2,1 2,1 3 4

raccord départ/retour chauffage R 1 1 1 1

raccord eau chaude/froide R 1 ¼ 1 ¼ 1 ½ 1 ½

raccord boucle sanitaire R ¾ ¾ ¾ ¾

hauteur sans/avec isolation
diamètre cuve sans/avec isolation

mm
mm

1745/1840
790/1030

2025/2120
790/1030

2015/2140
1000/1300

2330/2460
1100/1300

poids à vide/rempli kg 228/959 246/1112 378/1708 480/2372

(1) un ΔT de 40K entre la température ambiante et la température d’eau chaude
(2) température d’alimentation primaire 60°, température de puisage 45°C et température eau froide 10°C
(3) température d’alimentation primaire 80°, température de puisage 45°C et température eau froide 10°C
R = filetage extérieur (mâle) / Rp = filetage intérieur (femelle) / G = filetage extérieur à bride



      68

VPM 15 D (module de base) VPM 30 D (avec son extension)

Le fluide caloporteur doit encore être incorporé à 
la station. (maximum 20 litre)

Le module de base se place exclusivement à DROITE et 
l’extension à gauche. Le fluide caloporteur doit encore être 
incorporé aux 2 stations.
(maximum 40 litre)

Détail de la fourniture
VPM 15 D
Support mural
Sonde de température T6 
(Sonde dans le bas du ballon)

Détail de fourniture du module de base
VPM 15 D
Support mural
Sonde de température T6 (Sonde dans le bas du ballon)

Détail de fourniture de l’extension
Set de tuyaux
Pompe solaire
Support mural

La sonde T5 (collecteurs) est jointe au colis du set de raccordement hydraulique des collecteurs solaires

module de basemodule de 
l’extension

Aperçu.

module de base
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450

75
0

340

15
0

20
0

110

?

300

30

150

100

B

A

C

D

A

légende
A 150 mm (ou mieux: 350 mm)
B 150 mm
C 200 mm
D 450 mm
Emission sonore < 51 dB(A)

Afmetingen

–Geluid (< 51 dB(A))

–6

Dimensions.
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auroFLOW plus VPM 15D.

Une station VPM 15D peut toujours être 
connectée à un ballon solaire bivalent, PAC 
eau sanitaire etc. (voir schéma).

Un avantage marquant =
fonctionnement stand-alone.

Le station VPM 15D dispose d’un propre ré-
gulateur. La sondeT6 est placée dans le bas 
du ballon et la sonde T5 dans le haut du col-
lecteur ce qui permet au système de fonc-
tionner d’une façon autonome. Dans le haut 
du ballon se trouve la sonde de température 
pour l’appoint, cette sonde se raccorde dans 
la chaudière (et non à la régulation solaire 
!!!)

En complément, l’installateur doit prévoir 
pour cette configuration un vase d’expansion 
, groupe de sécurité, set de remplissage et 
manomètre sur la tuyauterie entre la station-
VPM 15D et la spirale interne du ballon.
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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

Différence de hauteur maximale auroFLOW.

Minimum 4% de pente à prévoir sur le raccordement solaire!
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–Hydraulische aansluiting

–25

–Hydraulische aansluiting

–25

I plusieurs champs de collecteurs sont à prévoir, ceux-ci sont à raccorder 
suivant le principe tichelman.
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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

Vue d’ensemble VPM 15 D.
1 Retour solaire (Glycol froid)
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

Purgeur automatique 
En principe, la station est placée au point le plus haut (ballon), en 
principe, l’air va donc s’échapper hors du système.

3 Pompe secundaire
Pompe intégrée basse énergie (VPM 15D)
Consomation 3W – 63W
Contrôle via signal PWM

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

Capteur de débit
Ce capteur permettra de calculer le rendement de la centrale 
solaire et est placé le long du côté du tampon. Pour faire le calcul, 
nous prenons en compte le delta T entre sonde T3 et T4.

5 Pompe solaire
Pompe intégrée basse énergie (VPM 15D)
Consomation 3W – max. 70W
Contrôle via signal PWM
Jusqu’à 6 collecteurs

6 Soupape de sécurité de 3 bar (solaire)
7 Retour (boiler)
8 Départ (boiler)
9 Remplissage et vidange (solaire)
10 Stockage (solaire)
11 Electronique
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

Vanne de purge (solar)

14 Départ solaire (Liquide chaud)
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T2 Capteur retour solaire
T1 Capteur départ solaire
STW1 Sécurité solaire maximum
T4 Capteur retour ballon
STW2 Sécurité ballon maximum
T3 Température départ ballon

- T1, T2, T3 en T4 sont des sondes sèches NTC, comparable aux capteurs VR11.

- Contacts STW, ce sont des contacts bi-métal qui, à une température maximale de 110°C, vont ouvrir un contact. Ces deux 
contacts sont placés en série et couperont l’alimentation de la pompe pour une trop haute température.Le contact se fermera à 
nouveau si une température plus basse que 95°C est mesurée, et l’alimentation de la pompe sera à nouveau rétablie.

Vue d’ensemble des capteurs.
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1 – Composants internes
2 – Composants internes
3 – Led d’indication
4 – Composants internes
5 – Connexion E-bus
6 – Vanne 3 voies
7 – Pompe ballon 230 V
8 – Pompe solaire 2 / 230 V
9 – Pompe solaire 1 / 230 V
10 – Alimentation 230 V
11 – Fusible T4 A

Electronique.
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Les composants T5, T6 sont racordez à l’electronique du 
station VPM 15/30 D.

démarrage
Dès qu’il ya une différence minimale entre 5K et 25K. entre T5 
et T6 le système solaire démarre.
arrêt
Si la température maximale sur T6  est atteinte,  le station VPM 
15/30 D s’éteint.

 

Interface utilisateur.

1 – Affichage du rendement actuel
2 – Affichage de l’état actuel de la touche de sélection droite
3 – Boutons “moins” et “plus”
4 – Reset
5 – Boutons de sélection gauche et droite
6 - Affichage de l’état actuel de la touche de sélection gauche
7 – Température du collecte



      78

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

Remplissage VPM 15 D

Lors du remplissage du collecteur et du circuit, la vitesse de la pompe va diminuer de manière à séparer l’air du liquide.

Temps de remplissage : Ce temps peut être programmer dans le régulateur. Il faut prendre en compte un temps de remplis-
sage de 20 sec par capteur, et en fonction de la longueur de conduit et du nombre du nombre de coudes, le temps peut être 
adapté.

Vb. (Nombre de collecteur x 20 ) + Tcor (60 sec.)

Soit pour 6 collecteurs VFK 135 VD
= (6 x 20 sec.) + 60 sec.= 180 sec. programmé.

Puissance pompe (%)

Temps(min)

Légend

1. remplissage 
2. Charger le boiler
a. Temps de remplissage réglable
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Remplissage VPM 30 D

Pour une configuration VPM 30 D, une pompe supplémentaire est intégrée, la première pompe démarre à 65% © et tourne 150 sec. (b) et 
tourne ensuite à 100%. Après, la deuxième pompe va démarrer et les deux pompes vont fonctionner à 100%. Si le temps de remplissage 
est terminé (5min), la pompe ballon va dès lors démarrée et l’énergie pourra être transmise via l’échangeur à plaque intégré.

Temps de remplissge 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 (%)

Temps (min)

pompe 1
pompe 2

Parametre réglage par défaut plage
1 Temps de remplissage
2 charge du boiler
a vultijd aanpassing 60s 0s - 600s
b temps de compensation 150s 0s - 600s
c Puissance de remplissage 65% 50% - 100%

Temps de remplissage
Le Temps de remplissage va permettre que le circuit soit totalement rempli de glycol, dès le début.

Puissance de remplissage / temps de compensation
Puissance remplissage permet de régler la puissance de fonctionnement de la pompe solaire du bas au cours de la première phase. Réduisez la puissance de rem-
plissage de sorte que le niveau de fluide caloporteur dans le réservoir du module de base ne descende pas en dessous de l’axe de la pompe solaire du bas.

Délai compensation permet de régler la durée de la première phase. Le délai de compensation doit être paramétré de sorte que l’écart de niveau de fluide caloporteur 
dans les deux réservoirs ne soit pas supérieur à 5 cm lorsque la deuxième pompe solaire se met en marche.

Pompes
Après le temps de remplissage, les deux pompes du système vont fonctionner à la même vitesse de rotation
(uniquement pour VPM 30 D).

Désactivation du système solaire
Si le puissance extraite après 5 minutes n’est pas supérieure à 250 W, le système solaire s’arrète de fonctionner. La température maximale T6 est atteinte dans le 
ballon solaire, le système solaire s’arrète de fonctionner.
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Section de conduit entre le ballon et la station.
VPM .. D nombre de capteurs Max. débit (l / h) diamètre tuyau 

(mm)
Max. lon-
gueur totale 
du tuyau (m)

15 2-6 600 Cu 15x1 40
15 2-6 600 Cu 18x1 60
30 7-12 1200 Cu 22x1 40

Tableaux pour le calcul de la tuyauterie auroFLOW.

4
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Circuit solaire pour champs de capteurs à une rangée
VPM .. D nombre de 

capteurs
Champ de capteurs Max. débit (l / h) diamètre tuyau 

(mm)
Max. lon-
gueur totale 
du tuyau (m)

15 2-3 300 TwinTube 10x1 20

15 2-3 300 Cu 15x1 40

15 4-6 600 Cu 15x1 30

Tableaux pour le calcul de la tuyauterie auroFLOW.

4
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Circuit solaire pour champs de capteurs à deux rangées
VPM .. D nombre de 

capteurs
Champ de capteurs Max. débit (l / h) diamètre tuyau 

(mm)
Max. lon-
gueur totale 
du tuyau (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

Tableaux pour le calcul de la tuyauterie auroFLOW.

4
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Circuit solaire pour champs de capteurs à trois rangées
VPM .. D nombre de 

capteurs
Champ de capteurs Max. débit (l / h) diamètre tuyau 

(mm)
Max. lon-
gueur totale 
du tuyau (m)

30 9 900 Cu 18x1 50

30 12 1200 Cu 18x1
Cu 22x1

35
20

Tableaux pour le calcul de la tuyauterie auroFLOW.
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Vue d’ensemble des menus du niveau réservé à l’installateur auroFLOW plus.

Accès technicien

Configuration

Retour Sélection

Journal des défauts
Menu Tests

Accès technicien

Configuration

Retour Sélection

Journal des défauts
Menu Tests

Retour Sélection

Retour

Menu

Réglages de base

Retour Sélection

Informations

Accès technicien

Saisir code d'accès

Retour OK

17

Défaut

Retour

F.01

Supprimer Retour

Pour vider le
journal des défauts,

appuyer sur OK

OK

Menu Tests

Test sondes/relais

Retour Sélection

Statistiques
Progr. de contrôle

Annuler

Pompe solaire

Retour

Heures fonctionnem.
20

Menu Tests

Test sondes/relais

Retour Sélection

Statistiques
Progr. de contrôle

P.07

Retour

Test remplissage
circuit solaire

Sélection

T.40

Retour

onde température T1

14,1 °C

Menu Tests

Retour Sélection

Statistiques
Progr. de contrôle
Test sondes/relais

P.07

Annuler

Test remplissage
circuit solaire

Test attivo

Statistiques

Pompe ballon

Retour Sélection

Pompe solaire
Pompe solaire 2

Pompe solaire 2

Retour

Heures fonctionnem.
20

Statistiques

Pompe ballon

Retour Sélection

Pompe solaire
Pompe solaire 2

Pompe ballon

Retour

Heures fonctionnem.
20

Statistiques

Pompe ballon

Retour Sélection

Pompe solaire
Pompe solaire 2

Accès technicien

Retour Sélection

Journal des défauts
Menu Tests
Configuration

Configuration

Date

Retour Sélection

Langue
Coordonnées

Langue

Retour

03 Français

Langue

Annuler

02 English

OK

Configuration

Date

Retour Sélection

Langue
Coordonnées

Coordonnées

Retour

Téléphone

Configuration

Date

Retour Sélection

Langue
Coordonnées

Date

Retour

20.11.12

Configuration

Retour Sélection

Langue
Date

Heure

Retour

16:40Heure

Configuration

Retour Sélection

Date
Heure

Heure d’été/hiver

Retour

Basculement
automatique

ArrêtHeure d’été/hiver

Configuration

Retour Sélection

Heure
Heure d’été/hiver

Cascade

Retour

Modules solaires
en cascade ?

NonCascade

Configuration

Retour Sélection

Heure d’été/hiver
Cascade

Nombre de capteurs

Retour

0Nombre de capteurs

Configuration

Retour Sélection

Cascade
Nombre de capteurs

Correct. durée rempl.

Retour

0Correct. durée rempl.

Configuration

Retour Sélection

Correct. durée rempl.
Mode fonctionnement

Tempér. chauffage

Retour

Température cible
départ de chauffage

0

Configuration

Retour Sélection

Nombre de capteurs
Correct. durée rempl.

Mode fonctionnement

Retour

Automatique

Configuration

Retour Sélection

Mode fonctionnement
Tempér. chauffage

Température ECS

Retour

Température cible
eau chaude sanitaire

0Température ECS

Mode fonctionnement

Tempér. chauffage

Configuration

Retour Sélection

Température ECS
T° commutation UV5

Temp. maxi ballon

Retour

Température
maximale ballon

0

Configuration

Retour Sélection

Tempér. chauffage
Température ECS

T° commutation UV5

Retour

T° commutation
vanne charge stratif.

0T° commutation UV5

Temp. maxi ballon
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Accès technicien

Retour Sélection

Menu Tests
Configuration
Réinitialisations

Configuration

Retour Sélection

T° commutation UV5
Temp. maxi ballon

Différentiel démarr.

Retour

T5/T6 : différence
de température

0Différentiel démarr.

Accès technicien

Retour Sélection

Configuration
Réinitialisations
Lancer guide d'inst.

Annuler

Pour démarrer le
guide d'installation,

appuyer sur OK

OK

Configuration

Retour Sélection

Temp. maxi ballon
Différentiel démarr.

Régulateur eBUS

Retour

Échec identificationRégulateur eBUS

Configuration

Retour Sélection

Différentiel démarr.
Régulateur eBUS

Puissance rempliss.

Retour

0Puissance rempliss.

Configuration

Retour Sélection

Régulateur eBUS
Puissance rempliss.

Délai compensation

Retour

0Délai compensation

Configuration

Retour Sélection

Puissance rempliss.
Délai compensation

Version logiciel

Retour

SMUVersion logiciel

Réinitialisations

Retour Sélection

Réglages d’usine
Rendement solaire 
---------------------------

Réglages d’usine :

Retour

rétablir ?

Non

Réinitialisations

Retour Sélection

Réglages d’usine 
Rendement solaire 
---------------------------

Rendement solaire :

Retour

réinitialiser ?

Non

Vue d’ensemble des menus du niveau réservé à l’installateur auroFLOW plus.
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Procédez à l’équilibrage de pression directement après la fin de l’action du guide d’installation, et, le cas échéant une 
autre fois le même soir, après refroidissement de l’installation solaire.
- Raccordez un flexible suffisamment long pour aller jusqu’au sol au niveau de la soupape de purge (1).
- Placez l’extrémité libre du flexible dans un bac collecteur adapté au fluide caloporteur (2). Maintenez le flexible dans 
le bac collecteur de sorte que l’air puisse rentrer à l’intérieur.
- Ne plongez pas l’extrémité du flexible dans le fluide caloporteur pour ne pas vous exposer aux éventuelles vapeurs 
ou au fluide brûlant.

- Lancez le programme de contrôle Test remplissage circuit solaire.
– Menu → Accès technicien → Menu Tests → Progr.
de contrôle → Test remplissage circuit solaire
Il est possible qu’il y ait de l’air dans les pompes solaires ou en amont lors de la première mise en service de 
l’installation. Pour chasser l’air, vous pouvez être amené à lancer et arrêter à plusieurs reprises les pompes solaires. 
Le fonctionnement des pompes solaires peut entraîner des bruits et des vibrations, mais ceux-ci sont sans danger. 
- Laissez le remplissage s’effectuer pendant 2 minutes (pompe solaire en marche).
- Ouvrez la soupape de purge avec précaution alors que la pompe solaire tourne.
- Il est possible qu’un peu de fluide caloporteur sous pression sorte du flexible.
- L’aspiration d’air dans le système solaire provoque ensuite un bruit caractéristique.
- Fermez la soupape de purge quelques secondes après que l’aspiration d’air cesse.
- Mettez fin au programme de contrôle Test remplissage circuit solaire.
- Débranchez le flexible de la soupape de purge

1

2

Procédure d’équilibrage de pression



auroTHERM (solaire sous pression)
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Aperçu des capteur plans

VFK 145 V VFK 145 H



      89

Aperçu capteurs des capteurs à tubes sous-vide

VTK 1140/2 VTK 570/2
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VFK 145 V
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VFK 145 H
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- DN 16 x 15 m ref.302416
- DN 20 x 15 m ref.302417

Tuyau isolé 2 x 1 en acier inoxydable isolé et livré avec pièces de raccordement, câblage 
pour la sonde du capteur intégré
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VFK145 -  kit de raccordement.
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Raccord hydraulique des capteurs plans

Remarque: Si 1 à 5 capteurs sont connectés en série, vous pouvez placer les raccords hydrauliques sur un côté les uns en dessous des autres.
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Raccord hydraulique des capteurs plans

Remarque: Si 6 capteurs ou plus sont connectés en série, on raccorde les raccords hydrauliques en diagonale pour forcer un passage intégral.
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Raccord hydraulique des capteur plans VFK 145 H

Remarque: On ne peut brancher que max. 2 capteurs l’un au-dessus de l’autre 
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Caractéristiques techniques  VFK 145 
Unité VFK 145 H VFK 145 V

Type d’absorbeur Serpentin horiz. Serpentin vert.
Dimensions (L x l x h) mm 1233 x 2033 x 80 2033 x 1233 x 80 
Poids kg 38 38
Volume l 2,16 1,85 
Pression max. bar 10 10
Température 
d’immobilisation

°C 171 171

Surface brute m² 2,51 2,51
Surface active m² 2,35 2,35
Surface d’absorption m² 2,33 2,33
Absorbeur mm Aluminium (métallisé sous vide) 0,5 x 1178 x 1978
Revêtement Hautement sélectif (bleu)

α = 95 %
ε =5 %

Protection en verre mm 3,2 (épaisseur) x 1233 x 2033
Type de verre Verre solaire de sécurité (structure prismatique)
Transmission % τ = 91
Isolation paroi arrière mm

W/m2K
kg/m3

40
λ = 0,035

ρ = 55
Isolation des bords aucune
Rendement ηo % 80,1 79,1 
Capacité calorifique Ws/m²K 9700 8200
Coefficient de transmis-
sion thermique (k1)

W/m²K 3,32 2,41

Coefficient de transmis-
sion thermique (k2)

W/m²K² 0,023 0,049

auroTHERM VFK H (horizontal)

débit volumique (l/h)

auroTHERM VFK V (vertical)

débit volumique (l/h)
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Tubes sous-vide 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

tube-U Inox profile du conducteur chaleurReflecteur CPC en
aluminium avec
mono-coating
céramique

tube de verre sous vide

Isolation cacheCollecteurmanche de capteurRaccord depart ou retour
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Capteur à tube sous-vide VTK

tube-U en inox 

profile du conducteur chaleur
 en aluminium

Absorbeur, aluminium nitride

Reflecteur CPC en
aluminium avec
mono-coating céramique

tube de verre sous-vide

tube de verre sous-vide
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Capteur sous-vide à tube VTK

Du lever au coucher du soleil, du printemps à l’hiver, le soleil brille toujours sur l’absorbeur dans le tube sous-vide. 
Même si le capteur n’est pas orienté directement au sud.
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Raccord hydraulique des tubes sous-vide VTK

co
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ct
or
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r

VTK 570/2: jusqu’a 14 collecteurs peu-
vent etre raccordées en série

Remarque: Le flux est possible dans les deux directions

VTK 1140/2: jusqu’a 7 capteurs peuvent
etre raccordées en série
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Raccord hydraulique des tubes sous-vide 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

Si on raccorde les capteurs en parallel, les champs 
doivent être de la même grandeur.

Si on place plus que deux capteurs en parallèles, 
chaque champ doit etre raccordé avec une vanne 
(résistant aux hautes températures) sur le départ et 
ceci pour pouvoir bien purger lors de la mise en  
service.  
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Caractéristiques techniques tubes sous-vide VTK

Unité VTK VTK 570/2 VTK 1140/2
Nombre de tubes sous-vide 6 12
Dimensions de la grille
(longueur x hauteur x profondeur)

m 0,7 x 1,65 x 0,11 1,39 x 1,65 x 0,11

Surface brute m² 1,16 2,30
Surface active m² 1,0 2,0
Surface d’absorption m² 1,0 2,0
Contenance du capteur l 0,9 1,8
Poids kg 19 37
Surpression de fonctionnement, max. autorisé bar 10 10
Température de mise à l’arrêt, max. °C 272
Débit volumique (par m2 de surface de capteur) l/(m²h) 24
Débit volumique minimal du circuit solaire l/h 180
Largeur de raccordement, Départ/Retour mm 15
Matériau du capteur Al / 1.4301 / Verre / Silicone / PBT / EPDM / TE
Matériau des tubes en verre Borosilicate 3.3
Matériau de la couche sélective de l’absorbeur Nitrite d’aluminium
Tubes en verre (dimensions ext./int./épaisseur 
paroi/longueur tube)

47 / 37 / 1,6 / 1500

Couleur (pièces en plastique) noir
Test de choc thermique N° test de l’ITW 02COL282
Test d’impact de grêle selon la norme DIN EN 
12975-2

N° de test du TÜV
(organisme de test

allemand)

435/142448

Numéro d’autorisation du modèle 01-228-770
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Schéma hydraulique

max. 6 bar

max. 6 bar

Pression de test 10 bar
Temp max. 90°C
Pression de travail max. 3 bar

Temp max. 75°C
Pression de travail max. 7 bar

Pression de test 10 bar
Pression de travail max. 3 bar
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Schéma hydraulique
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auroMATIC 560
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Groupe de pompe

kit de raccordement du système d’énergie solaire avec pompe de circulation:
- pompe à 3 vitesses, 2 vannes d’arrêt avec clapet anti-retour,  
 2 vannes ½”, 2 thermomètres, 1 manomètre, affichage débit  
 avec limitateur, groupe de sécurité 6 bars
- 2 modèles
 - pompe 6 l/min
 - pompe 22 l/min
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Vanne de réglage hydraulique
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Groupe de pompe

kit de raccordement du système d’énergie solaire avec 
pompe de circulation 
(surface capteurs jusqu’à 100 m2)
- pompe à 3 vitesses, 2 vannes d’arrêt avec 
   clapet anti-retour, 2 vannes Ø 28 mm, 2 thermomètres, 
   1 manomètre, affichage 
 débit avec limitateur, groupe de sécurité 6 bars
- pompe 35 l/min
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Régulation électronique auroMATIC 560
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Affichage Réglage en tournant le dis-
positif de réglage

Plage de réglage Réglage 
usine

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

Modification du schéma hy-
draulique

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

Réglage du débit.
Lors du réglage du débit ob-
ligatoire, tenez
compte de l‘unité utiliseépour 
le limiteur de
débit !

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

Réinitialisation du rendement 
solaire. Le rendement solaire 
est remis à 0 en tournant
le dispositif de réglage.
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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

Réinitialisation des heures de 
fonctionnement.
Les heures de fonctionnement 
sont remises à 0 en tournant 
le dispositif de réglage.
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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

Réglage de la différence de 
mise en marche
du ballon 1
(La différence de mise en 
marche doit toujours
être supérieure de 2 K à la 
différence de
mise à l‘arrêt)

20 à 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

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

Réglage de la différence de 
mise en marche
du ballon 1 (La différence de 
mise en marche doit toujours
être supérieure de 2 K à la dif-
férence de mise à l‘arrêt)

5 – 12 K 7 K
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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

Réglage de la différence de 
mise en marche
du ballon 1 La différence de 
mise à l‘arrêt doit ici toujours
être inférieure de 2 K à la dif-
férence de mise en marche.

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

Réglage de la température 
maximale du ballon 2

20 - 75 °C 60 °C

Réglage des paramètres de l’installation.
Vous accédez à ce niveau de commande en maintenant enfoncée la touche de programmation pendant 3 sec.
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23Installatiehandleiding auroMATIC 560 0020009595_00

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

Réglage de la différence de 
mise en marche
du ballon 2 (La différence de 
mise en marche doit toujours
être supérieure de 2 K à la dif-
férence de mise à l‘arrêt)

5 – 12 K 7 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

Réglage de la différence de 
mise en marche du ballon 2
(La différence de mise à l‘arrêt 
doit toujours être inférieure de 
2 K à la différence de mise en 
marche)

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

Activation du programme de 
protection antilégionelles

0=arrêt ; 1=jour ; 
2=nuit

0=arrêt
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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

Activation du programme de 
temporisation de régénération

0=désactivé ; 
1=activé

0

Réglage des paramètres de l’installation.
Vous accédez à ce niveau de commande en maintenant enfoncée la touche de programmation pendant 3 sec.
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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

Activation de la commande 
ED

0=arrêt ; 
1=marche

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

Réglage du jour en cours 1-31 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

Réglage du mois en cours 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

Réglage de l‘année en cours 2000-2215 2000
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refractomètre ref.0020042549
- manière rapide et correcte pour contrôler le fluide solaire

contrôle du fluide solaire ref.0020015295
- tigettes pour tester la validité du liquide solaire et densité
- 100 pièces

Contrôle du fluide solaire.
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kit de remplissage

antigel 10 l
antigel 20 l
- fluide solaire contenant de l’antigel résistant jusqu’à -28°C
- catégorie 3 selon la norme NBN 1717
- couleur rose
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Montage des capteurs

apparant encastré toit plat
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Attaches de fixation pour panneaux solaires

Attaches de fixation pour tuiles

Attaches de fixation pour ardoises

Attaches universelles

 Tuiles
Ardoises

Universel
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Montage sur toiture de deux capteurs plans VFK pour montage horizontal.

mesures distances en mm
A* (mesures prémontage / mesures de finition) 1245/1220
B* (mesures prémontage / mesures de finition) 2500/2480

C 200 - 300
D 1460 - 1660

*La mesure de prémontage est réduite d’ env. 20 - 25 mm lors 
de la fixation des collecteurs
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Adaptateur pour une installation en apparent (1 kit = 4 pièces) ref.0020080177
allonge pour le kit de fixation pour tuiles
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VFK135 VD - montage sur toiture.

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

mesures distances en 
mm

A* (mesures prémontage / mesures 
de finition)

2045/2020

B 200 - 300
C 660 - 860

*La mesure de prémontage est réduite d’ env. 20 - 25 
mm lors de la fixation des collecteurs
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Montage sur toiture
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Montage sur toiture
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Montage sur toiture
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Montage sur toiture
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Montage sur toiture
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Deux tuiles d’aération correspondant au type de couverture sont nécessaires 
aux traversées du “tube solaire en cuivre 2 en 1”.

Passage en plomb pour un passage simple 
et rapide pour le tube solaire en cuivre 
2 en 1.
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Montage sur toiture des capteurs sous-vide VTK
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Montage intégré dans une toiture
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Montage intégré dans une toiture
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Montage toit plat
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Montage pour collecteur toit plat.

Les nouveaux composants

set de rail

Plaques de support 

Support A
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La fixation Cadre fixée au plaque de support

Fixation des plaques de support.
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Montage pour collecteur toit plat.

Différentes options de montage

Cadre avec
montage directe
sur le toit

Cadre avec support
sur des poutres en
béton

Plaques de support
renforcé avec des tuiles
en béton

1

Steunplaten verzwaard 

met betonnen tegels

Frame met directe

bevestiging op dak

Frame met bevestiging

op betonnen balken

Verschillende montage mogelijkheden

câble en acier pour 
l’installation sur toit plat
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Hoe monteren…

Voorgemonteerd frame, bevestiging met 1 schroef

1x

1x

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4

cadre pré-assemblé, fixation avec 1 vis

Comment l’installer?
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Angle d’inclinaison.

9

Hellinghoek kiezen

1.950 mm
Installation lengh

30°

45°

60°

Bevestigen van het profiel
Drie keuzes…

trois possibilités Fixation du profil

longueur
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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

Installation étape par étape.

trois possibilités Fixation du profil

fixation du collecteur dans le rail la fixation finale du collecteur
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