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1. Jogi alapok 
 
1.1 Biztonság 
 
Rendeltetésszer ű használat 
Szakszerűtlen vagy nem rendeltetésszerű használat esetén a felhasználó vagy harmadik sze-
mély testi épségét és életét fenyegető veszély állhat fenn, illetve megsérülhet a termék, vagy 
más anyagi károk is keletkezhetnek. A termék arra készült, hogy hőtermelőként szolgáljon meleg 
vizes zárt központi fűtési és használati meleg vizet előállító rendszerekben. A jelen útmutatóban 
bemutatott termékeket csak az azokhoz tartozó „Levegő- és égéstermék elvezető rendszer” sze-
relési útmutatóban megadott tartozékokkal együtt szabad telepíteni és üzemeltetni. 
 
A rendeltetésszerű használat a következőket jelenti: 

– a Vaillant termékhez, valamint a rendszer más részegységeihez és komponenseihez 
mellékelt üzemeltetési, szerelési és karbantartási útmutatók figyelembevétele; 

– a termék- és rendszerengedélynek megfelelő telepítés és összeszerelés; 
– az útmutatókban feltüntetett ellenőrzési és karbantartási feltételek betartása. 

 
A termék járművekben, pl.: mobilházakban vagy lakókocsikban történő használata nem rendel-
tetésszerű használatnak minősül. Nem minősülnek járműnek azok az egységek, amelyeket tar-
tósan és helyhez kötötten telepítenek és nincsenek kerekeik (úgynevezett helyhez kötött telepí-
tés). 
 
A jelen útmutatóban ismertetett használattól eltérő vagy az azt meghaladó használat nem ren-
deltetésszerű használatnak minősül. A nem rendeltetésszerű használatból származó károkért a 
gyártó/szállító nem vállal felelősséget. A kockázatot kizárólag a felhasználó viseli. 
 
FIGYELEM!  Minden, a megengedettől eltérő használat tilos. 
 
 
1.2 Piac és környezet-analízis 

1.2.1 A piac fejl ődése 
 
Európában 2010-ben fordult elő először, hogy több kondenzációs készüléket értékesítettek, 
mint, hagyományos működésű, gázüzemű hőtermelőt.  
A 30 kW teljesítmény feletti kondenzációs hőtermelők piacán az elkövetkező években növeke-
dés várható. Ehhez több indok is szolgál, amelyekkel a nagyobb teljesítményű fali hőtermelő 
versenyképesebbé tehető. Abban az esetben, ha a többlakásos társasház házközponti fűtését 
modernizáljuk, akkor a felújítással együtt lehetővé válik a megújuló energiák (pl.: szolár rend-
szerek), valamint a gázmotorok (kapcsolt energiatermelés) alkalmazása is.  
A nagyobb kazánokat a múltban részben külön kazánházban vagy a társasház alagsorában 
telepítették. Felújítás során ezek a kazánok kiválthatók fali hőtermelőkkel, amelyeket két sze-
mély még a kisebb ajtókon keresztül is könnyen mozgathat. 
A kaszkádkapcsolás lehetőségével a teljesítmény flexibilisen, adott esetben pedig a nagyobb 
teljesítményű, fali készülékekkel kialakított hőközpontoknál pedig a tetőtéri telepítés is megvaló-
sítható, ha az alagsor más célra kell. 
Ezen kívül fontos érv még, hogy a gázüzemű fali készülékek helyszükséglete jelentősen kisebb, 
mint az állókazánoké. 
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2. Bevezetés 
 
2.1 A kondenzációs technika kiváló alapjai 
 
Környezetvédelem, energia és költségmegtakarítás, jövőben gondolkodás: mindez ma már na-
gyon fontos, ha a fűtésről van szó.  
 
Emelkedő gázárak, robbanásszerű energiaköltségek a szlogenje mindannak, ami időközben a 
mindennapjaink részévé vált, amiről újra meg újra beszélünk, ezért nagyon fontos, hogy a na-
gyobb magán energiafogyasztók – fűtési rendszerek – esetén a jövőről beszéljünk. Csak így 
valósíthatók meg azok a kitűzött energiapolitikai célok, amelyeket az Unió az elkövetkező évekre 
meghatározott. 
 

 
 

1. ábra: Vaillant ecoTEC plus – magas hatásfokú kondenzációs technika a legkisebb helyen 
 
 
A magas hatásfokú kondenzációs technika – szolár berendezéssel vagy hőszivattyúval is kom-
binálva – egy jövőbe mutató és az energiaforrásokat kímélő rendszermegoldás, amely képes a 
különböző fűtési és melegvíz-készítési igények kiszolgálására. 
 
Kondenzációs rendszerek alkalmazása során különböző érvekről beszélhetünk: 

- Magas hatásfokának köszönhetően a kondenzációs technika a leghatékonyabb gáz- 
vagy olajégős fűtési hőtermelő. 

- A hagyományos működésű hőtermelőkhöz képest a kondenzációs készülékek képesek 
az égéstermékben található vízgőz hőjének hasznosítására is, ezért hatékonyabban 
üzemeltethető. 

- „Méretre szabott” megoldások a tetőtéri, a családi és többlakásos társasházakban, 
valamint az ipari és közületekben történő alkalmazásokra, többek között a megújuló 
energiaforrások használatával.  

- A szolár rendszerekkel kialakított kondenzációs hőtermelő kombinációk a 
legmesszebbmenőkig teljesítik a megújuló energiaforrások jelenlegi pályázati 
követelményeit.  

- Adott esetben lehetőség van az állami támogatások igénybe vételére is 
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2.2 Az új ecoTEC plus – kicsi, de mégis nagy teljesítményű 
 
Az épületek hatékony fűtéséhez használható legmodernebb kondenzációs technikát a Vaillant 
készülékek több intelligens megoldással is támogatják. 
 
Az ecoTEC plus  gázkészülék-család 80, 100 és 120 kW-os készülékeinek megjelenésével a 
Vaillant mostantól minden alkalmazásra széles termékpalettát kínál. Ezek a hőtermelők új építé-
sű, valamint felújított lakóépületek, illetve közületek radiátoros és padlófűtési rendszereiben al-
kalmazhatók egészen kb. 2.770 m2-ig. Ezen kívül ez a rendszermegoldás lehetőséget biztosít a 
legkedvezőbb telepítési költséget biztosító tetőtéri kazánházak kialakítására, mert a rendszerta-
núsítás része a helyiséglevegőtől függő (B-típus), illetve független (C-típus) égéstermék elveze-
tő rendszerek telepítése is. 
 
Műszaki innovációk, mint az elektronikus részterhelés beállítás, a komfortbiztosító programok és 
az új, csekély belső nyomásveszteséggel rendelkező nemesacél hőcserélő, valamint az ener-
giatakarékos fűtési szivattyúk (javasolt tartozék) használata mind-mind az energia-
megtakarításról szól. 
Az ecoTEC plus VU INT 806 – 1206/5-5  készülékek csekély helyigénye (720 kW fűtési 
teljesítmény 2,2 m2 falfelületen) lehetővé teszik a készülékek kisméretű helyiségeben történő 
telepítését is. 
 

 
 

2. ábra: Vaillant kaszkád rendszer ecoTEC plus készülékekkel 
 
 
A Vaillant tanúsított rendszermegoldásait külön tartozékként rendelhető hidraulikus váltók, leme-
zes hőcserélők, osztók és energiatakarékos szivattyúkkal ellátott szivattyús állomások, valamint 
a készülékkel együtt minősített égéstermék elvezető rendszerek teszik teljessé. Így a Vaillant az 
új, önálló vagy kaszkádba kötött, nagyobb teljesítményű ecoTEC készülékekkel 80 és 720 kW 
között kínál magas szintű fűtési megoldásokat megújuló energiaforrásokkal, illetve azokhoz kap-
csoló tartozékokkal. 
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3. A rendszer bemutatása 
 
3.1 Útmutató az alkalmazható rendszerekhez 
 
Alkalmazási mintapélda 1: Kisebb méret ű társasház – h őtermelés kondenzációs készü-
lékkel és szolár f űtésrásegítéssel  
 

 
 
 
Leírás 
A példában szereplő rendszer felépítéséhez gázüzemű, ecoTEC plus  fali készüléket, illetve a 
multifunkciós allSTOR VPS/3  puffertárolót javasoljuk, szolár fűtésrásegítéssel. 
 
Minden beépítési helyzetre a Vaillant saját levegő/égéstermék elvezető rendszert kínál.  
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A rendszer el őnyei  Fűtés és melegvíz -készítés  
Központi rendszermego l-
dás 

     

Javasolt 
rendszer 

Komfort és dizájn  
- A kompakt méretű konden-

zációs készülék szinte 
bárhol elhelyezhető (pl.: 
tetőtér, lépcsőház) 

- A széles teljesítmény-
tartomány mindig a legma-
gasabb komfortot nyújtja 

- A külön rendelhető tartozék 
programnak köszönhetően 
egyszerű és gyors szere-
lés 

- Intuitív kezelés 
- A kívánt komfortnak megfe-

lelő melegvíz-tároló 

Gázüzemű, 
kondenzációs 
működésű fali 
készülék 
 
- ecoTEC plus 
(80 kW-tól) 

allSTOR 
VPS/3 
frissvizes 
állomással 
(VPM 
20/25/2 W 
vagy VPM 
30/35/2 W) 
vagy  
auroSTOR 
VIH S 

A rendszer 
kialakítása 
alapján 
választott 
kollektorok.  
A szolár 
rendszer 
tárolói: 
- VIH S 
- VPS/3 
szolár 
fűtésrásegí-
tésre VPM 
20/2 S vagy 
VPM 60/2 S 
szolár állo-
mással 

auroMATIC 
620/3 szolár 
szabályozó 
 

Opcionális 
recoVAIR …/4  
hővisszanyerős 
szellőztető 
(2014-től) 

1 
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Alkalmazási mintapélda 2: Nagyobb méret ű társasház – h őtermelés kondenzációs készü-
lékkel  
 

 
 
 
Leírás 
A példában szereplő rendszer felépítéséhez gázüzemű, ecoTEC plus  fali készüléket, illetve a 
rétegtöltésű actoSTOR VIH RL  típusú melegvíz-tárolót javasoljuk, a magasabb komfortú 
melegvíz-szolgáltatás biztosítására. 
 
Minden beépítési helyzetre a Vaillant saját levegő/égéstermék elvezető rendszert kínál. 
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A rendszer el őnyei  Fűtés és melegvíz -készítés  
Központi rendszermego l-
dás 

    

Javasolt 
rendszer 

Komfort és design  
- Automatikus fűtési részter-

helés beállítás, hosszabb 
készülék élettartam 

- A széles teljesítmény-
tartomány 80 és 120 kW 
között 

- A külön rendelhető tartozék 
programnak köszönhetően 
egyszerű és gyors szere-
lés 

- Alacsony zajterhelés 
- Intuitív kezelés 
- A kívánt komfortnak megfe-

lelő melegvíz-tároló 

Gázüzemű, 
kondenzációs 
működésű fali 
készülék 
 
- ecoTEC plus 
(80 kW-tól) 

actoSTOR VIH 
RL 300-500 
vagy 
uniSTOR VIH 
R 200-500 

calorMATIC 
630/3 többkö-
rös kaszkád és 
időjáráskövető 
rendszer-
szabályozó 
 

Opcionális 
recoVAIR …/4  
hővisszanyerős 
szellőztető 
(2014-től) 

2 
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Alkalmazási mintapélda 3: Nagyobb méret ű társasház – h őtermelés kondenzációs készü-
lékkel és napenergiával támogatott melegvíz-készíté ssel  
 

 
 
 
Leírás 
A példában szereplő rendszer felépítéséhez gázüzemű, ecoTEC plus  fali készüléket, illetve a 
szolár rendszerekhez alkalmazható auroSTOR VIH S típusú használati melegvíz-tárolót javasol-
juk. Ezt a megoldást magasabb fűtési hőszükséglet és viszonylag alacsony melegvíz-igény ese-
tén érdemes használni. 
 
Minden beépítési helyzetre a Vaillant saját levegő/égéstermék elvezető rendszert kínál.  
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A rendszer el őnyei  Fűtés és melegvíz -készítés  
Központi rendszermego l-
dás 

     

Javasolt 
rendszer 

Komfort és design  
- Automatikus fűtési részter-

helés beállítás, hosszabb 
készülék élettartam 

- A széles teljesítmény-
tartomány 80 és 120 kW 
között 

- A külön rendelhető tartozék 
programnak köszönhetően 
egyszerű és gyors szere-
lés 

- Alacsony zajterhelés 
- Intuitív kezelés 
- A kívánt komfortnak megfe-

lelő melegvíz-tároló 

Gázüzemű, 
kondenzációs 
működésű fali 
készülék 
 
- ecoTEC plus 
(80 kW-tól) 

auroSTOR 
VIH S  
vagy 
allSTOR 
VPS/3 
frissvizes 
állomással   

A rendszer 
kialakítása 
alapján 
választott 
kollektorok.  
A szolár 
rendszer 
tárolói: 
- VIH S 
- VPS/3 
szolár állo-
mással 

auroMATIC 
620/3 szolár 
szabályozó VR 
60/3 keverő 
modullal és 
VR32 buszcsa-
tolóval 
calorMATIC 
630/3 
auroMATIC 
560/2 szolár 
szabályozóval 
 

Opcionális 
recoVAIR …/4  
hővisszanyerős 
szellőztető 
(2014-től) 

3 
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Alkalmazási mintapélda 4: Nagyobb méret ű társasház – h őtermelés kondenzációs készü-
lékkel (magas f űtési teljesítmény és használati melegvíz-igény)  
 

 
 
Leírás 
A példában szereplő rendszer felépítéséhez gázüzemű, ecoTEC plus  fali készüléket, illetve 2 
db, rétegtöltésű actoSTOR VIH RL  típusú melegvíz-tárolót javaslunk, a magasabb komfortú 
melegvíz-szolgáltatás biztosítására. A két melegvíz-tároló egymással párhuzamosan kapcsolt.  
 
Minden beépítési helyzetre a Vaillant saját levegő/égéstermék elvezető rendszert kínál. 
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A rendszer el őnyei  Fűtés és melegvíz -készítés  
Központi rendszermego l-
dás 

    

Javasolt 
rendszer 

Komfort és design  
- Automatikus fűtési részter-

helés beállítás, hosszabb 
készülék élettartam 

- A széles teljesítmény-
tartomány 80 és 720 kW 
között (kaszkádkapcsolás) 

- A külön rendelhető tartozék 
programnak köszönhetően 
egyszerű és gyors szere-
lés 

- Alacsony zajterhelés 
- Intuitív kezelés 
- A kívánt komfortnak megfe-

lelő melegvíz-tároló 

Gázüzemű, 
kondenzációs 
működésű fali 
készülék 
 
- Kaszkádba 
kötött ecoTEC 
plus (80-120 
kW között) 

actoSTOR VIH 
RL 500 (kaszkád) 
vagy 
uniSTOR VIH R 
500 (kaszkád) 
vagy 
allSTOR frissvi-
zes állomással 

calorMATIC 
630/3 többkörös 
kaszkád és 
időjáráskövető 
rendszer-
szabályozó VR60 
keverő modullal 
és VR32 busz-
csatolóval 
 

Opcionális 
recoVAIR …/4  
hővisszanyerős 
szellőztető 
(2014-től) 

5 
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4. A készülék ismertetése 
 
4.1 Az ecoTEC plus termék bemutatása 
 
Főbb jellemz ők 
 

– Gázüzemű, kis helyszükségletű, kondenzációs működésű fali készülék 
– Elektronikus részterhelés beállítása 
– Modulációs tartomány: 1:5 
– Éves hatásfok: 110% (40/30°C) csekély villamos-ene rgia fogyasztás mellett 
– Komfortbiztosító programok 
– Magas hatásfokú, nemesacélból készült, integrált kondenzációs hőcserélő 
– Csekély károsanyag kibocsátású nemesacél égő 
– Alacsony áramfogyasztás 

 
 
Felszereltség 
 

– Két hőmérséklet-érzékelő (előremenő és visszatérő NTC) 
– Két biztonsági hőmérséklet-határoló 
– A szifon vízzáró rétegét biztosító füstgáz-presszosztát 
– Az elektromos panelre integrált tároló-töltő, valamint külső fűtési/cirkulációs szivattyú-

vezérlés 
– Magyarázó szövegekkel ellátott új DIA rendszer háttérvilágított képernyővel 
– ProE elektromos bekötési rendszer 
– Külön rendelhető tartozékok: az alkalmazási feladatnak megfelelő szivattyú-csoport 

(energiatakarékos vagy modulációs szivattyú), valamint a motoros füstgáz-csappantyú 
vezérléséhez használható „2 a 7-ből” többfunkciós kártya (kaszkád kapcsolás esetén) 

– Kaszkád üzemben tartozékként kapható: motoros füstgázcsappantyú (a motoros füstgáz-
csappantyút a „2 a 7-ből” többfunkciós kártyával 

 

 
 

3. ábra: Vaillant ecoTEC plus 
 
 
Alkalmazási lehet őségek 
 

– Maximum 85°C fok h őmérsékletű, meleg vizes központi fűtési rendszerek esetén alkal-
mazható hőtermelő központi használati melegvíz-készítéssel (indirekt fűtésű melegvíz-
tárolóval kombinálva) 

– Lakóépületek, közületek és szállodák (kb. 2.770 m2-ig) új és felújított fűtési rendszereiben 
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használható radiátoros és/vagy padlófűtések esetén 
– A tetőtéri telepítésnek köszönhetően olcsóbb beépítés 
– Helyiséglevegőtől függő (B-típus) vagy helyiséglevegőtől független (C-típus) égéstermék 

elvezetési mód rendszertanúsított elemekkel 
– Önálló készülékként vagy 6 db, azonos teljesítményű és kaszkádba kötött hőközpontként 

alkalmazható. Kaszkád kialakítással a maximális összteljesítmény: 720 kW  
 
Készülék jelölés  Gáztípus  Bevizsgált gázosztály  Rendelési szám  
ecoTEC plus VU INT 806/5-5 E Földgáz (E) II2HS3P 0010010763 
ecoTEC plus VU INT 1006/5-5 E Földgáz (E) II2HS3P 0010010776 
ecoTEC plus VU INT 1206/5-5 E Földgáz (E) II2HS3P 0010010788 
 
 
Műszaki adatok 
 
 Feltétel  Egység  806 1006 1206 Megjegyzések  
Névleges hőteljesítmény-
tartomány – fűtés  
(földgáz) 

80/60°C kW 14,9-74,7 18,7-93,3 22,4-112  
60/40°C kW 16,0-80,0 20,0-100,0 24,0-120,0  
50/30°C kW 16,5-82,3 20,7-102,8 24,7-123,4  

Névleges hőteljesítmény-
tartomány – fűtés  
(propán) 

80/60°C kW 37,4-74,4 46,7-93,3 56,0-112,0  
60/40°C kW 40,0-80,0 50,0-100,0 60,0-120,0  
50/30°C kW 41,2-82,3 51,4-102,8 61,7-123,4  

Max. névleges 
hőterhelés 

Hi kW 76,2 95,2 114,3  

Min. névleges hőterhelés Hi kW 15,2 19,2 22,9  
Min. névl. hőterh. (prop.) Hi kW 38,1 47,6 57,2  
Kategória   II2HS3P HU 
Csatlakozási gáznyomás G20 mbar 25 HU 

G25.1 mbar 25 HU 
G31 mbar 30 HU 

Gázfogyasztás G20 m3/óra 8,1 10,1 12,1 15°C, 1013 mbar 
G25.1 m3/óra 9,4 11,7 14,1  
G31 kg/óra 5,92 7,40 8,88  

Égéstermék tömegáram Qmin g/s 6,9 8,9 10,6 G20 
 Qmax g/s 34,4 43,6 52,5 G20 
Égéstermék hőmérséklet min. °C 40  
 max. °C 85  
Névleges CO2 Qmin Térf % 9,0 G20/G25 
 Qmax  9,0 G20/G25 
Légfelesleg-tényező Qmax  1,27  
Füstgázveszteség max. % 2,5  
Készenléti füstgázvesz-
teség 

 % 0,5  

Sugárzási veszteség a 
burkolaton Pmax esetén 

70°C % < 0,4  

NOx osztály   5  
NOx emisszió  mg/kWh < 40 EN 15420 (EN 

483) 
CO emisszió  mg/kWh < 30  
Névleges hatásfok 80/60°C % 98 98 98  

60/40°C % 105 105 105  
50/30°C % 108 108 108  

30% részterhelés hatás-
foka 

80/60°C % 96,9 98,3 97,3  
60/40°C % 106,3 108,5 108,4  
50/30°C % 106,9 105,4 106,8  
40/30°C % 107,7 108,5 108,6  

Szabványos hatásfok a 
DIN 4702-8 szerint 

75/60°C % 106,0  
40/30°C % 110  

30% részterhelés hatás-
foka (DIN 4702-8 szerint) 

 % 109  

Besorolás   ****  
Max. előremenő hőm.  °C 85  
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 Feltétel  Egység  806 1006 1206 Megjegyzések  
Beállítható hőmérséklet-
tartomány 

 °C 30-85 Gyári beáll.: 80°C 

Max. üzemi nyomás  bar 6  
Kazán víztartalom  l 17 23,7 22,5  
Névleges tömegáram ∆t=23 K m3/óra 2,99 3,74 4,49  
Nyomásveszteség ∆t=23 K mbar 111 124 147  
Kondenzvíz-mennyiség 40/30°C l/óra 12,8 16 19,2  
Készenléti energia-
felvétel 

T=50°C 
∆t=30 K 

W 108 98 98  

Névleges feszültség  V / Hz 230 / 50  
Max. elektr. telj. felvétel  W 122 160 160 Szivattyú nélkül 
A készenlét telj. felvétele  W < 3  
Elektromos védelem   IP X4D  
Biztosíték   4 AT  
Befoglaló méretek és tömeg  
Magasság  mm 960  
Szélesség  mm 480  
Mélység  mm 602  
Szerelési tömeg  kg 68 86 90 Szivattyú nélkül 
Fűtési csatlakozó  mm 1 ¼”  
Kondenzátum elvezetés  Ø mm 24  
Gázoldali csatlakozó  mm 1”  
Levegő/égéstermék elv.  mm 160/110  
Egyebek  
Zajterhelés névleges 
terhelésen 

 dBA jelenleg nincs adat  

Zajterhelés teljes terhe-
lésen 

 dBA jelenleg nincs adat  

Engedélyezett telepítési 
mód 

  C13, C33, C43, C53, C93, B23, B53, 
B53p 

 

CE tanúsítvány száma   0085CM0415  
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4.2 Csatlakozó méretek és méretjelölések 
 
A termék befoglaló méretei és a csatlakozások 
 

 

1. A levegő/égéstermék elveze-
tő faláttörése 

2. Levegő/égéstermék csatla-
kozó 

3. Készüléktartó 
4. Fűtési előremenő 
5. Kondenzvíz szifon csatlako-

zó 
6. Gázoldali csatlakozó 
7. Fűtési visszatérő 

 

 

4. ábra: A termék befoglaló és csatlakozó méretei (mm) 
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4.3 A kondenzációs készülék működése 
 

 
 

5. ábra: Az ecoTEC plus VU INT 806/5-5 gázüzemű, kondenzációs készülék felépítése és működése 
 
 
A Vaillant gázüzemű, kondenzációs ecoTEC plus  készüléke zárt, meleg vizes központi fűtési 
rendszerekben alkalmazható hőtermelő. Indirekt fűtésű használati melegvíz-tárolóval az ecoTEC 
plus VU készülék központi melegvíz-készítő berendezésként is használható.   
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Hidraulika  
Abban az esetben, ha a fűtésszabályozó hőigényt jelez, különböző ellenőrző programok indul-
nak el. Először a szivattyú kap vezérlést, majd a készülék a keletkező nyomásugrásra vár. 
Amennyiben az elektromos egység ezt felismeri, befejeződik a szivattyú, illetve a nyomásszen-
zor működőképességének vizsgálata. Ezt követően az elektronika már csak a működő szivattyú 
esetén ellenőrzi azt, miként közeledik egymáshoz az előremenő és visszatérő NTC-k hőmérsék-
lete. Ha ez az eset bekövetkezik, akkor a szenzorok felügyelete is eredményesen lezárul. A 
következő folyamat a biztonsági áramkör vizsgálata, ahol mindkét biztonsági hőmérséklet hatá-
rolónak (az előremenőn és az égőn) zárt állapotban és az égéstermék elvezetés nyomáskap-
csolójának le nem kapcsolt helyzetben kell lennie. 
 
Levegő/gáz 
A következő munkafolyamat a ventilátor indítása, amelynek során a hangcsillapítóval ellátott 
szívócső az égéshez szükséges frisslevegőt beszívja. A készülék vezérlése a ventilátor fordu-
latszámát a teljesítmény függvényében határozza meg. A ventilátor a gyújtási fordulatszámra 
szabályoz, hogy az égéshez szükséges frisslevegő a Venturi csövön átáramolhasson. A Venturi 
feladata a levegőmennyiség mérése, valamint a gáznyomás-szabályozó számára szükséges 
pneumatikus vezérlőjel megadása. Ezzel a frisslevegő/gázmennyiség keveredési aránya állan-
dó értéken tartható, ha kinyitottak a gázarmatúra gázszelepei. A gyújtási folyamat a gyújtási 
fordulatszám elérésekor (a maximális fordulat 60%-ka) kezdődik el. A gáz-levegő keverék a 
maximum 2 másodperces biztonsági idő keretein belül, az égő közvetlen környezetében meg-
gyullad, ahol az égést az ionizációs elektróda felügyeli. A biztonsági időn belül a láng kialvása 
esetén lehetőség van az újragyújtásra is. Amint az ionizációs elektróda a lángot felismeri az 
égőn, befejeződik a gyújtás és egy 10 másodperces stabilizációs idő kezdődik el. Ezután a ven-
tilátor fordulatszáma – az égő teljes átmelegedése érdekében – a minimumra szabályoz, ilyen-
kor az égő nem modulál.  
A modulációs időzár (300 másodperc) letelte után a készülék a kívánt hőszükséglet mértékében 
modulál. Abban az esetben, ha a nem jön létre láng az égőn, akkor további gyújtási kísérletek 
indulnak. Ha a gáz-levegő keverék nem gyullad be, a készülék hibára áll.   
Hőcserélővel le nem választott és konstans hőleadással működő önálló készülékek esetén a 
moduláció fix hőmérséklet-különbségre működik, amelyet a „D.014” menüpont alatt lehet a kon-
denzációs üzem jobb kihasználása érdekében beállítani („Auto” érték). Kaszkádkapcsolású, 
illetve hőcserélővel leválasztott önálló készülékek esetén a D.014 menüpont alatti értéket min-
den esetben be kell állítani (85% elégséges). Minél nagyobb az eltérés, annál magasabb a nye-
reség. Emellett a fűtőköri szivattyú ilyenkor alacsonyabb fordulatszámon keringtet, mint a többi 
üzemmódban, ennek köszönhetően a magasabb kondenzációs hőnyereség során a szivattyú 
áramfogyasztása is csökkenthető. Az ecoTEC plus készülékek a modulációs tartomány keretein 
belül a teljesítményüket fokozatmentesen képesek illeszteni. Ez a jelenség – többek között – a 
hőtermelő működési idejére is pozitívan hat, ahol a visszatérő ágban felszerelt nyomásszenzor 
folyamatosan felügyeli a fűtési rendszer nyomását. A hőcserélő felső része a perforált lemez 
felett az égőkamra „felső fűtőérték-része”. A perforált lemez alatti alsó részen ovális alakú, bizo-
nyos pontokban elvékonyított csövek találhatók (147 db cső – 120 kW; 126 – 100 kW és 91 – 80 
kW), amelyeken a forró égéstermék áramlik át. Itt zajlik az égéstermék kondenzációja („konden-
zációs szakasz”), miközben a lehűlt égéstermék felmelegíti az ellenáramban közlekedő fűtővi-
zet. A keletkező kondenzvizet a kondenzvíz kád fogja fel, ami a középen elhelyezkedő szifon, 
valamint az adott esetben telepített (a felhasználó ország mindenkori előírásaitól függ) semle-
gesítő berendezésen áthaladva a csatornába vezethető.   
 
Elektromos panel 
Az összes funkció működtetését, illetve felügyeletét a fali készülék eBUS kommunikációra ké-
pes vezérlőpanelje látja el, amelyhez az elektromos panel az előremenő és visszatérő NTC-k 
mért hőmérséklet-értékeit használja. Az ionizációs elektróda eközben arról informálja a vezér-
lést, hogy létrejött-e a stabil láng az égőn. 
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5. Az önállóan működő készülék külön rendelhető tartozékainak át-
tekintése 

 
Tartozék  Megnevezés  Rendelési szám  
Gázoldali csatlakozó elemek  

 

 

Egyenes kivitel ű gázcsap – 1”  
Krómozott szerelvényházú, visszaégés elleni védelemmel ellátott és a 
vétlen nyitástól biztosított, műanyag elzáró gombbal ellátott, a hazai 
és európai szabványoknak is megfelelő gyári Vaillant gázcsap.  
Megengedett környezeti hőmérséklet-, illetve nyomástartomány: 
-20 … + 60˚C, valamint 0–5 bar. 

300849 

 

 

Egyenes kivitel ű gázcsap – 1”  (INT) 
Krómozott szerelvényházú, visszaégés elleni védelem nélkül  és a 
vétlen nyitástól biztosított, műanyag elzáró gombbal ellátott, a hazai 
és európai szabványoknak is megfelelő gyári Vaillant gázcsap.  
Megengedett környezeti hőmérséklet-, illetve nyomástartomány: 
-20 … + 60˚C, valamint 0–5 bar. 

009299 

Fűtésoldali csatlakozó elemek  
 

 

ecoTEC plus VU INT 806/5 -5 szivattyús  szett  
Részei: vízszintes fűtési bekötő cső 1 ½”, A-energia osztályú energia-
takarékos fűtési szivattyú, töltő- és ürítő csapok ½”, csatlakozás a 
biztonsági szelep (R 1) és a tágulási tartály bekötésére (R 1). 
Az installációs szett számára külön rendelhető hőszigetelő burkolat 
kapható (rendelési szám: 0020138349). 

0020106070 

 

 

ecoTEC plus VU INT  1006 – 1206/5-5 szivattyús  szett  
Részei: vízszintes fűtési bekötő cső 1 ½”, A-energia osztályú energia-
takarékos fűtési szivattyú, töltő- és ürítő csapok ½”, csatlakozás a 
biztonsági szelep (R 1) és a tágulási tartály bekötésére (R 1). 
Az installációs szett számára külön rendelhető hőszigetelő burkolat 
kapható (rendelési szám: 0020138349). 

0020106060 

 ecoTEC plus VU  INT 806 – 1206/5-5 szivattyús  szett (INT)  
Részei: vízszintes fűtési bekötő cső 1 ½”, modulációs fűtési szivattyú, 
töltő- és ürítő csapok ½”, csatlakozás a biztonsági szelep (R 1) és a 
tágulási tartály bekötésére (R 1). 
Az installációs szett számára külön rendelhető hőszigetelő burkolat 
kapható (rendelési szám: 0020138349). 

0020106189 

 

 

Fűtési karba ntart ó csapk észlet  
Elzáró szerelvénnyel, ürítő csappal és a fűtési biztonsági szelep  
(3 bar) csatlakoztatására alkalmas csatlakozóval ellátott fűtési bekötő 
készlet. Beépített visszacsapó szelep, valamint fűtési tágulási tartály 
csatlakozó. Csatlakozó méretek: G 1 1/2 x Rp 1 ¼ 
A fűtési karbantartó csapkészlet számára külön rendelhető hőszigete-
lő burkolat kapható (rendelési szám: 0020106195). 

0020059560 

 

Energiatakarékos kazánköri szivattyú (A -energia osztály)  
ecoTEC plus VU INT 1006 – 1206/5-5 készülékekhez opcióként ren-
delhető, csatlakozó kábellel és hőszigeteléssel ellátott szivattyú. 
Csak abban az esetben szükséges, ha nem lehet alkalmazni a 
0020106060 cikkszámú installációs készletet.  

0020106065 

 

Energiatakarékos kazánköri szivattyú (A -energia osztály)  
ecoTEC plus VU INT 806/5-5 készülékekhez opcióként rendelhető, 
csatlakozó kábellel és hőszigeteléssel ellátott szivattyú. 
Csak abban az esetben szükséges, ha nem lehet alkalmazni a 
0020106070 cikkszámú installációs készletet.  

0020106073 

 Modulác iós kazánköri szivattyú  
 

0020106189 

Biztonsági berendezések  
 

 

Fűtési biztonsági szelep, Rp 1 (4 bar)  
Fűtési biztonsági szelep, Rp 1 (6 bar) 
Az ecoTEC plus VU INT 806 – 1206/5-5 készülékek installációs kész-
letéhez  

0020106057 
0020106058 
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Tartozék  Megnevezés  Rendelési szám  
Kondenzátum elvezetés  

 

Semleges ítő berendez és 200 kW-ig 
Kondenzvíz átemelő szivattyúval ellátott semlegesítő berendezés. 
Lefolyó (DN 20) és elvezető csővel (DN 20) ellátott műanyag tartály 
semlegesítő granulátummal feltöltve. 

301374 

 

 
 

Semleges ítő berendez és 350 kW-ig 
Semlegesítő berendezés kondenzvíz átemelő szivattyú nélkül. Lefolyó 
(DN 20) és elvezető csővel (DN 20) ellátott műanyag tartály, semle-
gesítő granulátummal feltöltve. 

009730 

Hőszigetelés  
 

 

Karbantartó csap hőszigetelés  
2 db fekete hőszigetelő elem a 0020059560 cikkszámon rendelhető 
fűtési karbantartó csapkészlet a kazánházi, illetve az áramlási 
hőveszteség csökkentésére. 

0020106195 

 

Installációs szett h őszigetel ő készlet  
Az ecoTEC plus VU INT 806, 1006 és 1206/5-5 készülékekhez alkal-
mazható installációs szett csővezetékeinek külső hőszigetelésére 
alkalmazható többrészes, gyári (EPP) fekete hőszigetelő készlet a 
kazánházi hőveszteség csökkentésére. Egyszerű, szerszámok nélküli 
felhelyezés közvetlenül a készülék alatt. 

0020138349 

Hőszigetelt hidraulikus váltók és osztók  
 

 

WH 95 típus ú hidraulikus v áltó 
Hőszigetelt hidraulikus váltó fali tartókonzollal, légtelenítővel és ürítő 
csappal. Gyári tartozék a merülő hüvelybe helyezhető gyűjtőhőmér-
séklet-érzékelő, valamint az új Vaillant VRC/VRS típusú 
időjáráskövető szabályozókhoz alkalmazható VR 10 típusú érzékelő. 
Teljesítmény: 8 m3/óra, csatlakozó méretek: Rp 2 

306721 

 

WH 160 típus ú hidraulikus v áltó 
Földön álló hőszigetelt hidraulikus váltó merülő hüvellyel és 
érzékelővel. Teljesítmény: 12 m3/óra, csatlakozó méretek: DN 65 

306726 

 

 

Hőszigetelt oszt ó/gyűjtő egys ég (2 fűtési k örre) 
Hőszigeteléssel ellátott, 2 db Vaillant csőcsatlakozó 
garnitúra (direkt vagy keverőszelepes fűtési kör) közvetlen 
csatlakoztatására alkalmas, illetve teljesen előkészített 
gyári osztó/gyűjtő egység. Csatlakozó méretek: G 1 1/4. 

307556 

 

 

Hőszigetelt oszt ó/gyűjtő egys ég (3 fűtési k örre) 
Hőszigeteléssel ellátott, 2 db Vaillant csőcsatlakozó 
garnitúra (direkt vagy keverőszelepes fűtési kör) közvetlen 
csatlakoztatására alkalmas, illetve teljesen előkészített 
gyári osztó/gyűjtő egység. Csatlakozó méretek: G 1 1/4. 

307597 
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6. Tervezési követelmények 
 
6.1 Az épület fűtési hőszükséglete 
 
A hőtermelő, a csőhálózat és az egyes helyiségek hőleadó felületeinek méretezése során min-
den esetben a kiindulási alap a számított fűtési, illetve használati melegvíz-készítési 
hőszükséglet. Egy épület fűtési hőszükséglete különböző módon és eltérő pontossággal hatá-
rozható meg. A szükséges értékek viszonylag pontos kalkulációját a DIN EN 12831 („Épületek 
hőszükséglet számításának szabályai”) szabvány szolgálja. A használati melegvíz-igény meg-
határozása – adott esetben – a DIN 1988 „Használati meleg vizes rendszerek műszaki szabá-
lyai” szabvány előírásai szerint is történhet.  
 
A teljes rendszer gazdaságos és komfortos üzeme mellett további tervezési követelmény még az 
összes csővezeték, szerelvény és állító tag alapos hidraulikai méretezése, valamint döntő a ki-
választott szivattyúk típusa is. Családi házak esetén erre általában elegendő a gyakorlati tapasz-
talat, azonban különösen összetettebb rendszereknél az objektumhoz kapcsolódó összes szá-
mítást el kell végezni. A rendszer elkészülte után kötelező a hidraulikus beszabályozás, amely 
annál fontosabb, minél több komponenst tartalmaz a rendszer. 
 
 
6.2 A használati melegvíz-igény meghatározása 
 
A használati melegvíz-készítés független az épület energetikai jellemzőitől, mert az igényt kizá-
rólag a lakók száma, a használat egyidejűsége és az egyéni fogyasztói szükségletek határozzák 
meg. Ennek alapján a melegvíz-készítés tervezésének alapja a fogyasztási szokások rögzítése. 
 
A tervezés során a további fogyasztókat is, mint pl.: mosógépek, valamint az adott esetben 
szükséges cirkulációs vezetékeket is számítani kell.  
 
A melegvíz-mennyiség mellett különösen társasházak vagy ipari alkalmazások esetén kell figye-
lembe venni a csapolási profilt, illetve a csúcsfogyasztásokat is, amelyek a különös hőkomfort-
igény, valamint az abból adódó használói és fogyasztási profilok meghatározásához szüksége-
sek. A többlakásos társasházak melegvíz-készítése a gyakorlatban bonyolultabb, ezért itt erre 
alkalmas korrekciós tényezőket kell figyelembe venni, hogy minden üzemállapotban garantálha-
tó legyen az üzembiztonság. 
 
Vegye figyelembe a VDI 6002 előírásait is, amelyek az első és második részben a különböző 
alkalmazások részletes fogyasztási profiljait szemléltetik. 
 
A tervezés során vegye figyelembe a DVGW W51 és 552 számú munkalapjait („Használat 
melegvíz-készítés és használati melegvíz-vezetékek; Műszaki intézkedések a legionellák elsza-
porodásának megelőzésére”). 
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6.3 Rendszerkapcsolási példák 
 
A rendszersémák áttekintése 
 
Rendszerséma 1 
 

 
 

6. ábra: Rendszerkapcsolási példa 1 

 
 
A rendszeráttekintés az adott feladatra alkalmas fűtési rendszer kiválasztására szolgál. A részle-
tek kidolgozásához minden esetben vegye figyelembe a mindenkori rendszersémát. 
 
Rendszerleírás 
Ez a rendszerséma a direkt és keverőszeleppel (1-1 db) ellátott fűtési rendszerek esetén érvé-
nyes.   
 
A hidraulikus leválasztás külső lemezes hőcserélővel vagy hidraulikus váltóval történik. 
 

– 1 db direkt fűtőkör 
– 1 db keverőszelepes fűtőkör 
– ecoTEC plus fali gázkészülék 
– A fűtési rendszer szabályozása az időjáráskövető auroMATIC 620/3 szolár 

rendszerszabályozóval történik 
– A használati melegvíz-készítést a szolár rendszerekben alkalmazható auroSTOR VIH S 

tároló-család biztosítja 
– A használati melegvíz-készítést a VFK/VTK típusú szolár kollektorok szolgálják, ahol a 

szolár berendezést a napenergiával támogatott, melegvíz-készítésre alkalmazható 
auroSTOR VIH S tároló köti a rendszerrel össze 

– Az úszómedence napenergiával támogatott felfűtését külső hőcserélő támogatja 
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Rendszerséma 2 
 

 
 

7. ábra: Rendszerkapcsolási példa 2 

 
 
A rendszeráttekintés az adott feladatra alkalmas fűtési rendszer kiválasztására szolgál. A részle-
tek kidolgozásához minden esetben vegye figyelembe a mindenkori rendszersémát. 
 
Rendszerleírás 
Ez a rendszerséma egy direkt és 2 db, keverőszeleppel ellátott fűtési rendszer esetén érvényes, 
ahol a használati melegvíz-készítést egy központi melegvíz-tároló látja el. 
 
A hidraulikus leválasztás külső lemezes hőcserélővel vagy hidraulikus váltóval történik. 
 

– 1 db direkt fűtőkör 
– 2 db keverőszelepes fűtőkör 
– Maximum 6 db készülékig kaszkádolható ecoTEC plus fali kondenzációs hőtermelő 
– A fűtési rendszer szabályozása az időjáráskövető calorMATIC 630/3 

rendszerszabályozóval történik 
– A használati melegvíz-készítést a rétegtöltésű actoSTOR VIH RL tároló-család biztosítja 
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Rendszerséma 3 
 

 
 

8. ábra: Rendszerkapcsolási példa 3 

 
 
A rendszeráttekintés az adott feladatra alkalmas fűtési rendszer kiválasztására szolgál. A részle-
tek kidolgozásához minden esetben vegye figyelembe a mindenkori rendszersémát. 
 
Rendszerleírás 
Ez a rendszerséma a direkt és keverőszeleppel ellátott, valamint központi melegvíz-tárolóval 
rendelkező fűtési rendszerek esetén érvényes.  
 
A hidraulikus leválasztás külső lemezes hőcserélővel vagy hidraulikus váltóval történik. 
 

– 1 db direkt fűtőkör 
– 1 db keverőszelepes fűtőkör 
– Maximum 6 db készülékig kaszkádolható ecoTEC plus fali kondenzációs hőtermelő 
– A fűtési rendszer szabályozása az időjáráskövető auroMATIC 620/3 szolár 

rendszerszabályozóval történik 
– A használati melegvíz-készítést a szolár rendszerekben alkalmazható auroSTOR VIH S 

tároló-család biztosítja 
– A használati melegvíz-készítést a VFK/VTK típusú szolár kollektorok szolgálják, ahol a 

szolár berendezést a napenergiával támogatott, melegvíz-készítésre alkalmazható 
auroSTOR VIH S tároló köti a rendszerrel össze 
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Rendszerséma 4 
 

 
 

9. ábra: Rendszerkapcsolási példa 4 

 
 
A rendszeráttekintés az adott feladatra alkalmas fűtési rendszer kiválasztására szolgál. A részle-
tek kidolgozásához minden esetben vegye figyelembe a mindenkori rendszersémát. 
 
Rendszerleírás 
Ez a rendszerséma 2 db, keverőszeleppel ellátott fűtési rendszer esetén érvényes, ahol a hasz-
nálati melegvíz-készítést 2 db központi melegvíz-tároló látja el. 
 
A hidraulikus leválasztás külső lemezes hőcserélővel vagy hidraulikus váltóval történik. 
 

– 2 db keverőszelepes fűtőkör 
– ecoTEC plus fali kondenzációs hőtermelő 
– A fűtési rendszer szabályozása az időjáráskövető auroMATIC 620/3 szolár 

rendszerszabályozóval történik 
– A használati melegvíz-készítést 2 db, párhuzamosan kötött, szolár rendszerekben 

alkalmazható auroSTOR VIH S tároló biztosítja 
– A használati melegvíz-készítést a VFK/VTK típusú szolár kollektorok szolgálják, ahol a 

szolár berendezést a napenergiával támogatott, melegvíz-készítésre alkalmazható 
auroSTOR VIH S tárolók kötik a rendszerrel össze 
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Rendszerséma 5 
 

 
 

10. ábra: Rendszerkapcsolási példa 5 

 
 
A rendszeráttekintés az adott feladatra alkalmas fűtési rendszer kiválasztására szolgál. A részle-
tek kidolgozásához minden esetben vegye figyelembe a mindenkori rendszersémát. 
 
Rendszerleírás 
Ez a rendszerséma 2 db, keverőszeleppel ellátott fűtési rendszer esetén érvényes, ahol a hasz-
nálati melegvíz-készítést központi melegvíz-tároló látja el. 
 
A hidraulikus leválasztás külső lemezes hőcserélővel vagy hidraulikus váltóval történik. 
 

– 2 db keverőszelepes fűtőkör 
– Maximum 6 db készülékig kaszkádolható ecoTEC plus fali kondenzációs hőtermelő 
– A fűtési rendszer szabályozása az időjáráskövető calorMATIC 630/3 

rendszerszabályozóval történik 
– A használati melegvíz-készítést a monovalnes kialakítású uniSTOR VIH R tároló-család 

biztosítja 
– Az úszómedence felfűtését külső hőcserélő támogatja 
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Rendszerkapcsolási példa 1 
 

 
 

 Figyelem!  
Ez az elvi séma nem tartalmazza a szakszerű telepítéshez szükséges összes elzáró- és 
biztonsági szerelvényt, ezen kívül nem helyettesíti az épületgépész tervező munkáját 
sem. Minden esetben vegye figyelembe a jelenleg érvényes előírásokat!  
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A rendszer leírása 
Ez a rendszerséma direkt és keverőszeleppel ellátott fűtési rendszer esetén alkalmazható.  
A hidraulikus leválasztás külső lemezes hőcserélővel vagy hidraulikus váltóval történik. 
 

– 1 db direkt fűtőkör 
– 1 db keverőszelepes fűtőkör 
– ecoTEC plus fali gázkészülék 
– A fűtési rendszer szabályozása az időjáráskövető auroMATIC 620/3 szolár 

rendszerszabályozóval történik 
– A használati melegvíz-készítést a szolár rendszerekben alkalmazható auroSTOR VIH S 

tároló-család biztosítja 
– A használati melegvíz-készítést a VFK/VTK típusú szolár kollektorok szolgálják, ahol a 

szolár berendezést a napenergiával támogatott, melegvíz-készítésre alkalmazható 
auroSTOR VIH S tároló köti a rendszerrel össze 

– Az úszómedence napenergiával támogatott felfűtését külső hőcserélő támogatja 
 
 
Tervezési tudnivalók 

– A szabályozott fűtési körökön a rendszerhőmérséklet, illetve a fűtési idők tetszés szerint 
és külön-külön állíthatók be 

– A cirkulációs szivattyú az auroMATIC 620/3 szabályozóval működtethető, ahol a 
cirkulációs szivattyú üzeme – időben – egyénileg programozható 

– A fűtési rendszer a külön rendelhető VR 60/3 keverő modulokkal további, keverőszelepes 
fűtési körökkel bővíthető 

– A külső hőcserélő / hidraulikus váltó méretezését a hőtermelő / hőfogyasztó teljesítménye 
alapján kell méretezni 

– A tároló töltése a fűtési körök ellátásával együtt, párhuzamosan történik 
– Egy, a hidraulikus váltó vagy a lemezes hőcserélő után csatlakoztatott keverőszelepes 

kör – adott esetben – további tároló-töltő körré konfigurálható át  
 
 
Tétel  Megnevezés  Db Rend. s zám / Tudnivaló  
1 ecoTEC plus fali kondenzációs hőtermelő 1 Termékkatalógus szerint 
2 A biztonsági szelep (1”) és a tágulási tartály (1”) 

bekötésére is alkalmazható szivattyús egység 
1 Tartozékprogram szerint 

Külön rendelhető hőszig. 
8 auroSTOR VIH S szolár használati melegvíz-tároló 1 Termékkatalógus szerint 
10 Termosztatikus szelep x 1) Idegen termék 
13 auroMATIC 620/3 időjáráskövető szolár 

rendszerszabályozó 
1 0020092431 

13a Távvezérlő készülék (VR 90/3) 1 0020040080 
16 Külső érzékelő 1 A 13-as tétel része 
19 Hőmérséklet határoló termosztát VRC 9642 1 009642 
22 Leválasztó relé (vízforgató automatika) 1 Idegen termék 
25 Kétcsöves szolárállomás 

(6 liter/perc) 
(22 liter/perc) 

1 Választható állomások: 
0020129188 
0020129189 

30 Visszacsapó szelep x 1) Idegen termék 
31 Beszabályozó szelep x 1) Idegen termék 
32 Vétlen elzárás ellen biztosított szelep 3 Idegen termék 
33 Szennyfogó szűrő 1 Idegen termék 
39 Termosztatikus keverőszelep 1 Idegen termék 
40 Külső hőcserélő 

alternatív esetben hidraulikus váltó (lásd kaszkád fejezet) 
1 Önálló készülékeknél 

(80-120 kW között):  
0020137069 
Kaszkád alkalmazásnál: 
„Kaszkád” fejezet 

x 1) Száma és méretezése a rendszer kialakítása szerint 
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Tétel  Megnevezés  Db Rend. szám / Tudnivaló  
42a Biztonsági szelep (fűtés) 

Biztonsági szelep (szolár) 
Biztonsági szelep (HMV) 

1 
1 
1 

Idegen termék 
A 25-ös tétel része 
A 43-as tétel része 

42b Membrános fűtési táglási tartály 
Membrános szolár táglási tartály 

2 
1 

Idegen termék 
Választható: a 
rendeléssel és 
kiválasztással 
kapcsolatos információ: 
„Tartozékok” fejezet 

42c Szaniter membrános tágulási tartály 1 Idegen termék 
43 Hidegvíz oldali biztonsági szerelványcsoport 1 305827 
48 Nyomásmérő 1 A 25-ös tétel része 
52 Egyedi helyiséghőmérséklet-szabályozó szelep x 1) Idegen termék 
58 Töltő- és ürítő csap x 1) Idegen termék 
59 Elzáró csappal ellátott szolár automata légtelenítő 1 302019 
63 VFK síkkollektor x 1) Választható: a 

rendeléssel és 
kiválasztással 
kapcsolatos információ: 
Szolár tervezési segédlet 

63a VTK vákuumcsöves kollektor x 1) Választható: a 
rendeléssel és 
kiválasztással 
kapcsolatos információ: 
Szolár tervezési segédlet 

64 Szolár előtét-tartály 1 Idegen termék 
Választható: a 
rendeléssel és 
kiválasztással 
kapcsolatos információ: 
„Tartozékok” fejezet 

65 Felfogató edény 1 Idegen termék 
84 Úszómedence 1  
Ertrag A szolár hozam érzékelője 1 Idegen termék 

Választható: a 
rendeléssel és 
kiválasztással 
kapcsolatos információ: 
„Tartozékok” fejezet 

HK1-P Fűtőköri szivattyú vagy 
keverőszelep nélküli szivattyúcsoport 

1 Idegen termék 
Választható: a 
rendeléssel és 
kiválasztással 
kapcsolatos információ: 
„Tartozékok” fejezet 

HK2-P Fűtőköri szivattyú vagy 
keverőszeleppel ellátott szivattyúcsoport 

1 Idegen termék 
Választható: a 
rendeléssel és 
kiválasztással 
kapcsolatos információ: 
„Tartozékok” fejezet 

HK2 Fűtési keverő (három utas keverő, csak idegen szivattyú 
esetén) 

1 Idegen termék 
Keverőszeleppel ellátott 
szivattyúcsoport esetén 
nem kell 

KOL1 Kollektor-mező 1, kollektor-érzékelő 1 A 13-as tétel része 
KOL1-P Kollektor-mező 1, szolár szivattyú 1 A 25-ös tétel része 
LEGP Legionella-védelem szivattyú 1 Idegen termék 
x 1) Száma és méretezése a rendszer kialakítása szerint 
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Tétel  Megnevezés  Db Rend. szám / Tudnivaló  
LP/UV1 Tároló-töltő szivattyú 1 Idegen termék 
SchP Uszodatöltő szivattyú 1 Idegen termék 
SP1 
SP2 

Tároló hőmérséklet-érzékelő 2 A 13-as tétel része 

MA Váltószelep 1 009462 
TD1 Uszodavíz hőmérséklet-érzékelő 1 A 13-as tétel része 
VF1 
VF2 

Előremenő hőmérséklet-érzékelő (VR 10) 2 A 13-as tétel része 

ZP Cirkulációs szivattyú 1 Idegen termék 
x 1) Száma és méretezése a rendszer kialakítása szerint 
 
 
Elektromos kapcsolási rajz  
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Rendszerkapcsolási példa 2 
 

 
 

 Figyelem!  
Ez az elvi séma nem tartalmazza a szakszerű telepítéshez szükséges összes elzáró- és 
biztonsági szerelvényt, ezen kívül nem helyettesíti az épületgépész tervező munkáját 
sem. Minden esetben vegye figyelembe a jelenleg érvényes előírásokat!  

 
 
A rendszer leírása 
Ez a rendszerséma egy direkt és 2 db keverőszeleppel ellátott fűtési rendszer esetén érvényes, 
ahol a használati melegvíz-készítést egy központi melegvíz-tároló látja el. A hidraulikus leválasz-
tás külső lemezes hőcserélővel vagy hidraulikus váltóval történik. 
 

– 1 db direkt fűtőkör 
– 2 db keverőszelepes fűtőkör 
– Maximum 6 db készülékig kaszkádolható ecoTEC plus fali kondenzációs hőtermelő 
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– A fűtési rendszer szabályozása az időjáráskövető calorMATIC 630/3 
rendszerszabályozóval történik 

– A használati melegvíz-készítést a rétegtöltésű actoSTOR VIH RL tároló-család biztosítja 
 
 
Tervezési tudnivalók 

– A külső hőcserélő / hidraulikus váltó méretezését a hőtermelő / hőfogyasztó teljesítménye 
alapján kell méretezni 

– A második hőtermlőtől kezdve minden egyes készülékbe be kell építeni a VR 32 
buszcsatolót 

– Az actoSTOR VIH RL tároló alkalmazása során nem lehet másik használati melegvíz-
készítő berendezást csatlakoztatni 

– Túlnyomással működő, kaszkád kialakítású kaszkád rendszerek esetén minden 
készülékbe motoros füstgázcsappanytúyt kell beépíteni, amit a „2 a 7-ből” modul vezérel 
(VR 40 többfunkciós kártya – külön rendelhető Vaillant tartozék) 

 
 
Tétel  Megnevezés  Db Rend. szám / Tudnivaló  
1 ecoTEC plus fali kondenzációs hőtermelő 2-6 Termékkatalógus szerint 
2 A biztonsági szelep (1”) és a tágulási tartály (1”) 

bekötésére is alkalmazható szivattyús egység 
2-6 Tartozékprogram szerint 

A külső hőszigetelés 
külön rendelhető 

5 actoSTOR VIH RL rétegtöltésű melegvíz-tároló 1 Termékkatalógus szerint 
10 Termosztatikus szelep x 1) Idegen termék 
13 calorMATIC 630/3 időjáráskövető kaszkád és többkörös 

rendszerszabályozó 
1 0020092437 

13a Távvezérlő készülék (VR 90/3) 2 0020040080 
13h Moduláló buszcsatoló (VR 32) 1 0020003986 
16 Külső érzékelő 1 A 13-as tétel része 
19 Hőmérséklet határoló termosztát VRC 9642 1 009642 
30 Visszacsapó szelep x 1) Idegen termék 
31 Beszabályozó szelep x 1) Idegen termék 
32 Vétlen elzárás ellen biztosított szelep x 1) Idegen termék 
33 Szennyfogó szűrő 1 Idegen termék 
40 actoSTOR VIH RL lemezes hőcserélő 1 5-ös tétel része 
42a Biztonsági szelep (fűtés) 

Biztonsági szelep (HMV) 
2-6 
1 

Idegen termék 
A 43-as tétel része 

42b Membrános fűtési táglási tartály x 1) Idegen termék 
42c Szaniter membrános tágulási tartály 1 Idegen termék 
43 Biztonsági szerelvénycsoport 1 305827 
45 Hidraulikus váltó 1 Választható: a 

rendeléssel és 
kiválasztással 
kapcsolatos információ: 
„Tartozékok” fejezet 

52 Egyedi helyiséghőmérséklet-szabályozó szelep x 1) Idegen termék 
58 Töltő- és ürítő csap x 1) Idegen termék 
HK1-P Fűtőköri szivattyú vagy 

keverőszelep nélküli szivattyúcsoport 
1 Idegen termék 

Választható: a 
rendeléssel és 
kiválasztással 
kapcsolatos információ: 
„Tartozékok” fejezet 

HK2-P 
HK3-P 

Fűtőköri szivattyú vagy 
keverőszelep nélküli szivattyúcsoport 

2 Idegen termék 
Választható: a 
rendeléssel és 
kiválasztással 
kapcsolatos információ: 
„Tartozékok” fejezet 

x 1) Száma és méretezése a rendszer kialakítása szerint 
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Tétel  Megnevezés  Db Rend. szám / Tudnivaló  
HK2 
HK3 

Fűtési keverő (három utas keverő, csak idegen szivattyú 
esetén) 

2 Idegen termék 
Keverőszeleppel ellátott 
szivattyúcsoport esetén 
nem kell 

P1 Primer melegvíz-töltő szivattyú 1 Az 5-ös tétel része 
P2 Szekunder melegvíz-töltő szivattyú 1 Az 5-ös tétel része 
VF1 Előremenő hőmérséklet-érzékelő (VR 10) 1 A 13-as tétel része 
VF2 
VF3 

Előremenő hőmérséklet-érzékelő (VR 10) 2 A 13-as tétel része 

ZP Cirkulációs szivattyú 1 Idegen termék 
x 1) Száma és méretezése a rendszer kialakítása szerint 
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Elektromos kapcsolási rajz  
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Rendszerkapcsolási példa 3 
 

 

 Figyelem!  
Ez az elvi séma nem tartalmazza a szakszerű telepítéshez szükséges összes elzáró- és 
biztonsági szerelvényt, ezen kívül nem helyettesíti az épületgépész tervező munkáját 
sem. Minden esetben vegye figyelembe a jelenleg érvényes előírásokat! 
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A rendszer leírása 
Ez a rendszerséma a direkt és keverőszeleppel ellátott, valamint központi melegvíz-tárolóval 
rendelkező fűtési rendszerek esetén alkalmazható. A hidraulikus leválasztás külső lemezes hő-
cserélővel vagy hidraulikus váltóval történik. 
 

– 1 db direkt fűtőkör 
– 1 db keverőszelepes fűtőkör 
– Maximum 6 db készülékig kaszkádolható ecoTEC plus fali kondenzációs hőtermelő 
– A fűtési rendszer szabályozása az időjáráskövető auroMATIC 620/3 szolár 

rendszerszabályozóval történik 
– A használati melegvíz-készítést a szolár rendszerekben alkalmazható auroSTOR VIH S 

tároló-család biztosítja 
– A használati melegvíz-készítést a VFK/VTK típusú szolár kollektorok szolgálják, ahol a 

szolár berendezést a napenergiával támogatott, melegvíz-készítésre alkalmazható 
auroSTOR VIH S tároló köti a rendszerrel össze 

 
 
Tervezési tudnivalók 

– A szabályozott fűtési körökön a rendszerhőmérséklet, illetve a fűtési idők tetszés szerint 
és külön-külön állíthatók be 

– A cirkulációs szivattyú az auroMATIC 620/3 szabályozóval működtethető, ahol a 
cirkulációs szivattyú üzeme – időben – egyénileg programozható 

– A fűtési rendszer a külön rendelhető VR 60/3 keverő modulokkal további, keverőszelepes 
fűtési körökkel bővíthető 

– A külső hőcserélő / hidraulikus váltó méretezését a hőtermelő / hőfogyasztó teljesítménye 
alapján kell méretezni 

– A tároló töltése akár a fűtési üzemmel is párhuzamosan folyhat 
– Egy, a hidraulikus váltó vagy a lemezes hőcserélő után csatlakoztatott keverőszelepes 

kör – adott esetben – további tároló-töltő körré konfigurálható át 
– Túlnyomással működő, kaszkád kialakítású kaszkád rendszerek esetén minden 

készülékbe motoros füstgázcsappanytúyt kell beépíteni, amit a „2 a 7-ből” modul vezérel 
(VR 40 többfunkciós kártya – külön rendelhető Vaillant tartozék) 

 
 
Tétel  Megnevezés  Db Rend. szám / Tudnivaló  
1 ecoTEC plus fali kondenzációs hőtermelő 2-6 Termékkatalógus szerint 
2 A biztonsági szelep (1”) és a tágulási tartály (1”) 

bekötésére is alkalmazható szivattyús egység 
2-6 Tartozékprogram szerint 

A külső hőszigetelés 
külön rendelhető gyári, 
javasolt tartozék 

5 auroSTOR VIH S szolár használati melegvíz-tároló 1 Termékkatalógus szerint 
10 Termosztatikus szelep x 1) Idegen termék 
13 auroMATIC 620/3 időjáráskövető szolár 

rendszerszabályozó 
1 0020092431 

13a Távvezérlő készülék (VR 90/3) 1 0020040080 
13h Moduláló buszcsatoló (VR 32) 1 0020003986 
16 Külső érzékelő 1 A 13-as tétel része 
19 Hőmérséklet határoló termosztát VRC 9642 1 009642 
25 Kétcsöves szolárállomás 1 Választás szerint: 

0020129188 
0020129189 

30 Visszacsapó szelep x 1) Idegen termék 
31 Beszabályozó szelep x 1) Idegen termék 
32 Vétlen elzárás ellen biztosított szelep 4 Idegen termék 
33 Szennyfogó szűrő 1 Idegen termék 
39 Termosztatikus keverőszelep 1 Idegen termék 
x 1) Száma és méretezése a rendszer kialakítása szerint 
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Tétel  Megnevezés  Db Rend. szám / Tudnivaló  
40 Külső hőcserélő 

alternatív esetben hidraulikus váltó (lásd kaszkád 
fejezet) 

1 Önálló készülékeknél 
(80-120 kW között):  
0020137069 
Kaszkád alkalmazásnál: 
„Kaszkád” fejezet 

42a Biztonsági szelep (fűtés) 
Biztonsági szelep (szolár) 
Biztonsági szelep (HMV) 

2-6 
1 
1 

Idegen termék 
A 25-ös tétel része 
A 43-as tétel része 

42b Membrános fűtési táglási tartály 
Membrános szolár táglási tartály 

x 1) 
1 

Idegen termék 
Választható: a 
rendeléssel és 
kiválasztással 
kapcsolatos információ: 
„Tartozékok” fejezet 

42c Szaniter membrános tágulási tartály 1 Idegen termék 
43 Hidegvíz oldali biztonsági szerelványcsoport 1 305827 
48 Nyomásmérő 1 A 25-ös tétel része 
52 Egyedi helyiséghőmérséklet-szabályozó szelep x 1) Idegen termék 
58 Töltő- és ürítő csap x 1) Idegen termék 
59 Elzáró csappal ellátott szolár automata légtelenítő 1 302019 
63 VFK síkkollektor x 1) Választható: a 

rendeléssel és 
kiválasztással 
kapcsolatos információ: 
Szolár tervezési segédlet 

63a VTK vákuumcsöves kollektor x 1) Választható: a 
rendeléssel és 
kiválasztással 
kapcsolatos információ: 
Szolár tervezési segédlet 

64 Szolár előtét-tartály 1 Idegen termék 
Választható: a 
rendeléssel és 
kiválasztással 
kapcsolatos információ: 
„Tartozékok” fejezet 

65 Felfogató edény 1  
Ertrag A szolár hozam érzékelője 1 Idegen termék 

Választható: a 
rendeléssel és 
kiválasztással 
kapcsolatos információ: 
„Tartozékok” fejezet 

HK1-P Fűtőköri szivattyú vagy 
keverőszelep nélküli szivattyúcsoport 

1 Idegen termék 
Választható: a 
rendeléssel és 
kiválasztással 
kapcsolatos információ: 
„Tartozékok” fejezet 

HK2-P Fűtőköri szivattyú vagy 
keverőszeleppel ellátott szivattyúcsoport 

1 Idegen termék 
Választható: a 
rendeléssel és 
kiválasztással 
kapcsolatos információ: 
„Tartozékok” fejezet 

HK2 Fűtési keverő (három utas keverő, csak idegen 
szivattyú esetén) 

1 Idegen termék 
Keverőszeleppel ellátott 
szivattyúcsoport esetén 
nem kell 

x 1) Száma és méretezése a rendszer kialakítása szerint 
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Tétel  Megnevezés  Db Rend. szám / Tudnivaló  
KOL1 Kollektor-mező 1, kollektor-érzékelő 1 A 13-as tétel része 
KOL1-P Kollektor-mező 1, szolár szivattyú 1 A 25-ös tétel része 
LEGP Legionella-védelem szivattyú 1 Idegen termék 
LP/UV1 Tároló-töltő szivattyú 1 Idegen termék 
SP1 
SP2 

Tároló hőmérséklet-érzékelő 2 A 13-as tétel része 

VF1 
VF2 

Előremenő hőmérséklet-érzékelő (VR 10) 2 A 13-as tétel része 

ZP Cirkulációs szivattyú 1 Idegen termék 
x 1) Száma és méretezése a rendszer kialakítása szerint 
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Elektromos kapcsolási rajz 
 

 
 
 
 



 

© Vaillant Saunier Duval Kft. 43 / 155. oldal                Vaillant ecoTEC plus/5 tervezési segédlet  
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                                1.kiadás 

Rendszerkapcsolási példa 4 
 

 

 Figyelem!  
Ez az elvi séma nem tartalmazza a szakszerű telepítéshez szükséges összes elzáró- és 
biztonsági szerelvényt, ezen kívül nem helyettesíti az épületgépész tervező munkáját 
sem. Minden esetben vegye figyelembe a jelenleg érvényes előírásokat! 
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A rendszer leírása 
Ez a rendszerséma 2 db, keverőszeleppel ellátott fűtési rendszer esetén érvényes, ahol a hasz-
nálati melegvíz-készítést 2 db központi melegvíz-tároló látja el. A hidraulikus leválasztás külső 
lemezes hőcserélővel vagy hidraulikus váltóval történik. 
 

– 2 db keverőszelepes fűtőkör 
– ecoTEC plus fali kondenzációs hőtermelő 
– A fűtési rendszer szabályozása az időjáráskövető auroMATIC 620/3 szolár 

rendszerszabályozóval történik 
– A használati melegvíz-készítést 2 db, párhuzamosan kötött, szolár rendszerekben 

alkalmazható auroSTOR VIH S tároló biztosítja 
– A használati melegvíz-készítést a VFK/VTK típusú szolár kollektorok szolgálják, ahol a 

szolár berendezést a napenergiával támogatott, melegvíz-készítésre alkalmazható 
auroSTOR VIH S tárolók kötik a rendszerrel össze 

 
 
Tervezési tudnivalók 

– A szabályozott fűtési körökön a rendszerhőmérséklet, illetve a fűtési idők tetszés szerint 
és külön-külön állíthatók be 

– A cirkulációs szivattyú az auroMATIC 620/3 szabályozóval működtethető, ahol a 
cirkulációs szivattyú üzeme – időben – egyénileg programozható 

– A fűtési rendszer a külön rendelhető VR 60/3 keverő modulokkal további, keverőszelepes 
fűtési körökkel bővíthető 

– A külső hőcserélő / hidraulikus váltó méretezését a hőtermelő / hőfogyasztó teljesítménye 
alapján kell méretezni 

– A tároló töltése akár a fűtési üzemmel is párhuzamosan folyhat 
– Egy, a hidraulikus váltó vagy a lemezes hőcserélő után csatlakoztatott keverőszelepes 

kör – adott esetben – további tároló-töltő körré konfigurálható át 
 
 
Tétel  Megnevezés  Db Rend. szám / Tudnivaló  
1 ecoTEC plus fali kondenzációs hőtermelő 1 Termékkatalógus szerint 
2 A biztonsági szelep (1”) és a tágulási tartály (1”) 

bekötésére is alkalmazható szivattyús egység 
1 Tartozékprogram szerint 

Külön rendelhető hőszig. 
5 auroSTOR VIH S szolár használati melegvíz-tároló 1 Termékkatalógus szerint 
10 Termosztatikus szelep x 1) Idegen termék 
13 auroMATIC 620/3 időjáráskövető szolár 

rendszerszabályozó 
1 0020092431 

13a Távvezérlő készülék (VR 90/3) 2 0020040080 
16 Külső érzékelő 1 A 13-as tétel része 
25 Kétcsöves szolárállomás 1 Választás szerint: 

0020129188 
0020129189 

30 Visszacsapó szelep x 1) Idegen termék 
31 Beszabályozó szelep x 1) Idegen termék 
32 Vétlen elzárás ellen biztosított szelep 4 Idegen termék 
33 Szennyfogó szűrő 1 Idegen termék 
37 Mikrobuborék leválasztó 1 Idegen termék 
39 Termosztatikus keverőszelep 1 Idegen termék 
40 Külső hőcserélő 

alternatív esetben hidraulikus váltó (lásd kaszkád 
fejezet) 

1 Önálló készülékeknél 
(80-120 kW között):  
0020137069 
Kaszkád alkalmazásnál: 
„Kaszkád” fejezet 

42a Biztonsági szelep (fűtés) 
Biztonsági szelep (szolár) 
Biztonsági szelep (HMV) 

1 
1 
1 

Idegen termék 
A 25-ös tétel része 
A 43-as tétel része 

x 1) Száma és méretezése a rendszer kialakítása szerint 
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Tétel  Megnevezés  Db Rend. szám / Tudnivaló  
42b Membrános fűtési táglási tartály 

Membrános szolár táglási tartály 
x 1) 
1 

Idegen termék 
Választható: a 
rendeléssel és 
kiválasztással 
kapcsolatos információ: 
„Tartozékok” fejezet 

42c Szaniter membrános tágulási tartály 1 Idegen termék 
43 Hidegvíz oldali biztonsági szerelványcsoport 1 305827 
48 Nyomásmérő 1 A 25-ös tétel része 
58 Töltő- és ürítő csap x 1) Idegen termék 
59 Elzáró csappal ellátott szolár automata légtelenítő 1 302019 
63 VFK síkkollektor x 1) Választható: a 

rendeléssel és 
kiválasztással 
kapcsolatos információ: 
Szolár tervezési segédlet 

63a VTK vákuumcsöves kollektor x 1) Választható: a 
rendeléssel és 
kiválasztással 
kapcsolatos információ: 
Szolár tervezési segédlet 

64 Szolár előtét-tartály 1 Idegen termék 
Választható: a 
rendeléssel és 
kiválasztással 
kapcsolatos információ: 
„Tartozékok” fejezet 

65 Felfogató edény 1  
Ertrag A szolár hozam érzékelője 1 Idegen termék 

Választható: a 
rendeléssel és 
kiválasztással 
kapcsolatos információ: 
„Tartozékok” fejezet 

HK2-P 
HKa-P 

Fűtőköri szivattyú vagy 
keverőszeleppel ellátott szivattyúcsoport 

2 Idegen termék 
Választható: a 
rendeléssel és 
kiválasztással 
kapcsolatos információ: 
„Tartozékok” fejezet 

HK2 
HKa 

Fűtési keverő (három utas keverő, csak idegen 
szivattyú esetén) 

2 Idegen termék 
Keverőszeleppel ellátott 
szivattyúcsoport esetén 
nem kell 

KOL1 Kollektor-mező 1, kollektor-érzékelő 1 A 13-as tétel része 
KOL1-P Kollektor-mező 1, szolár szivattyú 1 A 25-ös tétel része 
LEG-P Legionállák elleni védelem szivattyúja 1 Idegen termék 
LP/UV1 Tároló-töltő szivattyú 1 Idegen termék 
SP1 
SP2 

Tároló hőmérséklet-érzékelő 2 A 13-as tétel része 

VF1 
VF2 

Előremenő hőmérséklet-érzékelő (VR 10) 2 A 13-as tétel része 

VFa Előremenő hőmérséklet-érzékelő (VR 10) 1 A 13b tétel része 
ZP Cirkulációs szivattyú 1 Idegen termék 
x 1) Száma és méretezése a rendszer kialakítása szerint 
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Elektromos kapcsolási rajz  
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Rendszerkapcsolási példa 5 
 

 
 
 

 Figyelem!  
Ez az elvi séma nem tartalmazza a szakszerű telepítéshez szükséges összes elzáró- és 
biztonsági szerelvényt, ezen kívül nem helyettesíti az épületgépész tervező munkáját 
sem. Minden esetben vegye figyelembe a jelenleg érvényes előírásokat! 
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A rendszer leírása 
Ez a rendszerséma 2 db, keverőszeleppel ellátott fűtési rendszer esetén alkalmazható, ahol a 
használati melegvíz-készítést központi melegvíz-tároló látja el. A hidraulikus leválasztás külső 
lemezes hőcserélővel vagy hidraulikus váltóval történik. 
 

– 2 db keverőszelepes fűtőkör 
– Maximum 6 db készülékig kaszkádolható ecoTEC plus fali kondenzációs hőtermelő 
– A fűtési rendszer szabályozása az időjáráskövető calorMATIC 630/3 

rendszerszabályozóval történik 
– A használati melegvíz-készítést a monovalnes kialakítású uniSTOR VIH R tároló-család 

biztosítja 
– Az úszómedence felfűtését külső hőcserélő támogatja 

 
 
Tervezési tudnivalók 

– A külső hőcserélő / hidraulikus váltó méretezését a hőtermelő / hőfogyasztó teljesítménye 
alapján kell méretezni 

– A fűtési rendszer a külön rendelhető VR 60/3 keverő modulokkal további, keverőszelepes 
fűtési körökkel bővíthető 

– A második hőtermlőtől kezdve minden egyes készülékbe be kell építeni a VR 32 
buszcsatolót 

– Túlnyomással működő, kaszkád kialakítású kaszkád rendszerek esetén minden 
készülékbe motoros füstgázcsappanytúyt kell beépíteni, amit a „2 a 7-ből” modul vezérel 
(VR 40 többfunkciós kártya – külön rendelhető Vaillant tartozék) 

 
 
Tétel  Megnevezé s Db Rend. szám / Tudnivaló  
1 ecoTEC plus fali kondenzációs hőtermelő 2-6 Termékkatalógus szerint 
2 A biztonsági szelep (1”) és a tágulási tartály (1”) 

bekötésére is alkalmazható szivattyús egység 
2-6 Tartozékprogram szerint 

A külső hőszigetelés 
külön rendelhető gyári, 
javasolt tartozék 

4 uniSTOR VIH R típusú használati melegvíz-tároló 1 Termékkatalógus szerint 
10 Termosztatikus szelep x 1) Idegen termék 
13 calorMATIC 630/3 időjáráskövető többkörös kaszkád 

rendszerszabályozó 
1 0020092437 

13h Moduláló buszcsatoló (VR 32) 1 0020003986 
14 Úszómedence vízforgató automatika 1 Idegen termék 
16 Külső érzékelő 1 A 13-as tétel része 
19 Hőmérséklet határoló termosztát VRC 9642 1 009642 
22 Leválasztó relé 1  
30 Visszacsapó szelep x 1) Idegen termék 
31 Beszabályozó szelep x 1) Idegen termék 
32 Vétlen elzárás ellen biztosított szelep x 1) Idegen termék 
33 Szennyfogó szűrő 1 Idegen termék 
39 Termosztatikus keverőszelep 1 Idegen termék 
40 Külső hőcserélő 

alternatív esetben hidraulikus váltó (lásd kaszkád fejezet) 
2 Önálló készülékeknél 

(80-120 kW között):  
0020137069 
Kaszkád alkalmazásnál: 
„Kaszkád” fejezet 

42a Biztonsági szelep (fűtés) 
Biztonsági szelep (HMV) 

2-6 
1 

Idegen termék 
A 43-as tétel része 

42b Membrános fűtési táglási tartály x 1) Idegen termék 
42c Szaniter membrános tágulási tartály 1 Idegen termék 
43 Hidegvíz oldali biztonsági szerelványcsoport 1 305827 
52 Egyedi helyiséghőmérséklet-szabályozó szelep x 1) Idegen termék 
58 Töltő- és ürítő csap x 1) Idegen termék 
x 1) Száma és méretezése a rendszer kialakítása szerint 
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Tétel  Megnevezés  Db Rend. szám / Tudnivaló  
84 Úszomedence 1  
HK1-P Fűtőköri szivattyú vagy 

keverőszelep nélküli szivattyúcsoport 
1 Idegen termék 

Választható: a 
rendeléssel és 
kiválasztással 
kapcsolatos információ: 
„Tartozékok” fejezet 

HK2-P 
HK3-P 

Fűtőköri szivattyú vagy 
keverőszeleppel ellátott szivattyúcsoport 

2 Idegen termék 
Választható: a 
rendeléssel és 
kiválasztással 
kapcsolatos információ: 
„Tartozékok” fejezet 

HK2 
HK3 

Fűtési keverő (három utas keverő, csak idegen szivattyú 
esetén) 

2 Idegen termék 
Keverőszeleppel ellátott 
szivattyúcsoport esetén 
nem kell 

LP/UV1 Tároló-töltő szivattyú 1 Idegen termék 
SchP Uszodatöltő szivattyú 1 Idegen termék 
SP Tároló hőmérséklet-érzékelő 1 A 13-as tétel része 
VF1 Előremenő hőmérséklet-érzékelő (VR 10) 1 A 13-as tétel része 
VF2 
VF3 

Előremenő hőmérséklet-érzékelő (VR 10) 
 

2 A 13-as tétel része 

ZP Cirkulációs szivattyú 1 Idegen termék 
x 1) Száma és méretezése a rendszer kialakítása szerint 
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Elektromos kapcsolási rajz  
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6.4 A telepítési hely tervezése 
 
A felállítási helyiséggel kapcsolatos követelmények  
 
A szereléshez szükséges minimális oldaltávolságok   
 

 
 

11. ábra: Javasolt minimális oldaltávolságok és szerelési szabad terek 

 
 
A 350 mm (levegő/égéstermék elvezető Ø110/160 mm), kaszkád szerelés esetén legalább 450 

mm 
B 400 mm 
C opcionálisan kb. 200 mm 
 
A külön rendelhető tartozékok használata esetén vegye figyelembe a minimális távolságokat és 
a szereléshez szükséges szabad tereket. 
 
 

 Tudnivaló  
Alapvetően nincs szükség oldalsó távolságra, azonban kielégítő oldaltáv (kb. 200 mm) 
esetén az oldallemezek leszerelése nélkül megkönnyíthetjük a karbantartási munkák és 
javítási műveletek elvégzését. 

 
Kaszkád telepítés esetén ügyeljen az égéstermék elvezető cső lejtésére (kb. 50 mm/m). 
Kaszkád rendszerek tervezése esetén különösen a „Kaszkád rendszerek tervezése” fejezetet 
vegye figyelembe. 
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6.5 Az allSTOR VPS/3 puffertároló bemutatása 
 
 

 
 

12. ábra: allSTOR VPS 300/3 – 2000/3 rétegtöltésű puffertároló 
 
 
Kialakítás 
 

– Minőségi acélból készült, kívülről védőzománccal ellátott egyfalú, földön álló puffertároló 
– 15 db csatlakozási pont a töltésre és kisütésre, amelyek a tároló különböző zónáihoz 

vannak hozzárendelve: szolár töltőállomás, fűtőkészülékek, fűtési körök, frissvizes 
állomás. A szerelési útmutató figyelmes átolvasásával elkerülhetők a hibás bekötések 

– A belső kialakítás az optimális rétegződést biztosítja 
– A 8 db érzékelő-zseb a rendszerkialakítás függvényében teszi lehetővé a szenzorok 

megfelelő elhelyezését  
– A 140 (1000 literig), illetve 200 mm-es (2000 literig) vastagságú, kiváló minőségű 

hőszigetelés csökkenti az üzemeltetés költségeit és minimalizálja a készenléti 
energiafogyasztást 

– A 2, illete 3 darabból álló hőszigetelést akár egyetlen személy is fel tudja a puffertárolóra 
helyezni még a bekötő csővezetékek csatlakoztatása előtt 

– A hatféle tároló űrtartalom 300 és 2000 liter között biztosítja a hőigények és a hőtermelők 
optimális illesztését 

– 1 db légtelenítő csonk 
 
Figyelem!  A rendszer sajátosságainak, illetve az energetikai igényeknek megfelelően „exclusiv” 
és „plus” típusú puffertárolókat kínálunk 300 – 2000 liter közötti űrtartalomban.  
Ezzel kapcsolatban további információk az allSTOR VPS/3 rétegtöltésű puffertároló tervezési 
segédletében találhatók. 
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Alkalmazási lehet őségek 
A puffertárolót különböző hőtermelők és/vagy szolár állomás tölti. A fűtővíz puffertárolója a 
különböző fogyasztók, mint pl.: frissvizes állomások, fűtési körök, úszómedence, stb. számára 
biztosít hőenergiát. 
 
Készülék -jelölés  Rendelési szám  
VPS exclusiv 300/3-7 0010015124 
VPS exclusiv 500/3-7 0010015125 
VPS exclusiv 800/3-7 0010015126 
VPS exclusiv 1000/3-7 0010015127 
VPS exclusiv 1500/3-7 0010015128 
VPS exclusiv 2000/3-7 0010015129 
VPS plus 300/3-5 0010015130 
VPS plus 500/3-5 0010015131 
VPS plus 800/3-5 0010015132 
VPS plus 1000/3-5 0010015133 
VPS plus 1500/3-5 0010015134 
VPS plus 2000/3-5 0010015135 
 
 
Műszaki adatok 
 
Megnevezés  Egység  Tűrés VPS 

300/3 
VPS 
500/3 

VPS 
800/3 

VPS 
1000/3 

VPS 
1500/3 

VPS 
2000/3 

Tároló űrtartalom l ± 2 303 491 778 962 1505 1917 
Megengedett üzemi nyomás bar - 3 
Fűtővíz hőmérséklet °C - 93 
Külső átmérő  
(szigetelés nélkül) 

mm ± 2 500 650 790 790 1000 1100 

Külső átmérő  
(szigeteléssel) 

mm ± 10 780 930 1070 1070 1400 1500 

Mélység (szigeteléssel és a 
csatlakozásokkal) 

mm ± 10 828 978 1118 1118 1448 1548 

Magasság (légtelenítővel és 
a felállító gyűrűvel) 

mm ± 10 1735 1715 1846 2226 2205 2330 

Magasság 
(szigeteléssel) 

kg ± 10 1833 1813 1944 2324 2362 2485 

Szállítási tömeg kg ± 10 70 90 130 145 210 240 
Üzemkész tömeg mm ± 10 373 581 908 1107 1715 2157 
Billentési méret mm ± 20 1734 1730 1870 2243 2253 2394 
Készenléti energiafogyasztás kWh/24 h - < 1,7 < 2,0  < 2,4 < 2,5 < 2,9 < 3,3 
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A csatlakozó csonkok kiosztása 
 

 
 

13. ábra: allSTOR VPS/3 – csatlakozó csonkok 
 
 
Méret  Egység  VPS 

300/3 
VPS 
500/3 

VPS 
800/3 

VPS 
1000/3 

VPS 
1500/3 

VPS 
2000/3 

1 mm 1720 1700 1832 2212 2190 2313 
2 mm 1617 1570 1670 2051 1973 2080 
3 mm 1210 1230 1330 1598 1573 1656 
4 mm 920 930 1020 1220 1227 1201 
5 mm 744 750 820 1020 1000 1008 
6 mm 574 579 636 822 797 803 
7 mm 365 394 421 451 521 551 
8 mm 130 190 231 231 291 298 
9*) mm 130 190 231 231 291 298 
10*) mm 480 540 581 581 641 648 
11*) mm 580 640 681 681 741 748 
12*) mm 900 960 1001 1001 1061 1068 
13*) mm 1350 1410 1451 1451 1511 1518 
14 mm Ø 500 Ø 650 Ø 790 Ø 790 Ø 1000 Ø 1100 

*) csak az exclusive modellek esetén 
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6.6 Az auroSTOR VIH S szolár használati melegvíz-tároló bemutatása 
 
 

 
 

14. ábra: auroSTOR VIH S 300-500 típusú szolár melegvíz-tároló 

 
 
Kialakítás 
Az auroSTOR VIH S 300-500 típusú szolár használati melegvíz-tároló levehető, 75 mm vastag-
ságú hőszigeteléssel rendelkezik. A telepítés könnyű kezelhetősége mellett (igény esetén a táro-
ló hőszigetelését csak a bekötő csővezetékek csatlakoztatása után kell feltenni) a tároló a ké-
szenléti energiafogyasztást kb. 1,9 kWh/nap értékre csökkenti. 
 
A csekély tárolási veszteségek növelik a szolár hasznot és csökkentik a hagyományos 
hőtermelővel történő utánfűtési igényt, mivel az eltárolt napenergia feleslegesen nem vész el. 
 
 
Hőmérsékleti rétegz ődés 
A szolár csőkígyó a tároló alsó részén helyezkedik el, így a tároló teljes űrtartalma napenergiával 
fűthető át. Abban az esetben, ha a tárolóból használati meleg vizet vételezünk, a hideg víz au-
tomatikusan a tároló alsó részébe jut, ennek következtében valós hőmérsékleti rétegződés ke-
letkezik. Ezt a folyamatot a tároló karcsú építési formája is támogatja.  
 
Utánfűtés 
A kívánt hőmérséklet alatt egy másik hőtermelővel elindul a felső tároló rész utánfűtése. Ez a 
hőtermelő csak a tároló készenléti űrtartalmát melegíti fel, az alsó űrtartalom a szolár hőmennyi-
ség számára szolgál.  
 
Ennek köszönhetően lehetőség van a felhasználó megbízható használati melegvíz-ellátására.  
A napenergia ezzel együtt a legjobb lehetőségeket adja a legmagasabb fokú energia-
termeléshez.  
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Főbb jellemz ők 
- Álló kialakítású, acélból készült egyfalú használati melegvíz-tároló 
- A tároló, valamint mindkét belső csőkígyó ivóviz oldalon zománcozott és kiegészítő 

magnézium anóddal védett 
- Levehető műanyag burkolat 
- 75 mm vastag, levehető hőszigetelő elemek 
- 2 db érzékelő merülőhüvely 
- Elektromos fűtőpatron csatlakoztatási lehetőség 
- Integrált, sima falú csőkígyók (2 db) 
- Tisztító nyílás 
- Állítható lábazat 

 
 
Alkalmazási lehet őségek 
Indirekt fűtésű szolár melegvíz-tároló napenergiával támogatott használati melegvíz-készítésre, 
csoportos vagy központi ellátás esetén, 10 bar hálózati hidegvíz nyomásig. 
 

 Tudnivaló 
Külön rendelhető tartozékként a Vaillant szolár melegvíz-tárolókhoz aktív elektromos 
védőanód is rendelkezésre áll (rendelési szám: 302042). Ennek az anódnak korlátlan az 
élettartama (nem fogy el), így ezért nem igényel karbantartást. 
 
 

A szolár  melegvíz-tárolók a gyakorlatban kb. 80°C fokra fűthetők fel. Erős mésztartalmú víz 
esetén nem javasoljuk a tároló 60°C fok fölé történ ő felfűtését, hogy a jelentősebb vízkövesedés 
valamint az ahhoz kapcsolódó gyakoribb karbantartási igény elkerülhető legyen.  
 
Készülék -jelölés  Rendelési szám  
VIH S 300 0010003497 
VIH S 400 0010003498 
VIH S 500 0010003564 
 
 
A fűtési cs őkígyók nyomásveszteségei 
 
 
auroSTOR VIH S 300 
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auroSTOR VIH S 400 
 

 
 
 
auroSTOR VIH S 500 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

© Vaillant Saunier Duval Kft. 58 / 155. oldal                Vaillant ecoTEC plus/5 tervezési segédlet  
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                                1.kiadás 

Műszaki adatok 
 
Műszaki adatok  Egység  VIH S 300 VIH S 400 VIH S 500 
Tároló űrtartalom liter 300 400 500 
Kimenő melegvíz-teljesítmény 
(85/65°C fokos f űtővíz hőmérséklet mellett) 

l/10 perc 195 251 288 

Készenléti energiafogyasztás kWh/24h 1,9 2,1 2,3 
Megengedett üzemi nyomás (meleg víz) bar 10 10 10 
Megengedett üzemi nyomás (fűtés) bar 10 10 10 
A szolár csőkígyó fűtőfelülete m2 1,6 1,5 2,1 
A szolár csőkígyó űrtartalma l 10,7 9,9 14,2 
A szolár csőspirál nyomásvesztesége mbar 10 10 10 
A fűtési csőkígyó fűtőfelülete m2 0,7 0,7 1 
A fűtési csőkígyó űrtartalma l 4,7 4,5 6,6 
A fűtési csőspirál nyomásvesztesége mbar 140 140 196 
Tartós melegvíz-teljesítmény 1) (85/65°C) kW 24 27 34 
Tartós melegvíz-teljesítmény 2) (85/65°C) l/óra 590 664 840 
Maximális fűtővíz hőmérséklet °C 110 110 110 
Maximális tároló-hőmérséklet °C 85 85 85 
NL-szám - 2,0 3,5 4,7 
Előremenő- és visszatérő csatlakozó coll R 1 R 1 R 1 
Hideg- és melegvíz-csatlakozó coll R 1 R 1 R 1 
Cirkulációs csatlakozó coll R 3/4 R 3/4 R ¾ 
Magasság mm 1775 1470 1775 
Átmérő (hőszigeteléssel) mm 660 810 810 
Tömeg (üres) kg 150 169 198 
Tömeg (feltöltött) kg 439 567 682 
1) 45°C fokos kevert használati melegvíz-h őmérséklet és 60°C fokos tároló-h őmérséklet esetén 
2) 45°C fokos használati melegvíz-h őmérséklet esetén 
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A csatlakozó csonkok kiosztása 
 

 

 
 
* Vegye figyelembe, ha nem aktív védőanódot épít be 
 
 

 

 

 

 
1 Melegvíz-csatlakozó (R 1)   7 Alsó hőcserélő merülőhüvely 
2 Fűtési előremenő (R 1)   8 Szolár visszatérő (R 1) 
3 Felső hőcserélő merülőhüvely (Ø12 mm) 9 Hidegvíz csatlakozó (R 1) 
4 Fűtési visszatérő (R 1)   10 Fűtőpatron csatlakozó (G 1 ½) 
5 Cirkulációs csatlakozó (R 3/4)  11 Tisztító nyílás (Ø120 mm) 
6 Szolár előremenő (R 1)   12 Magnézium védőanód (G 1) 

 
 
Tároló  A B C ØD E F G H I J K L M N O ØP Q 
VIH S 
300 

1775 1086 279 500 1894 1781 1632 1546 1346 1196 1086 981 581 216 130 660 725 

VIH S 
400 

1470 863 308 650 1683 1552 1301 1215 1065 965 962 760 510 245 159 810 875 

VIH S 
500 

1775 1062 308 650 1952 1829 1601 1215 1315 1165 1062 960 610 245 159 810 875 
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6.7 A calorMATIC 470 szabályozó bemutatása 
 

 
 

15. ábra: calorMATIC 470 
 
 
Felszereltség 
A szabályozó szett az alábbi alkotóelemekből áll: 

– calorMATIC 470 időjáráskövető fűtési szabályozó 
– Külső hőmérséklet-érzékelő (VRC 693) 
– Fali aljzat 

 
 
Különleges ismertet őjelek 

– Magyarázó szövegekkel ellátott időjáráskövető szabályozó 
– Előismeretek nélkül is intuitív módon kezelhető 
– Extra méretű, háttérvilágított szöveges képernyő (23-féle nyelv állítható be) 
– Az Installációs asszisztensnek köszönhetően gyorsan üzembe helyezhető 
– eBUS kommunikáció 
– Heti program 
– Takarék üzem 
– Nyári üzem 
– Party funkció 
– Távolléti program 
– Egyszeri tároló felfűtés a programozott időablakon kívül 
– Intelligens, a fűtési üzemhez illeszkedő melegvíz-készítési programok 
– 1 nap házon kívül / otthon funkció 
– Cirkulációs szivattyú vezérlése (VR 40 csatolókártya szükséges hozzá) 
– Legionellák elleni védelem 
– Az auroFLOW VMW 30 szolár állomás működésének támogatása 
– A szolár hozam grafikus kijelzése (VR 68/2 csatlakoztatása esetén) 
– Az actoSTOR VIH RL típusú, rétegtöltésű használati melegvíz-tároló közvetlen vezérlése 
– Esztrich-szárítási funkció 

 
 
Alkalmazási lehet őségek 

– A VR68/2 kiegészítő modullal szolár szabályozóvá bővíthető 
– Egykörös vagy a külön rendelhető VR 61/2 keverő modullal kétkörös szabályozóként is 

alkalmazható 
– Az összes, eBUS kommunikációra képes Vaillant hőtermelővel működőképes 
– A VR 81/2 távvezérlővel bővítve lehetőség van az egyik fűtőkör távkapcsolására  
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6.8 A calorMATIC 630/3 szabályozó bemutatása 
 

 
 

16. ábra: calorMATIC 630/3 
 
 
Felszereltség 
A szabályozó szett az alábbi alkotóelemekből áll: 

– calorMATIC 630 többkörös kaszkád rendszerszabályozó 
– Külső hőmérséklet-érzékelő (VRC 693) 
– 4 db standard-érzékelő VR 10 

 
 
Különleges ismertet őjelek 

– Időjáráskövető, három fűtési körre alkalmazható kaszkád rendszerszabályozó 
– A Vaillant által megszokott „nyomd & tekerd” kezelési komfort 
– ProE csatlakozók a gyors és biztonságos bekötésre 
– eBUS kommunikáció 
– Előremenő hőmérséklet-szabályozás  
– Esztrich-szárítás funkció 
– Falra szerelhető szabályozó 
– A kezelőfelület kivehető és akár távvezérlőként is alkalmazható (VR 55 aljzattal) 
– Heti program (napi három időablak a fűtés, melegvíz-készítés és a cirkulációs szivattyú 

üzemidejének programozására) 
– Különleges funkciók, mint takarék vagy party üzem, egyszeri tároló felfűtés 
– Szabadság program 
– Háttérvilágított kijelző magyarázó elemekkel 
– Összesen 8 darab VR 90/3 távvezérlő csatlakoztatható 
– VR 60/3 modulokkal (maximum 6 db) akár 13 kevert körig bővíthető 
– Installációs asszisztens az egyszerűbb helyszíni szabályozó konfigurációhoz 
– Bidirekcionális adatcsere, a karbantartási igény, valamint a hőtermelő esetleges hibáinak 

kijelzése 
– A szabályozott fűtési körök tetszés szerint állandóérték tartásra, visszatérő hőmérséklet-

emelésre vagy tároló-töltő körként konfigurálhatók 
– A csatlakoztatott érzékelők konfigurációjának, illetve hőmérséklet-értékeinek kijelzése 
– Az üzemállapotok és kapcsolási idők kijelzése 
– Távkapcsolási lehetőség 
– A VR 32 buszcsatoló kártyával maximum 6 db, ecoTEC plus VU INT 806 – 1206/5-5 tí-

pusú hőtermelő kaszkádkapcsolási lehetősége 
 
 
Alkalmazási lehet őségek 
Az összes, ecoTEC plus VU INT 806 – 1206/5-5 típusú, eBUS kommunikációval rendelkező 
Vaillant hőtermelő esetén használható. A calorMATIC 630/3 többkörös univerzális rendszersza-
bályozó eBUS kommunikációval el nem látott Vaillant hőtermelők kaszkád kapcsolására is al-
kalmazható. Több készülék bekötése esetén buszcsatoló kártya szükséges. 
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Műszaki adatok 
 
Műszaki adatok  Egység  auroMATIC 620/3  
Üzemi feszültség 
A szabályozó elektromos teljesítmény felvétele 
A kimeneti relé kapcsainak terhelése 

V 
W 
max. A 

230 
4 
2 

Legrövidebb kapcsolási időköz 
Üzemidő tartalék 
Megengedett maximális környezeti hőmérséklet 
Érzékelő üzemi feszültség 

perc 
óra 
ºC 
V 

15 
40 
40 
5 

Az érzékelő vezetékek minimális keresztmetszete 
Méretek fali telepítés esetén: 
Magasság 
Szélesség 
Mélység 

mm2 
 
mm 
mm 
mm 

0,75 
 
292 
272 
75 

Elektromos védelem 
Szabályozó elektromos védelmi osztály 
Érzékelő elektromos védelmi osztály 

- 
- 
- 

IP 20 
II 
III 

Rendelési szám - 0020092437 
 
 
Befoglaló méretek 

 
 

17. ábra: calorMATIC 630/3 – befoglaló méretek 
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6.9 Az auroMATIC 620/3 szabályozó bemutatása 
 

 
 

18. ábra: auroMATIC 620/3 
 
 
Felszereltség 
A szabályozó szett az alábbi alkotóelemekből áll: 

– auroMATIC 620 szolár rendszerszabályozó 
– Külső hőmérséklet-érzékelő (VRC 693) 
– 1 db kollektor érzékelő VR 11 
– 4 db standard-érzékelő VR 10 

 
 
Különleges ismertet őjelek 

– Kombinált szolár és fűtési szabályozó (egy szabályozó az összes fűtési és szolár rend-
szerre) 

– A Vaillant által megszokott „nyomd & tekerd” kezelési komfort 
– ProE csatlakozók a gyors és biztonságos bekötésre 
– eBUS kommunikáció 
– Előremenő hőmérséklet-szabályozás  
– Esztich-szárítás funkció 
– Falra szerelhető szabályozó 
– A kezelőfelület kivehető és akár távvezérlőként is alkalmazható (VR 55 aljzattal) 
– Egy szolár és egy-egy direkt, illetve kevert kör vezérlése 
– Heti program (napi három időablak a fűtés, melegvíz-készítés és a cirkulációs szivattyú 

üzemidejének programozására) 
– Különleges funkciók, mint takarék vagy party üzem, egyszeri tároló felfűtés 
– Szabadság program 
– Háttérvilágított grafikus kijelző (szolár hozam) magyarázó és szimbolikus elemekkel 
– Összesen 8 darab VR 90/3 távvezérlő csatlakoztatható 
– VR 60/3 modulokkal (maximum 6 db) akár 13 kevert körig bővíthető 
– Installációs asszisztens az egyszerűbb helyszíni szabályozó konfigurációhoz 
– Az intelligens allSTOR puffermenedzser támogatása 
– Kommunikáció az új, intelligens állomásokkal (VPM S és auroFLOW VMS 30 szolár, il-

letve VPM W frissvizes állomás) 
– Bidirekcionális adatcsere, a karbantartási igény, valamint a hőtermelő esetleges hibáinak 

kijelzése 
– A szabályozott fűtési körök tetszés szerint állandóérték tartásra, visszatérő hőmérséklet-

emelésre vagy tároló-töltő körként konfigurálhatók 
– A csatlakoztatott érzékelők konfigurációjának, illetve hőmérséklet-értékeinek kijelzése 
– Az üzemállapotok és kapcsolási idők kijelzése 
– Távkapcsolási lehetőség 
– A VR 32 buszcsatoló kártyával maximum 6 db, ecoTEC plus VU INT 806 – 1206/5-5 tí-

pusú hőtermelő kaszkádkapcsolási lehetősége 
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Alkalmazási lehet őségek 
Napenergiával támogatott használati melegvíz-készítésre és kombi rendszereknél szolár fűtés-
rásegítésre használható. 
 
 
Műszaki adatok 
 
Műszaki adatok  Egység  auroMATIC 620/3  
Üzemi feszültség 
A szabályozó elektromos teljesítmény felvétele 
A kimeneti relé kapcsainak terhelése 

V 
W 
max. A 

230 
8 
2 

Legrövidebb kapcsolási időköz 
Üzemidő tartalék 
Megengedett maximális környezeti hőmérséklet 
Érzékelő üzemi feszültség 

perc 
óra 
ºC 
V 

15 
40 
40 
5 

Az érzékelő vezetékek minimális keresztmetszete 
Méretek fali telepítés esetén: 
Magasság 
Szélesség 
Mélység 

mm2 
 
mm 
mm 
mm 

0,75 
 
292 
272 
75 

Elektromos védelem 
Szabályozó elektromos védelmi osztály 
Érzékelő elektromos védelmi osztály 

- 
- 
- 

IP 20 
II 
III 

Rendelési szám - 0020092431 
 
 
Befoglaló méretek 

 
 

19. ábra: auroMATIC 620/3 – befoglaló méretek 
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6.10 Szabályozók és a kombinációk áttekintése 
 
 Időjáráskövet ő 

fűtésszabályozó 
Időjáráskövet ő 
többkörös és 
kaszkád szabályozó 

Időjáráskövet ő szolár 
rendszerszabályozó 

Kapocsléc a küls ő 
szabályozó készülék 
számára 

  

 
 

 

 
 

 

 

 

Tartozék  calorMATIC 470(f)  calorMATIC 630/3  auroMATIC 620/3   
VR 60/3 
keverőmodul 

- • 
Bővítő modul 2 db 

szabályozott fűtőkör 
számára 

csatlakozás eBUS-on 

• 
Bővítő modul 2 db 

szabályozott fűtőkör 
számára 

csatlakozás eBUS-on 

- 

VR 61/2 
keverőmodul 

• 
Bővítő modul a 
szabályozott 2. 
fűtőkör számára 

csatlakozás eBUS-
on 

- - - 

VR 68/2 
szolár modul 

• 
csatlakozás eBUS-

on 

- - - 

VR 81/2 
távvezérlő kész. 

• 
csatlakozás eBUS-

on 

- - - 

VR 90/3 
távvezérlő kész. 

- • 
csatlakozás eBUS-on 

• 
csatlakozás eBUS-on 

- 

Multifunkciós 
kártya „2 a 7-ből” 

• 
Bővítő modul a 
kondenzációs 
készülék opc. 
kiegészítésére 

• 
Bővítő modul a 
kondenzációs 
készülék opc. 
kiegészítésére 

• 
Bővítő modul a 

kondenzációs készülék 
opc. kiegészítésére 

- 

VR 32 
buszcsatoló 

- • 
A 2. hőtermelőtől 

kezdve szükséges 
kaszkád rendszerben 

• 
A 2. hőtermelőtől 

kezdve szükséges 
kaszkád rendszerben 

- 

VR 34, 0-10 V 
buszcsatoló 

- - - • 
Kondenzációs 

készülékbe szerelhető 
buszcsatoló kártya* 

 
 
* A VR 34 típusú buszcsatoló kártya idegen szabályozók, illetve épületfelügyeleti rendszerek 

csatlakoztatására alkalmazható illesztőkártya. 
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6.11 Kaszkád rendszerek tervezése 
 
Bevezetés a kaszkád rendszerek tervezésébe 
Az ecoTEC plus VU INT 806/5-5 – 1206/5-5 készülékek számára a Vaillant átfogó tartozékprog-
ramot kínál a kaszkád rendszerek kialakításához. 
 
Az adott feladatra kiválasztott tartozékprogram kaszkád megoldások esetén az alábbi előnyöket 
nyújta: 

– A rendszer egyszerű telepítése 
– Hibák vagy karnabtartási munkák esetén magas üzembiztonság 
– Kompakt, helytakarékos megoldások 
– A készülékek, illetve a kaszkád rendszer tartozékai egyszerűen szállíthatók és 

telepíthetők – felújítások esetén is – az önálló csomagolási egységekben szállított 
tartozékoknak köszönhetően. A rendszerelemek behordása szűkebb lépcsőházak, illetve 
ajtók esetén is leegyszerűsödik, így kevesebb személy szükséges a telepítéshez 

– „Méretre szabott” hőszükséglet, az önálló készülékek nyáron teljes mértékben 
lekapcsolhatók 

– Az önálló hőtermelőkhöz képest jóval nagyobb modulációs tartomány 
– Magasfokú rugalmasság a karbantartás során, mert a karbantartási műveletek a 

készülékeken külön-külön is végrehajthatók a teljes rendszer lekapcsolása nélkül.   
 
 

 
 

20. ábra: 5 db készülékből álló, kaszkádrendszer sarokelemekkel 
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A kaszkád rendszerek el őnyei 
Alapvetően a kaszkád rendszerek a több készülék alkalmazásával magasabb rugalmasságot 
nyújtanak az adott épület hőszükségletének ellátására. Ez főleg a teljes rendszer magas modu-
lációs tartományában mutatkozik meg, mert az egyes készülékek mindig csak a pillanatnyi igé-
nyek függvényében kapcsolnak be, illetve le. 
  

 
 

21. ábra: Moduláris felépítésű tartozékprogram a kaszkád rendszerek egyszerű telepítésére 

 
 
A Vaillant által kínált ecoTEC plus kaszkádrendszer ebből adódóan számos további előnyt kínál 
a rendszer tervezése, telepítése és üzemeltetése során. A kaszkád keret például lehetővé teszi, 
hogy a fal teherbírásától függetlenül egy vagy több készüléket a felállítási helyiségben helytaka-
rékosan telepítsünk. 
 
A rendszer moduláris felépítésű és az épület emelkedő hőszükséglete esetén tovább bővíthető. 
Ennek köszönhetően lehetőség van arra is, hogy a meglévő rendszert csak több lépésben, ré-
szenként újítsuk fel. 
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A kaszkád rendszerek telepítési lehet őségei 
 
A gyári szerelőkeretek alkalmazása esetén az alábbi telepítési módok alkalmazhatók: 

– Sorba kötött készülékek 
– Sarokban telepített készülékek 
– Egymás mögé telepített készülékek 

 
 
 A kaszkád rendszer telepítési módja  
  

 

 

 

 

 
Készülékek száma  1 2 - 6 4 – 6  2 – 6  
A felállítás módja  kereten a 

helyiségben 
sorban sarokban egymás mögött 

Falon rögzített - • - - 
Helyiségen belül • • • • 
Lehetőség égéstermék elvezetésre  
Égéstermék elvez. 
a kürtőben 

• • • • 

Égéstermék elvez. 
a tetőn keresztül 

• • • • 

Égéstermék elvez. 
a homlokzaton 

• • • • 

 
 
Ennek a rendszernek a felépítéséhez moduláris tartozékprogram áll rendelkezésre. Az adott 
feladatra tervezett komponensek szinte az összes felállítási helyiségben lehetővé teszik a kasz-
kád rendszer rugalmas telepítését. 
 
A kaszkád rendszerek telepítésével, valamint a szereléshez szükséges tartozékokkal kapcsola-
tos tudnivalók a következő fejezetben találhatók. 
 

 
 

22. ábra: 6 db, sorba kötött készülék (telepítési példa hőszigetelés nélkül) 
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A következő oldalakon bemutatunk egy 2 db, sorba kötött készülékből álló kaszkád rendszert, 
illetve annak tartozékait. A szabályozástechnika, illetve a levegő/égéstermék elvezet rendszer 
külön rendelhető tartozékait a megfelelő fejezetekben („Szabályozás” és „Levegő/égéstermék 
elvezetés”) találja meg. A tervezés során azonban arra feltétlenül ügyelni kell, hogy a kaszkád 
rendszerek csak helyiséglevegőtől függő üzemmódban működhetnek. 
 
Ennek alapján vegye figyelembe a kazánház kialakításával kapcsolatos helyi előírásokat és mű-
szaki szabványokat. Ezen kívül a tervezés során ügyeljen arra is, hogy az égéshez szükséges 
frisslevegőt a felállítási helyiségből kell elvenni.  
 

 
 

23. ábra: 6 db, egymás mögé szerelt készülék (telepítési példa hőszigetelés nélkül) 

 
 
A kaszkád rendszerek felállítási helyiségének terve zése 
A kaszkád rendszer 2 és 6 db ecoTEC plus, azonos teljesítményű készülék telepítésére alkal-
mazható. A fűtési hőigény meghatározása után kell a szükséges teljesítményt a kaszkádon belül 
a szükséges számú készülékre felosztani. A felállítási helyiség tervezése során figyelembe kell 
venni a teljes rendszer befoglaló méreteit is.  
Összességében a kaszkád építési magassága, illetve a vízszintes égéstermék csővezeték méte-
renkénti minimum 62 mm-es lejtése – beleértve a szereléshez szükséges, minimum 200 mm-es 
szabad tereket is – adja meg a felállítási helyiség szükséges belmagasságát. 
 
Sorba kötött készülékek szerelése 
A sorba kötéshez szükséges alapkeret a szállítási terjedelembe tartozó támasztó lábak segítsé-
gével a helyiségen belül szabadon felállítható. Az előre elkészített furatok segítségével lehető-
ség van arra, hogy a keretet a padlón, illetve a falon (megfelelő teherhordó képesség mellett) is 
rögzíthessük. A szabadon történő felállítás az alapkeret segítségével is lehetséges, különösen a 
régi fűtési rendszerek modernizációja során, így biztosítva a széleskörű rugalmasságot a már 
meglévő csővezetékek csatlakoztatására. 
 
Így a helyiségen belül szabadon felállított ecoTEC plus készüléket egyszerűen lehet a lecserélt 
fűtőkazán hátulról jövő csővezetékeihez hozzákötni. Ennek köszönhetően jelentősen csökkent-
hető a már meglévő csővezetékek bekötési ideje, illetve annak anyagszükséglete. 
A kaszkád keretet a fal mellé kell helyezni, ha a fal teherhordó képessége nem elegendő a ké-
szülék telepítésére. 
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24. ábra: 2-6 db, sorba kötött ecoTEC plus készülék csatlakozása 

 
 
 Készülékek száma  
Hozzávetőleges méretek (mm)  2 3 4 5 6 
B 1278 1858 2438 3018 3598 
C 1421 2022 2602 3181 3762 
D 1610 2190 2770 3349 3930 
E 2119 2149 2224 2254 2284 
F 2152 2182 2257 2287 2317 
Az „A” méret nagysága a kiválasztott hidraulikus váltó / hőcserélő típusától függ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

© Vaillant Saunier Duval Kft. 71 / 155. oldal                Vaillant ecoTEC plus/5 tervezési segédlet  
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                                1.kiadás 

Falsarokban telepített készülék szerelése (L-forma)  
Sarokban telepített készülék esetén az összes hőtermelőt keretre kell szerelni, amely a helyisé-
gen belül szabadon felállítható. 
Mindkét készülék-sor összekötése a tartozékprogram erre alkalmas sarok készleteivel (gáz, fű-
tési előremenő és visszatérő) történik. 
Ezzel a kaszkád szettel 4-6 db készülékből álló kaszkád rendszerek építhetők fel.  
 

 
 

25. ábra: 6 db, sarokban telepített ecoTEC plus készülék csatlakoztatása (az égéstermék elvezetés jobbra 

emelkedik 

 
 
 Készülékek száma  

(az égéstermék elvezetés jobbra emelkedik) 
Hozzávetőleges méretek (mm)  4 5 6 
B 2453 3033 3613 
C 2802 2802 2802 
D 2316 2896 3476 
E 2287 2317 2347 
F 2320 2350 2380 
Az „A” méret nagysága a kiválasztott hidraulikus váltó / hőcserélő típusától függ 
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26. ábra: 6 db, sarokban telepített ecoTEC plus készülék csatlakoztatása (az égéstermék elvezetés balra 

emelkedik 

 
 
 Készülékek száma  

(az égéstermék elvezetés balra emelkedik) 
Hozzávetőleges méretek (mm)  4 5 6 
B 2453 3033 3613 
C 3011 3011 3011 
D 2226 2806 3386 
E 2297 2327 2357 
F 2330 2360 2390 
Az „A” méret nagysága a kiválasztott hidraulikus váltó / hőcserélő típusától függ 
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Egymás mögé telepített készülékek felszerelése a ta rtókeretre 
Egymás mögé szerelt kondenzációs hőtermelők esetén 2 – 6 db készülékből álló kombinációk 
állíthatók össze. Ezen kívül lehetőség van arra is, hogy páratlan darabszámú (tehát 3 vagy 5 db) 
készüléket telepítsünk. Ez a telepítési mód azonban csak kizárólag szerelőkereteken valósítható 
meg. 
Két darab egymás mögé szerelt készülék kaszkád telepítése esetén az önálló kaszkád keret is 
rendelkezésre áll (lásd a tartozékok áttekintése részt). 
A hátul elhelyezkedő készülékek hidraulikus bekötésére speciális csatlakozó-készlet kapható. 
 

 
 

27. ábra: Maximum 6 db, egymás mögé telepített ecoTEC plus készülék csatlakozása 

 
 
 Készülékek száma  
Hozzávetőleges méretek (mm)  2 3 4 5 6 
B 698 1278 1278 1858 1858 
C 860 1440 1440 2020 2020 
D 1027 1607 1607 2187 2187 
E 2133 2163 2163 2193 2193 
F 2166 ~2196 ~2196 ~2226 ~2226 
Az „A” méret nagysága a kiválasztott hidraulikus váltó / hőcserélő típusától függ 
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A tartozékprogram rendszerének felépítése 
A kaszkád megoldások tartozékrendszerét az alábbiakban egy bővítési lehetőségekkel ellátott 
2-es kaszkád példáján keresztül mutatjuk be. 
 
A kaszkád kereteken a készülékeket egymás mellet vagy egymás mögött lehet felszerelni. A 
keretek osztó- és gyűjtő vezetékekkel rendelkeznek, ennek köszönhetően a kaszkád egyszerű-
en szerelhető és bővíthető. 
 

 
 

28. ábra: Hidraulikus komponensekkel ellátott 2-es kaszkád alapkeret 

 

 
 

29. ábra: Hidraulikus komponensekkel ellátott kaszkád bővítőkeret 
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30. ábra: Hidraulikus komponensekkel ellátott 2-es kaszkád bővítőkeret 
 
 
A kaszkád keretek mellett még további tartozékok szükségesek az önálló készülékek hidraulikus 
és gázoldali csatlakoztatásához.  
A következő oldalakon található táblázatok áttekintést adnak a még szükséges tartozékok típu-
sáról, illetve darabszámáról. 
A kaszkád tartozékok kiválasztásánál vegye figyelembe azt is, hogy különböző alap és bővítő 
keretek állnak rendelkezésre a teljes rendszer névleges hőteljesítményének függvényében. 
 
400 kW összes hőteljesítmény tartományig a DN 65-ös osztó/gyűjtő vezetékekkel rendelkező 
kaszkád kereteket, illetve azok tartozékait kell használni (lásd 79. oldal 1-es táblázata). 
400 kW összes hőteljesítmény felett a DN 100-as osztó/gyűjtő vezetékekkel rendelkező kaszkád 
keretek, illetve azok tartozékai alkalmazhatók (lásd 79. oldal 2-es táblázata). 
Az egyes készülékekhez szükséges csatlakozó elemekről a 80. oldal táblázatában talál részle-
tes áttekintést. A kaszkád tartozékok teljeskörű áttekintését a 82. oldaltól kezdődő táblázatok-
ban tekintheti meg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

© Vaillant Saunier Duval Kft. 76 / 155. oldal                Vaillant ecoTEC plus/5 tervezési segédlet  
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                                1.kiadás 

400 kW összes névleges h őteljesítmény alatt alkalmazható kaszkád elemek 
 
 Megnevezés  Rend. szám  A 2-es kaszkád 

szükséges 
darabszáma 
egymás mögött 

A 2-es kaszkád 
szükséges 
darabszáma 
egymás mellett 

Szükséges 
darabszám / 
további 
készülék 

A
la

pk
er

et
  é

s 
gy
ű

jt
ő

ve
ze

té
ke

i 

Kaszkád alapkeret hidraulikus 
komponensekkel (DN 65) 

0020159414 1 -  

2-es kaszkád alapkeret hidraulikus 
komponensekkel (DN 65) 

0020159415 - 1  

2-es gáz gyűjtőcső (DN 50)* 0020107867 - 1  
Zárófedél (DN 50) 0020151835 1 1  
Kondenzvíz cső (DN 50) helyszínen 1 m, két leágazással 1 m, egy 

leágazással 

B
ő

ví
tő

ke
re

t 
és

 
gy
ű

jt
ő

ve
ze

té
k

Kaszkád bővítőkeret hidraulikus 
komponensekkel (DN 65) 

0020159416 - - 1 1) 

2-es kaszkád bővítőkeret hidraulikus 
komponensekkel (DN 65) 

0020159417 - - 1 2) 

Gáz gyűjtőcső (DN 50)* 0020107866 1 - 1 
Kondenzvíz cső (DN 50) helyszínen 1 m, két leágazással 1 m, egy 

leágazással 
1)  Abban az esetben kell használni, ha a kaszkád rendszert csak 1 db készülékkel kell bővíteni 
2) Akkor alkalmazható, ha a a kaszkád rendszert csak 2 db készülékkel kell bővíteni 
 
 
400 kW összes névleges h őteljesítmény felett alkalmazható kaszkád elemek 
 
 Megnevezés  Rend. szám  A 2-es kaszkád 

szükséges 
darabszáma 

Szükséges 
darabszám / további 
készülék 

A
la

pk
er

et
  é

s 
gy
ű

jt
ő

ve
ze

té
ke

i 

2-es kaszkád alapkeret hidraulikus 
komponensekkel (DN 100) 

0020159419 1  

2-es gáz gyűjtőcső (DN 80)* 
 

0020107870 1  

Zárófedél (DN 80) 
 

0020151836 1  

Kondenzvíz cső (DN 50) 
 

helyszínen 1 m, két leágazással 

B
ő

ví
tő

ke
re

t  
és

 
gy
ű

jt
ő

ve
ze

té
ke

i 

Kaszkád bővítőkeret hidraulikus 
komponensekkel (DN 100) 

0020159420  1 1) 

2-es kaszkád bővítőkeret hidraulikus 
komponensekkel (DN 100) 

0020159421  1 2) 

Gáz gyűjtőcső (DN 80)* 
 

0020107869  1 

Kondenzvíz cső (DN 50) 
 

helyszínen  1 m, egy leágazással 

1)  Abban az esetben kell használni, ha a kaszkád rendszert csak 1 db készülékkel kell bővíteni 
2) Akkor alkalmazható, ha a a kaszkád rendszert csak 2 db készülékkel kell bővíteni 
 
* Figyelem!  
Minden esetben vizsgálja azt meg, hogy az adott területen illetékes gázszolgáltató műszaki és 
biztonságtechnikai előírásai adott körülmények között engedélyezik-e a nem hegesztett csőkö-
téssel összekötött gyári Vaillant csővezetékek alkalmazását. 
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A készülék csatlakoztatásához szükséges kaszkád tar tozékok 
Abban az esetben, ha a kaszkád készülékeit sorba kell kötni, szükség van az elölről köthető 
installációs (fűtési előremenő/visszatérő és gáz) szettre. 
 
Egymás mögött telepített és kaszkádba kötött készülékek bővítése során az „elöl” elhelyezkedő 
készüléket az elölről köthető installációs szettel kell bekötni. A „hátul” felszerelt hőtermelők be-
kötéséhez csak a „hátsó” installációs készlet használható.  
 
 Megnevezés  Rendelési  

szám 
Szükséges db -
szám / készülék a 
sorban el ől 

Szükséges db -
szám / készülék a 
sorban hátul 

C
sa

tla
ko

zó
 e

le
m

ek
 / 

ké
sz

ül
ék

 

Kaszkád gáz installációs készlet (a sorban elől 
álló készülékhez)  

0020151838 1 - 

Kaszkád gáz installációs készlet  (a sorban hátul 
álló készülékhez) 

0020151844 - 1 

Visszaégés ellen biztosított gázcsap 1” 300849 1 1 
Kaszkád fűtési installációs szett (a sorban elől 
álló készülékhez) 

0020151822 1 - 

Kaszkád fűtési installációs szett (a sorban hátul 
álló készülékhez) 

0020151824 - 1 

ecoTEC plus VU INT 806/5-5 installációs szett 
vagy 
ecoTEC plus VU INT 1006 - 1206/5-5 
installációs szett 

0020106070 
 
0020106060 

1 1 

Installációs szett hőszigetelő készlet 0020138349 1 1 
Fűtési karbantartó csapkészlet 0020059560 1 1 
Karbantartó csapkészlet külső hőszigetelés 0020106195 1 1 
Fűtési biztonsági szelep Rp 1 (4 bar) 
Fűtési biztonsági szelep Rp 1 (6 bar) 

0020106057 
0020106058 

1 1 

Hőszigetelő elem (előremenő/visszatérő) a 
kaszkád hidraulikus komponenseinek 
szigetelésére 

0020151853 1 
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A kaszkád keretek áttekint ő táblázata 
 
Tartozék  400 kW hőteljesítményig  Rend. szám  400 kW hőteljesítmény felett  Rend. szám  
Kaszkád keretek  

 

Kaszkád alapkeret hidraulikus 
elemekkel (DN 65 – el őremenő/ 
visszatér ő; gáz DN 50) 
1 vagy 2 db ecoTEC plus VU INT 
806-1206/5-5 telepítéséhez 
(egymás mögé szerelt hőterm.) 
 

0020159414 
(400 kW-ig) 

  

Részei: magas teherbírású szerelőkeret; 2 db hidraulikus konzol; 2 db, állítható magasságú támasztó 
láb (acél, feketére festett) az egyszerű elhelyezésre és rögzítésre; 2 db előremenő/visszatérő gyűjtőcső 
visszacsapó szeleppel, 1 db záró és 2 db vakdugóval; a gáz gyűjtőcső (külön rendelhető tartozék) 
rögzítési lehetősége és kondenzvíz elvezetés (a helyszínen kialakítva); kábelcsatorna; szerelési 
anyagok és tömítések. A hőszigetelés külön rendelhető gyári elem.  
 

 

 

2-es kaszkád alapkeret hidrauli -
kus elemekkel (DN 65 – el őrem./ 
visszatér ő; gáz DN 50) 
2 vagy 4 db ecoTEC plus VU INT 
806-1206/5-5 telepítéséhez 
(egymás mellé vagy  egymás 
mögé szerelt hőtermelők) 
 

0020159415 
(400 kW-ig) 

2-es kaszkád alapkeret hidra -
ulikus elemekkel (DN 100 – 
előrem./visszat.; gáz DN 80) 
2 vagy 4 db ecoTEC plus VU 
INT 806-1206/5-5 telepítéséhez 
(egymás mellé vagy  egymás 
mögé szerelt hőtermelők) 

0020159419 
(720 kW-ig) 

Részei: magas teherbírású szerelőkeret; 2 db hidraulikus konzol; 2 db, állítható magasságú támasztó 
láb (acél, feketére festett) az egyszerű elhelyezésre és rögzítésre; 2 db előremenő/visszatérő gyűjtőcső 
2 db visszacsapó szeleppel, 2 db záró és 2 db vakdugóval; a gáz gyűjtőcső (külön rendelhető tartozék) 
rögzítési lehetősége és kondenzvíz elvezetés (a helyszínen kialakítva); kábelcsatorna; szerelési 
anyagok és tömítések. A hőszigetelés külön rendelhető gyári elem.  
 

 

 

Kaszkád b ővítókeret hidrauli -
kus elemekkel (DN 65 – el őrem./ 
visszatér ő; gáz DN 50) 
1 vagy 2 db ecoTEC plus VU INT 
806-1206/5-5 telepítéséhez az 
alapkeret bővítése esetén 
(egymás mögé szerelt hőterm.) 
 

0020159416 
(400 kW-ig) 

Kaszkád b ővítőkeret hidra -
ulikus elemekkel (DN 100 – 
előrem./visszat.; gáz DN 80) 
 

0020159420 
(720 kW-ig) 

Részei: magas teherbírású szerelőkeret; 1 db hidraulikus konzol; 1 db, állítható magasságú támasztó 
láb (acél, feketére festett) az egyszerű elhelyezésre és rögzítésre; 2 db előremenő/visszatérő gyűjtőcső 
1 db visszacsapó szelep,  záró és vakdugó; a gáz gyűjtőcső (külön rendelhető tartozék) rögzítési 
lehetősége és kondenzvíz elvezetés (a helyszínen kialakítva); kábelcsatorna; szerelési anyagok és 
tömítések. A hőszigetelés külön rendelhető gyári elem.  
 

 

 

2-es kaszk. b ővítókeret hidrauli -
kus elemekkel (DN 65 – el őrem./ 
visszatér ő; gáz DN 50) 
2 vagy 4 db ecoTEC plus VU INT 
806-1206/5-5 telepítéséhez az 
alapkeret bővítése esetén 
(egymás mögé vagy egymás 
mellé szerelt hőterm) 
 

0020159417 
(400 kW-ig) 

2-es kaszk. b ővítókeret hidra -
ulikus elemekkel (DN 100 – 
előrem./visszat.; gáz DN 80) 
2 vagy 4 db ecoTEC plus VU 
INT 806-1206/5-5 telepítéséhez 
az alapkeret bővítése esetén 
(egymás mögé vagy egymás 
mellé szerelt hőterm) 

0020159421 
(720 kW-ig) 

Részei: magas teherbírású szerelőkeret; 1 db hidraulikus konzol; 1 db, állítható magasságú támasztó 
láb (acél, feketére festett) az egyszerű elhelyezésre és rögzítésre; 2 db előremenő/visszatérő gyűjtőcső 
2 db visszacsapó szelep,  záró és vakdugó; a gáz gyűjtőcső (külön rendelhető tartozék) rögzítési 
lehetősége és kondenzvíz elvezetés (a helyszínen kialakítva); kábelcsatorna; szerelési anyagok és 
tömítések. A hőszigetelés külön rendelhető gyári elem.  
 

 
 
Figyelem!  A fenti táblázatban bemutatott kaszkád keretek rendelési számai úgynevezett gyűjtő 
cikkszámok. Minden egyes keret több komponensből épül fel, amelyek – a kisebb csomagolási 
egységek, illetve a könnyebb szállíthatóság miatt – külön cikkszámon kezelt alkotóelemek. 
 
Az egyes kaszkád keretek gyűjtő cikkszámaihoz tartozó alkotóelemek számát, illetve azok ren-
delési számát a dokumentum végén, a függelékben találhatja meg. 
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A kaszkád rendszerek elemeinek áttekintése  
 
Tartozék  Megnevezés  Rendelési szám  
Gázoldali csatlakozó elemek  

 

 

Egyenes kivitel ű gázcsap – 1”  
Krómozott szerelvényházú, visszaégés elleni védelemmel ellátott és a 
vétlen nyitástól biztosított, műanyag elzáró gombbal ellátott, a hazai 
és európai szabványoknak is megfelelő gyári Vaillant gázcsap.  
Megengedett környezeti hőmérséklet-, illetve nyomástartomány: 
-20 … + 60˚C, valamint 0–5 bar. 

300849 

 

 

Egyenes kivitel ű gázcsap – 1”  (INT) 
Krómozott szerelvényházú, visszaégés elleni védelem nélkül  és a 
vétlen nyitástól biztosított, műanyag elzáró gombbal ellátott, a hazai 
és európai szabványoknak is megfelelő gyári Vaillant gázcsap.  
Megengedett környezeti hőmérséklet-, illetve nyomástartomány: 
-20 … + 60˚C, valamint 0–5 bar. 

009299 

 

 

Kaszkád gáz installációs készlet (sorba kötött h őtermel ők) 
Kaszkádba kötött ecoTEC plus VU INT 806 – 1206/5-5 készülékek és 
a 009299 cikkszámú gázcsap  alkalmazása esetén használható 
gázbekötő cső. Ez az elem a szerelőkeret gázoldali gyűjtőcsöve (DN 
50 vagy DN 80) és a hőtermelő között biztosít kapcsolatot (sorba 
kötött hőtermelők). Részei: menetes gázbekötő cső (1 ½”); szűkítő (1 
½” x 1”); gázáramlás felügyelet (1 ½”). 
 

0020151838 

 

 

Kaszkád gáz installációs készlet  
(egymás mögött telepített h őtermel ők) 
Kaszkádba kötött ecoTEC plus VU INT 806 – 1206/5-5 készülékek és 
a 009299 cikkszámú gázcsap  alkalmazása esetén használható 
gázbekötő cső. Ez az elem a szerelőkeret gázoldali gyűjtőcsöve (DN 
50 vagy DN 80) és a hőtermelő között biztosít kapcsolatot (sorba 
kötött hőtermelők). Részei: menetes gázbekötő cső (1 ½”); szűkítő (1 
½” x 1”); gázáramlás felügyelet (1 ½”). 

0020151844 

 

 

1-es gáz gyűjtőcső DN 50 (400 kW-ig) 
1-es gáz gyűjtőcső DN 80 (400 kW felett)  
Egyrészes kaszkád alap vagy bővítő keret (előremenő/visszatérő DN 
65/100) esetén alkalmazható tömítésekkel, záróelemmel és 
csavarokkal 1 vagy 2 db ecoTEC plus VU INT 806 – 1206/5-5 
kondenzációs fali készülék részére (telepítési mód egymás mögött). 

0020107866 
0020107869 

 

 

2-es gáz gyűjtőcső DN 50 (400 kW-ig) 
2-es gáz gyűjtőcső DN 80 (400 kW felett) 
Kétrészes kaszkád alap vagy bővítő keret (előremenő/visszatérő DN 
65/100) esetén alkalmazható tömítésekkel, záróelemmel és 
csavarokkal 2 vagy 4 db ecoTEC plus VU INT 806 – 1206/5-5 
kondenzációs fali készülék részére (telepítési mód egymás mellett 
vagy  egymás mögött). 

0020107867 
0020107870 

 

Zárófedél (DN 50 – gáz) 
Zárófedél (DN 80 – gáz) 
A DN 50 / DN 80 gáz gyűjtővezeték lezárására alkalmazható, 
tömítéssel és csavarokkal ellátott elem. ecoTEC plus kaszkád 
rendszer esetén 1 db zárófedél szükséges. 

0020151835 
0020151836 

 
 

 

90°-os gázcs ő (DN 80) 
Sarokban telepített kaszkád rendszer esetén alkalmazható gáz 
gyűjtőcső (DN 80). Részei: 1 db 90°-os gázcs ő (DN 80); tömítések és 
csavarok. Ennek az elemnek a segítségével egyéni és helytakarékos 
kaszkád telepítés biztosítható. Ez a gázcső az összes ecoTEC plus 
kaszkád keret esetén alkalmazható gyűjtőcső (DN 80). 

0020151837 
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Fűtésoldali csatlakozó elemek  
 

 

ecoTEC plus VU INT 806/5 -5 szivattyús  szett  
Részei: vízszintes fűtési bekötő cső 1 ½”, A-energia osztályú energia-
takarékos fűtési szivattyú, töltő- és ürítő csapok ½”, csatlakozás a 
biztonsági szelep (R 1) és a tágulási tartály bekötésére (R 1). 
Az installációs szett számára külön rendelhető hőszigetelő burkolat 
kapható (rendelési szám: 0020138349). 

0020106070 

 

 

ecoTEC plus VU INT  1006 – 1206/5-5 szivattyús  szett  
Részei: vízszintes fűtési bekötő cső 1 ½”, A-energia osztályú energia-
takarékos fűtési szivattyú, töltő- és ürítő csapok ½”, csatlakozás a 
biztonsági szelep (R 1) és a tágulási tartály bekötésére (R 1). 
Az installációs szett számára külön rendelhető hőszigetelő burkolat 
kapható (rendelési szám: 0020138349). 

0020106060 

 ecoTEC plus VU  INT 806 – 1206/5-5 szivattyús  szett (INT)  
Részei: vízszintes fűtési bekötő cső 1 ½”, modulációs fűtési szivattyú, 
töltő- és ürítő csapok ½”, csatlakozás a biztonsági szelep (R 1) és a 
tágulási tartály bekötésére (R 1). 
Az installációs szett számára külön rendelhető hőszigetelő burkolat 
kapható (rendelési szám: 0020138349). 

0020106189 

 

 

Fűtési karbantart ó csapk észlet  
Elzáró szerelvénnyel, ürítő csappal és a fűtési biztonsági szelep        
(3 bar) csatlakoztatására alkalmas csatlakozóval ellátott fűtési bekötő 
készlet. Beépített visszacsapó szelep, valamint fűtési tágulási tartály 
csatlakozó. Csatlakozó méretek: G 1 1/2 x Rp 1 ¼ 
A fűtési karbantartó csapkészlet számára külön rendelhető hőszigete-
lő burkolat kapható (rendelési szám: 0020106195). 

0020059560 

 

Energiatakarékos kazánköri szivattyú (A -energia osztály)  
ecoTEC plus VU INT 1006 – 1206/5-5 készülékekhez opcióként ren-
delhető, csatlakozó kábellel és hőszigeteléssel ellátott szivattyú. 
Csak abban az esetben szükséges, ha nem lehet alkalmazni a 
0020106060 cikkszámú installációs készletet.  

0020106065 

 

Energiatakarékos kazánköri szivattyú (A -energia osztály)  
ecoTEC plus VU INT 806/5-5 készülékekhez opcióként rendelhető, 
csatlakozó kábellel és hőszigeteléssel ellátott szivattyú. 
Csak abban az esetben szükséges, ha nem lehet alkalmazni a 
0020106070 cikkszámú installációs készletet.  

0020106073 

 

 

Fűtési beköt ő szett - 1 (előremenő/visszatér ő) 
Egymás mellett vagy egymás mögött (elől elhelyezkedő) telepített és 
kaszkádba kötött ecoTEC plus VU INT 806 – 1206/5-5 készülékek 
kaszkád keretének osztó/gyűjtő csővezetékére (DN 65 / DN 100) 
köthető fűtési bekötő szett. Részei: 1 ½” csatlakozó menettel ellátott 
fűtési előremenő/visszatérő fűtési cső; roppantógyűrűs csavarok  
(1 ½”); tömítések; hőszigetelés. 

0020151822 

 

Fűtési beköt ő szett - 2 (előremenő/visszatér ő) 
Egymás mögött (hátul elhelyezkedő) telepített és kaszkádba kötött 
ecoTEC plus VU INT 806 – 1206/5-5 készülékek kaszkád keretének 
osztó/gyűjtő csővezetékére (DN 65 / DN 100) köthető fűtési bekötő 
szett. Részei: 1 ½” csatlakozó menettel ellátott fűtési 
előremenő/visszatérő fűtési cső; roppantógyűrűs csavarok  
(1 ½”); tömítések; hőszigetelés. 

0020151824 

 

 

90º-os könyök b ővítő (előremenő/visszatér ő) sarok installációra  
2 db 90º-os könyök DN 100 tömítésekkel és csavarokkal az ecoTEC 
plus kaszkád egyéni és helytakarékos sarok installációjához 
Ez a könyökszett az összes, osztó és gyűjtő vezetékkel (DN 100) 
ellátott kaszkád alapkeret után használható (csak sorba kötött 
telepítési mód esetén).  

0020151834 

 

Csatlakozó csövek h őcserél ő bekötésre DN 65  
Csatlakozó csövek h őcserél ő bekötésre DN 100 
2 db DN 65 vagy DN 100 csővezeték tömítésekkel és csavarokkal az 
osztó/gyűjtő csővezetékek (DN 65 / DN 100) hőcserélőre kötésére. 

0020107886 
0020107887 

Biztonsági berendezések  
 

 

Fűtési biztonsági szelep, Rp 1 (4 bar)  
Fűtési biztonsági szelep, Rp 1 (6 bar) 
Az ecoTEC plus VU INT 806 – 1206/5-5 készülékek installációs kész-
letéhez.  

0020106057 
0020106058 
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Kondenzátum elvezetés  

 

Semleges ítő berendez és 360 kW-ig 
Kondenzvíz átemelő szivattyúval ellátott semlegesítő berendezés. 
Lefolyó (DN 20) és elvezető csővel (DN 20) ellátott műanyag tartály 
semlegesítő granulátummal feltöltve. 

0020106190 

 

Semlegesít ő berendezés hibajelz ő kábel  
360 kW-ig alkalmazható, kondenzátum átemelő szivattyúval ellátott 
semlegesítő berendezés esetén használható hibajelző kábel az 
ecoTEC plus VU INT 806 – 1206/5-5 kaszkád összes készülékének a 
reteszelt leállásának átadására. A hőtermelőnként a 2. készüléktől 
kezdve 1-1 db hibajelző kábel szükséges. 

0020106191 

 

 
 

Semleges ítő berendez és 350 kW-ig 
Semlegesítő berendezés kondenzvíz átemelő szivattyú nélkül. Lefolyó 
(DN 20) és elvezető csővel (DN 20) ellátott műanyag tartály, semle-
gesítő granulátummal feltöltve. 

009730 

Hőszigetelés  
 

 

Karbantartó csap h őszigetelés  
2 db fekete hőszigetelő elem a 0020059560 cikkszámon rendelhető 
fűtési karbantartó csapkészlet a kazánházi, illetve az áramlási 
hőveszteség csökkentésére. 

0020106195 

 

Installációs szett h őszigetel ő készlet  
Az ecoTEC plus VU INT 806, 1006 és 1206/5-5 készülékekhez alkal-
mazható installációs szett csővezetékeinek külső hőszigetelésére 
alkalmazható többrészes, gyári (EPP) fekete hőszigetelő készlet a 
kazánházi hőveszteség csökkentésére. Egyszerű, szerszámok nélküli 
felhelyezés közvetlenül a készülék alatt. 

0020138349 

 

 

Hőszigetel ő elem – előremenő/visszatér ő hidraulikus kaszkádra  
Többrészes, EPP (fekete) hőszigetelő elem a hőveszteségek és a 
kaszkád osztó és gyűjtőcsövek (DN 65 és DN 100) optikailag is 
tökéletes hőszigetelésére a készülékek irányába történő 
leágazásokkal. 
Egy elem 1 db egyrészes alap- vagy bővítőkeret esetén elegendő. 2-
es alap- vagy bővítőkeret hőszigetelésére 2 db elem szükséges. 
Mindkét telepítési mód (sorba kötött vagy egymás mögé helyezett 
hőtermelők) esetén alkalmazható.  

0020151853 

 

Hőszigetel ő elem – végelem  hidraulikus kaszkádra  
EPP (fekete) hőszigetelő elem a hőveszteségek és a kaszkád osztó 
és gyűjtőcsövek (DN 65 és DN 100) optikailag is tökéletes 
hőszigetelésének lezárására. 
Egy elem teljesen elegendő az ecoTEC plus kaszkád számára.  

0020151854 

 

Hőszigetel ő elem – ecoTEC plus kaszkád hidraulikus váltójára  
EPP (fekete) hőszigetelő elem a hőveszteségek és az ecoTEC plus 
kaszkád hidraulikus váltójának optikailag is tökéletes hőszigetelésére. 
Az előremenő/visszatérő hőszigetelő elem közvetlen csatlakozására 
előkészítve a WHC 110, 160, 280, 350 hidraulikus váltók – tetszés 
szerint – jobb- vagy balodali felállításának lehetőségével. 

0020151855 

 

Hőszigetel ő sarok elem – előremenő/visszatér ő hidraulikus 
kaszkádra 
Többrészes, EPP (fekete) hőszigetelő elem a hőveszteségek és a 
kaszkád osztó és gyűjtő sarokcsövek (DN 100) optikailag is tökéletes 
hőszigetelésére. Ez az elem elő van készítve az előremenő/visszatérő 
hőszigetelő elem mindkét oldali csatlkaoztatására. 
 

0020151856 
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Hidraulikus váltók  

 

WHC 110 hidraulikus váltó ecoTEC plus kaszkádhoz  
Befoglaló méretei és csatlakozásai kimondottan a Vaillant kaszkád 
koncepcióhoz illeszkednek. 9,5 m3/óra, DN 65. Állítható magasságú 
lábazat, integrált mágneses szűrővel és gyűjtőhőmérséklet 
érzékelővel. 

0020107874 

 

WHC 160 hidraulikus váltó ecoTEC plus kaszkádhoz  
Befoglaló méretei és csatlakozásai kimondottan a Vaillant kaszkád 
koncepcióhoz illeszkednek. 12,0 m3/óra, DN 65. Állítható magasságú 
lábazat, integrált mágneses szűrővel és gyűjtőhőmérséklet 
érzékelővel. 

0020107875 

 

WHC 280 hidraulikus váltó ecoTEC plus kaszkádhoz  
Befoglaló méretei és csatlakozásai kimondottan a Vaillant kaszkád 
koncepcióhoz illeszkednek. 21,0 m3/óra, DN 100.  
Állítható magasságú lábazat, integrált mágneses szűrővel és 
gyűjtőhőmérséklet érzékelővel. 

0020151859 

 

WHC 350 hidraulikus váltó ecoTEC plus kaszkádhoz  
Befoglaló méretei és csatlakozásai kimondottan a Vaillant kaszkád 
koncepcióhoz illeszkednek. 29,0 m3/óra, DN 100.  
Állítható magasságú lábazat, integrált mágneses szűrővel és 
gyűjtőhőmérséklet érzékelővel. 

0020107876 

Egyéb tartozékok  

 

Kiegészít ő tartó a leveg ő/égéstermék elvezet ő rendszerhez  
Külön rendelhető kiegészítő tartó a kaszkád rendszerű ecoTEC plus 
levegő/égéstermék elvezető (DN 160 – DN 250) rendszerének 
rögzítésére a kaszkád kereten, az ehhez szükséges összes rögzítő 
elemmel együtt.  

0020107879 

 

Kiegészít ő szabályozó tartókeret  
Az ecoTEC plus kaszkád rendszer esetén használható, külön 
rendelhető kiegészítő tartókeret segítségével egyszerűen és gyorsan 
lehet a mellékelt kötőelemekkel a szabályozót (calorMATIC 470, 
auroMATIC 620/3 vagy calorMATIC 630/3) a kaszkád kerethez 
oldalról rögzíteni. 

0020151861 
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Sarokban telepített kaszkád rendszerek 
Annak érdekében, hogy a felállítási helyiség adottságait optimálisan hasznosíthassuk, lehetőség 
van arra is, hogy a kaszkád rendszert a sarokban telepítsük.  
A készülékek sarokban történő elhelyezéséhez ugyanazok a keretek és tartozékok kombinálha-
tók egymással, mint a sorba kötött kaszkád rendszerek esetén. 
A sarokban felszerelt készülékek összekötésére erre alkalmas előremenő- és visszatérő gyűjtő-
vezeték, valamint sarokba telepíthető gázvezeték áll rendelkezésre az azokhoz külön rendelhe-
tő hőszigetelő elemekkel együtt.   
  

 
 

31. ábra: A sarok-installáció külön rendelhető tartozékai 
 
Megnevezés  Rendelési 

szám 
Összes h őteljesítmény  
< 400 kW 

Összes h őteljesítmény  
> 400 kW 

Bővítő (előremenő/visszatérő) 
DN 100, 90º-os telepítéshez 

0020151834 • • 

Bővítő (gáz) DN 80, 90º-os 
telepítéshez 

0020151837 • • 

 
 
A kaszkád rendszerek hidraulikus csatlakoztatása 
A kaszkád rendszer a fűtési rendszerre hidraulikusan az alábbi módon csatlakoztatható: 

– hidraulikus váltóval összekötve 
– külső hőcserélővel leválasztva 

 

 Tudnivaló! 
 Küls ő hőcserél ővel leválasztott berendezés esetén – adott esetben és az előírt 
vízmin őség biztosítása mellett  – a készülék körben nem kell külön vízkezelésr ől 
gondoskodni, amennyiben a helyi el őírások err ől nem rendelkeznek másként. Ett ől 
függetlenül a f űtési rendszer esetén szükség van vízkezelésre. 

 
 
A fűtési rendszer csatlakoztatása hidraulikus váltóval 
A kaszkád, illetve a fűtési rendszer egyszerű csatlakoztatására a Vaillant tartozékprogramban 
négyféle hidraulikus váltó áll rendelkezésre.  
Ezeknek a hidraulikus váltóknak a csatlakozó és befoglaló méretei teljesen kompatibilisek a 
Vaillant kaszkád koncepciójával. 
Mind a négy hidraulikus váltó integrált mágneses szűrővel, illetve gyűjtőhőmérséklet érzékelővel 
rendelkezik. 
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A hidraulikus váltók DN 65 és DN 100-as csatlakozó méretei a kaszkád keretek gyűjtő vezetéke-
ihez történő egyszerű csatlakoztatására vannak előkészítve.  
Ezek a hidraulikus váltók speciálisan a kaszkád rendszerekre vannak méretezve, illetve tervez-
ve, így az adott feladatra alkalmazott kaszkád rendszerre a hőtermelő-oldal térfogatárama alap-
ján kell a hidraulikus váltót kiválasztani. 
 

 
 

32. ábra: Kaszkád rendszerek bekötéséhez használható hidraulikus váltók 
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33. ábra: A hidraulikus váltók nyomásveszteségei 
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Küls ő hőcserél ővel leválasztott rendszer 
A kaszkád, illetve a fűtési rendszer egyszerű csatlakoztatására a Vaillant tartozékprogramban 
ötféle nemesacél lemezes hőcserélő áll rendelkezésre.  
Ezeknek a lemezes hőcserélőknek a csatlakozó és befoglaló méretei teljesen kompatibilisek a 
Vaillant kaszkád koncepciójával. 
 
A lemezes hőcserélők DN 65 és DN 100-as csatlakozó méretei a kaszkád keretek gyűjtő veze-
tékeihez történő egyszerű csatlakoztatására vannak előkészítve.  
A külső lemezes hőcserélő és a gyűjtő vezetékek összekötésére megfelelő bekötő csővezeté-
kek állnak rendelkezésre (lásd a „Tartozékok áttekintése” részt). 
 

 
 

34. ábra: Kaszkád rendszerek bekötéséhez használható lemezes hőcserélő 
 
 
A külső lemezes nemesacél hőcserélőt a kaszkád rendszer teljesítménye alapján válassza ki. A 
készülék-oldali nyomásveszteség teljes összhangban áll a Vaillant tartozékprogramban kínált 
szivattyúcsoportokkal. A Vaillant tartozékprogramban szereplő lemezes hőcserélőkkel, illetve 
szivattyúcsoportokkal biztosítható a készülék körre előírt minimális átáramló folyadékmennyi-
ség. 
 
 
Lemezes h őcserél ő Rend. szám  Átadható 

teljesítmény 
A fűtési oldal 
karimás csatlakozása  

Fűtőkészülék karimás 
csatlakozó (tartozék) 

PHE C 240-40 0020137070 240 kW DN 65 PN 6 0020107886 
PHE C 360-70 0020137071 360 kW DN 65 PN 6 0020107886 
PHE C 480-90 0020137072 480 kW DN 80 PN 6 0020107887 
PHE C 600-120 0020137073 600 kW DN 80 PN 6 0020107887 
PHE C 720-170 0020137074 720 kW DN 80 PN 6 0020107887 
 
A fűtési rendszer tervezése során vegye figyelembe a PHE C … típusú lemezes hőcserélő fű-
tésoldali nyomásveszteségét is a következő oldalon található diagram szerint. 
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35. ábra: A PHE C 240-40 … 720-120 típusú lemezes hőcserélők rendszeroldali nyomásveszteségei  
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6.12 A hőelosztás és a fűtési kör csatlakoztatásának tervezése 
 
A fűtési körök hőtermelőhöz történő csatlakoztatásához az alábbi tartozékok állnak rendelkezés-
re. 
 
Hidraulikus bekötés 
 

 
 

36. ábra: A csatlakozó vezetékek átmérője leválasztott rendszer alkalmazása esetén 

 
 
A fűtési rendszer hidraulikus bekötése során feltétlenül javasoljuk a rendszer külső lemezes 
hőcserélővel történő hidraulikus leválasztását vagy a hidraulikus váltó beépítését. Ezen kívül 
minden esetben javasoljuk a mágneses szennyfogó szűrő beépítését a fűtési rendszer visszaté-
rő ágában, a hidraulikus váltó, illetve a lemezes hőcserélő előtt. Karbantartási szempontból 
ajánljuk, hogy a lemezes hőcserélő fűtésköri ágába tervezzen tisztításra alkalmazható csapokat, 
hogy a lemezes hőcserélő a karbantartás során mindkét irányban teljesen átöblíthető legyen. 
 
Ehhez a hőtermelő vagy a kaszkádkapcsolás teljesítménye alapján különböző lemezes hőcse-
rélőket és hidraulikus váltókat kínálunk külön rendelhető tartozékként. A nyomásveszteség teljes 
összhangban áll a Vaillant tartozékprogramban kínált szivattyúcsoportokkal. A Vaillant program-
ban szereplő tartozékokkal biztosítható a készülék körre előírt minimális átáramló folyadék-
mennyiség, amennyiben az összekötő csővezetékek maximális nyomásvesztesége nem lépi át 
a megadott értéket. 
 
Lemezes hőcserélőt a teljesítmény alapján kell választani. A kiválasztott szivattyú-csoport alap-
ján a készülék előremenő ágán a következő maradék emelőmagasságok állnak rendelkezésre: 
 
 
Teljesítmény  Megnevezés  Maradék emel őmagasság  
80 kW Energiatakarékos szivattyú 0,024 MPa 
80 kW Modulációs szivattyú 0,024 MPa 
100 kW Energiatakarékos szivattyú 0,038 MPa 
100 kW Modulációs szivattyú 0,026 MPa 
120 kW Energiatakarékos szivattyú 0,036 MPa 
120 kW Modulációs szivattyú 0,024 MPa 
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Abban az esetben, ha a hidraulikus leválasztáshoz külső lemezes hőcserélőt kell beépíteni, ak-
kor minden esetben be kell tartani az alábbi nyomásveszteségeket (névleges vízmennyiség 
∆T=20 K esetén): 
 
 
Teljesítmény  Nyomásveszteség  
< 120 kW 86 mbar 
hidraulikus kaszkáddal összekötve 
< 240 kW 96 mbar 
< 360 kW 76 mbar 
< 480 kW 82 mbar 
< 600 kW 87 mbar 
< 720 kW 92 mbar 
 
 
Hidraulikus váltó nélküli üzem 
Bizonyos és pontosan definiált feltételek között az ecoTEC plus készüléket akár hidraulikus vál-
tó nélkül is lehet üzemeltetni, azonban a rendszer tervezése során biztosítani kell az alábbiak-
ban leírt minimálisan szükséges vízmennyiséget, és természetesen ebben az esetben is szük-
ség van a fűtővíz kezelésére.  
 
Ezen kívül teljesíteni kell a nyomásugrás (vízátfolyás a készülék indulásához) feltételeit is. 
 
 

 Tudnivaló! 
Hidraulikus váltó nélküli üzem esetén mágneses szen nyfogó sz űrőt kell a visszaté-
rő ágba telepíteni. 
A visszatérő ág nyomásveszteségei nem lehetnek nagyobbak, mint az előremenő ág-
ban. A visszatérő ágon nem szabad szűkítést alkalmazni, mert különben nem biztosítha-
tó az, hogy működni fog a nyomásugrás felismerés funkció. 

 
 
ecoTEC plus  Névleges 

teljesítmény 
kW 

Legkisebb 
hőteljesítmény 
kW 

Tömegáram  
minimális 
hőteljesítményen 
m3/óra  

Legnagyobb 
hőteljesítmény 
kW 

Tömegáram  
maximális 
hőteljesítményen 
m3/óra (∆T=23 K) 

VU 806/5-5 80 15,2 0,53 76,2 2,99 
VU 1006/5-5 100 19,2 0,66 95,2 3,74 
VU 1206/5-5 120 22,9 0,79 114,3 4,49 
 
 
Vízminőség 
A fűtési rendszer tartósan csak akkor működhetnek problémamentesen, ha a fűtővíz meghatá-
rozott követelményeket teljesít. A fűtővízben oldott szennyeződés és vízkő-mennyiség különö-
sen a nagy rendszerek esetén jelentős. Ezért javasoljuk, hogy a hidraulikus váltó előtt, a fűtési 
rendszer visszatérő ágába mágneses szennyfogó szűrőt telepítsen. 
 
A kaszkád alkalmazásokhoz használható tartozékprogram hidraulikus váltói beépített mágnes-
sel rendelkeznek. A fel- és utántöltés során biztosítani kell, hogy a fűtővízben üzem közben ne 
keletkezhessen vízkő. Ezen kívül az első feltöltés előtt feltétlenül figyelembe kell venni a követ-
kező oldalon található diagram határértékeit, amelyek semmilyen esetben sem léphetők túl. 
 
Abban az esetben, ha fűtési rendszer, illetve a hőtermelő külső hőcserélővel leválasztva üze-
mel, a készülék-kör csekély víztartalma miatt elhagyható a vízkezelés, amennyiben a helyi elő-
írások ezzel kapcsolatban nem adnak meg más kritériumokat.  
Előfordulhat azonban olyan eset is, hogy bizonyos okok miatt nem lehet a rendszert leválaszta-
ni, ilyenkor viszont a fűtővizet meghatározott előírások szerint kezelni kell. Ez a művelet általá-
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ban vízkezelő rendszerekkel történik. A víz mésztartalma a rendszertérfogat függvényében nem 
lépheti át az alábbi vízkeménységet:   
 

 
 
x a teljes fűtési rendszer űrtartalma   A szükséges a vízkezelés 
y a víz keménységének mértéke (mol/m3)  B vízkezelésre nincs szükség 
 
 
Minden központi fűtési rendszer, illetve fűtési hőtermelő esetén a vízminőségnek döntő befolyá-
sa van az összes komponens élettartamára. Amennyiben a fűtővíz mésztartalma a rendszertér-
fogat függvényében jelentős, akkor külső intézkedésekkel kell a túl erős vízkőképződést meg-
akadályozni. A fűtési vizet feltétlenül kezelni kell, ha: 

- a teljes rendszer, valamint az utántöltéshez használt vízmennyiség a rendszer használa-
ta során meghaladja a teljes űrtartalom háromszorosát vagy  

- nem teljesülnek az alábbi táblázatban megadott határértékek: 
 
 
Összes f űtési 
teljesítmény 

A legkisebb h őtermel ő fűtési felületre vonatkozt a-
tott alkáli földfémek mennyisége 2) 

A legkisebb h őtermel ő fűtési 
felület teljes keménysége 

 20 l/kW > 20 l/kW 
< 50 l/kW 

> 50 l/kW  

kW mol/m 3 mol/m 3 mol/m 3 (°dH) 
≤ 50 Nincs előírás 

vagy < 3,0 1) 
≤ 2,0 < 0,02 ≤ 16,8 

> 50 – 200 ≤ 2,0 ≤ 1,5 < 0,02 ≤ 11,2 
> 200 – 600  ≤ 2,0 ≤ 1,5 < 0,02 ≤ 8,4 
> 600 ≤ 2,0 ≤ 1,5 < 0,02 ≤ 0,11 
 
 

1) Szivattyúval ellátott, zárt fűtési rendszerek esetén 
2) A teljes rendszertérfogat (liter és névleges űrtartalom/fűtési teljesítmény – kaszkád rend-

szereknél a legkisebb teljesítményű hőtermelő paraméterei) figyelembe vétele mellett.  
 
A táblázatban megadott adatok csak a teljes berendezés (töltő- és utántöltő vízmennyiség) há-
romszoros űrtartalmára érvényes. Amennyiben ezt az értéket túllépjük, akkor a vízkezelést (lá-
gyítás, sómentesítés, keménység stabilizálás, iszapmentesítés) a VDI előírásai szerint (2035. 
számú munkalap) kell elvégezni.  
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A vízmin őség ellen őrzésének összefoglalása: 
 

 
 
Ez a folyamat ugyanúgy érvényes a feltöltéshez és az utántöltéshez használt vízre is. 
 
A fűtővíz jellemz ői Egység  Sószegény  Sóban gazdag  
Elektromos vezetőképesség (25˚C) µS/cm < 100 100 – 1.500 
Külalak  Üledékektől mentes 
pH-érték (25˚C)  8,2 – 10,0 
Oxigén mg/l < 0,1 < 0,02 
 

A fűtővíz-minőség irányértékei: sótartalom 

 
A karbantartási munkák megkönnyítése, valamint a felesleges leürítések és utólagos vízkezelési 
intézkedések elkerülése végett annyi elzáró szerelvényt, illetve karbantartó csapot építsen be, 
amennyit a rendszer kialakítása megkövetel. A betöltött pótvíz mennyiségének mérésére külön 
vízórát célszerű telepíteni. 
 
Adalékanyagok használata 
A fűtővíz adalékanyagokkal történő dúsítása károsodásokhoz vezethet, azonban az alábbiakban 
felsorolt szerek rendeltetésszerű használata esetén – az eddigi tapasztalatok szerint – nem lép 
fel semmilyen meghibásodás a Vaillant készülékekben. Ezek alkalmazása során azonban feltét-
lenül figyelembe kell venni az adalékanyag gyártó használati útmutatójának előírásait is. 
 
Rendszertisztításhoz alkalmazható adalékanyagok (használata után a rendszert alaposan át kell 
öblíteni) 

- Fernox F3 
- Sentinel X 300 
- Sentinel X 400 

 
Tartósan a rendszerben használható adalékanyagok: 

- Fernox F1 
- Fernox F2 
- Sentinel X 100 
- Sentinel X 200 



 

© Vaillant Saunier Duval Kft. 91 / 155. oldal                Vaillant ecoTEC plus/5 tervezési segédlet  
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                                1.kiadás 

Az előzőleg bemutatott szereknek az alkalmazása során a szükséges intézkedésekről feltétlenül 
tájékoztatni kell az üzemeltetőt.  
 
Helyszínen teleptett küls ő szivattyúk 
Annak érdekében, hogy mindig biztosíthassuk a készülék szükséges szabályozó-jellel és térfo-
gatárammal történő működését, csak eredeti, külön tartozékként rendelhető Vaillant szivattyút 
szabad használni. Nem javasoljuk más szivattyúk vagy szivattyúcsoportok alkalmazását! 
A következő fejezetben, külön rendelhető tartozékként bemutatott szivattyús állomások a fűtési 
rendszerben használhatók, azonban a készülék szivattyús egységeként közvetlen használatra 
nem alkalmasak. 
 
Semlegesít ő berendezés 
A telepítés során a helyi előírások és rendelkezések szerint meg kell azt vizsgálni, hogy szük-
séges-e a semlegesítő berendezés beépítése. Ezt az elemet külön rendelhető tartozékként kell 
kapcsolni (az igények szerint kondenzátum átemelő szivattyúval vagy nélkül). 
350 kW összteljesítményig szivattyú nélküli semlegesítő berendezés választható. 
350 kW feletti készülék kaszkád alkalmazása esetén több semlegesítő berendezést kell telepí-
teni. 
 
Kondenzátum semlegesít ő átemelő szivattyúval 
A kondenzvíz átemelő szivattyúval ellátott semlegesítő berendezés 360 kW összteljesítményű 
rendszerekig alkalmazható. A szivattyú hibája, vagy bármelyik bekötő csővezeték dugulása ese-
tén, a készülék üzemen kívüli állapotba kerül. Ebben az esetben a hibajelzés kimenetét elekt-
romosan a „Rendszertermosztát – Burner off” csatlakozóra kell bekötni. comDIALOG távfel-
ügyeleti rendszerrel kombinálva ez a hibajelzés kiolvasható. 
 
Kondenzvíz elvezetés 
Abban az esetben, ha a lecserélt készülék nem kondenzációs üzemű volt, akkor biztosítani kell 
a keletkező kondenzvíz elvetését. Ennek során azonban feltétlenül figyelembe kell venni a már 
meglévő szennyvíz csővezetékek anyagát. Az alábbi táblázat részletes áttekintést ad az enge-
délyezett szennyvízcsövekről: 
 
Alapanyag  Típus  DIN szabvány vagy építésügyi m i-

nősítés 
Kőcserép Kőcserép cső tokos csőkötéssel DIN 1230-1, DIN EN 295-1 

DIN EN 295-2 
Sima végű kőcserép cső DIN 1230-6, DIN EN 295-1 

DIN EN 295-3 
Vékony falú, sima végű kőcserép cső DIN 295-1, DIN EN 295-2 

DIN EN 295-3 és tanúsítvány 
Üveg 
Polivinil-klorid 

Bórszilikát csövek 
PVC U-cső 

DIN V 19534-1 
DIN V 19534-2 

PVC U-cső hullámos külső csővel Tanúsítvány 
Profilos PVC U-cső 
PVC U-cső 

Tanúsítvány 
DIN 19538 

Polietilén PE-HD cső 
 

DIN 19535-1, DIN 19535-2 
DIN 19537-1, DIN 19537-2 

 Profilos PE-HD hullámcső Tanúsítvány 
Polipropilén PP-cső 

Ásványi anyaggal erősített PP-cső 
DIN V 19560 tanúsítvány 

Sztirol ABS-cső DIN V 19561 
Kopolimerek ASA-cső 

ABS/ASA PVC 
Ásványi szálakkal erősített ABS/ASA 
PVC  

Tanúsítvány 

Poliészter gyanta UP-GF-cső 
Üvegszál erősített poliészter gyanta 

DIN V 19565-1 

Vasfélék Nemesacél csővezeték Tanúsítvány 
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Hidraulikus váltó WH 95, rendelési szám: 306721 
 
Ez a hidraulikus váltó gyárilag tartalmazza a hőszigetelést, illetve a hőmérséklet érzékelőt. 
 
Figyelem!   
Ez a termék a gyári Vaillant kaszkádkeret osztó/gyűjtő csővezetékére közvetlenül nem köthető 
rá, így alapvetően csak önállóan üzemelő fali hőtermelők esetén alkalmazható. 
 
Érték  Egység  306721 
Tömegáram m3/óra 8,0 
Primer oldal csatlakozása  Rp 2 
Szekunder oldal csatlakozása  Rp 2 

 

 

 
 

37. ábra: WH 95, befoglaló méretek 
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Térfogatáram (m 3/óra)  
 

38. ábra: WH 95, nyomásveszteség diagram 

 



 

© Vaillant Saunier Duval Kft. 93 / 155. oldal                Vaillant ecoTEC plus/5 tervezési segédlet  
Másolni, sokszorosítani a tulajdonos engedélye nélkül tilos!                                                                                                1.kiadás 

Hidraulikus váltó WH 160, rendelési szám: 306726 
 
Ez a hidraulikus váltó gyárilag tartalmazza a hőszigetelést, illetve a hőmérséklet érzékelőt. 
 
Figyelem!   
Ez a termék a gyári Vaillant kaszkádkeret osztó/gyűjtő csővezetékére közvetlenül nem köthető 
rá, így alapvetően csak önállóan üzemelő fali hőtermelők esetén alkalmazható. 
 
Érték  Egység  306721 
Tömegáram m3/óra 12,0 
Primer oldal csatlakozása (A)  DN 65 
Szekunder oldal csatlakozása (A)  DN 65 
B mm 520 
h1 mm 1350 
h2 mm 300 
h3 mm 900 
 

 
 

39. ábra: WH 160, befoglaló méretek 
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40. ábra: WH 160, nyomásveszteség diagram 
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Előszerelt szivattyús egység energiatakarékos szivatty úval direkt f űtési körre, rendelési 
szám: 0020153852 
 

 

 
 
a Energiatakarékos szivattyú 
b Az előremenő ág hőmérője 
c A visszatérő ág hőmérője 
d Visszacsapó szeleppel ellátott  

golyós elzárócsap (piros) 
e Golyós elzárócsap visszacsapó szelep 

nélkül (kék) 
f Hőszigetelő elem 

 

41. ábra: A szivattyús egység alkotóelemei 
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42. ábra: A teljes nyomásveszteség 
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43. ábra: Szivattyú diagramok a beállított üzemállapot függvényében 
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Előszerelt szivattyús egység energiatakarékos szivatty úval kevert f űtési körre, rendelési 
szám: 0020153853, 0020153854, 0020153855  
  

 

 
 
a Energiatakarékos szivattyú 
b Az előremenő ág hőmérője 
c A visszatérő ág hőmérője 
d Visszacsapó szeleppel ellátott  

golyós elzárócsap (piros) 
e Golyós elzárócsap visszacsapó szelep 

nélkül (kék) 
f Hőszigetelő elem 
h Motoros keverőszelep 
 
 
 
 
 

 Keverőszelep  kvs  
0020153853 Rp 1 8,0 
0020153854 Rp 3/4 6,3 
0020153855 Rp 1/2 2,5 

 

 

44. ábra: A szivattyús egység alkotóelemei 
 
 

 
 

45. ábra: A teljes nyomásveszteség 
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7. Levegő/égéstermék elvezető rendszerek (önálló készülékek) 
 
7.1 Az ecoTEC plus VU INT 806/5-5 – VU INT 1206/5-5 égéstermék elvezetése 
 
Kondenzációs működésű készülékek használata esetén a hagyományos működésű 
hőtermelőkhöz képest jelentősen alacsonyabb égéstermék hőmérsékletek miatt meghatározott 
követelményeket kell az égéstermék elvezető rendszerrel szemben támasztani, amelyeket – 
többek között – az alábbi szabványok, rendelkezések, előírások és irányelvek ismertetik: 
 

– EN 483 
– EN 677 
– DIN EN 13384-1 és 13384-2 
– DIN 18160-1 és 18160-5 
– DVGW-TRGI 2008 
– Az adott ország építési rendeletei 
– Az adott ország tűzrendészeti előírásai 
– A helyileg illetékes kéményseprő vállalat helyi előírásai, illetve rendelkezései 

 
Az égéstermék elvezető rendszer telepítése előtt feltétlenül egyeztetni kell a területileg illetékes 
kéményseprő kirendeltséggel. A készülék esetén alkalmazható levegő/égéstermék elvezető 
rendszer elemeinek alkalmazhatósága – többek között – az alábbiaktól függ: 
 

– A felállítási helyiség adottságai, pl.: már meglévő kémény/akna; legkisebb távolság az 
ablakokhoz képest, stb. 

– A hőtermelő felállítási helyisége, valamint az azzal kapcsolatos követelmények 
– A hőtermelő üzemmódja (helyiséglevegőtől függő vagy független üzemmód) 
– Azoknak a hőtermelőknek a száma, amelyeket az égéstermék elvezető rendszerre kell 

csatlakoztatni 
– A hőtermelő névleges hőteljesítménye (pl.: > 100 kW felett) 

 
 
A kondenzációs hőtermelő égésterméke a gyakorlatban legtöbbször tömör, korrózióálló csőve-
zeték rendszerbe jut, ami túlnyomással üzemelhet. Ennek annyira tömörnek kell lennie, hogy 
sem az égéstermék, sem pedig a kondenzvíz ne juthasson ki. A savas kondenzvíz elleni ellenál-
lóság követelménye miatt csak meghatározott anyagok jöhetnek szóba, mint pl.: nemesacél, 
keramikus vagy műanyagok. A Vaillant az összes alkalmazásra saját, a gázkészülékkel együtt 
bevizsgált és tanúsított levegő/égéstermék elvezető elemeket kínál, függetlenül attól, hogy tető-
térben vagy pincében elhelyezett kondenzációs készülék égéstermék elvezetését kell ellátni. 
 
A levegő/égéstermék elvezető rendszer telepítésének tekintetében megkülönböztetünk:   
 

– Tetőtéri telepítések vízszintes vagy függőleges levegő/égéstermék elvezetéssel a ferde 
tetőn, illetve – meghatározott követelmények között – akár a külső falon keresztül 

– Kürtőben vezetett telepítések egyenesafalú vagy flexibilis levegő/égéstermék 
elvezetéssel önálló vagy kaszkádba kötött készülékek számára 

– Homlokzati telepítések egyenesfalú, homlokzaton vezetett égéstermék elvezető 
elemekkel 

 
Az ecoTEC plus VU INT 806 – 1206 készülékek önállóan, valamint a mindenkori teljesítmény 
nagyságok 80 és 120 kW között kaszkád rendszerben (2 és 6 db, azonos teljesítményű 
hőtermelők) is alkalmazhatók. Készülékenként – önálló égéstermék elvezetés alkalmazásával – 
a kaszkádba kötött hőtermelők eltérő teljesítményű készülékek is lehetnek. 
 
Az egyedi készülékek égéstermék elvezetése a gyakorlatban saját koncentrikus rendszerrel 
(Ø110/160 mm) történik. Kaszkád rendszerek esetén az égéstermék elvezetésre különböző át-
mérőjű (130, 160, 200 és 250 mm) rendszerek állnak rendelkezésre. 
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46. ábra: Minden beépítési helyzetre az arra alkalmas égéstermék elvezetés 
 
 
Az égéstermék elvezető elemek főbb jellemzői: 

– Minden telepítési helyzetre alkalmas égéstermék elvezető elem 
– Robosztus műanyag csövek merev, illetve flexibilis kivitelben 
– Egyszerű csővezeték-hossz illesztés 
– Koncentrikus égéstermék elvezetés (Ø110/160 mm) 
– Lehetőség van a kéményaknás égéstermék elvezetésre is 

 
A kaszkád rendszerű égéstermék elvezetés főbb jellemzői: 

– 2-6 db, azonos teljesítményű készülék kaszkád kötésére alkalmas égéstermék elvezető 
elemek 

– Helyiséglevegőtől függő üzemmód 
– Robosztus műanyag csövek 130-250 mm közötti névelges átmérővel 
– Motoros füstgázcsappantyúk akadályozzák meg az égéstermék visszaáramlását a 

felállítási helyiségbe 
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7.2 Önálló készülékek levegő/égéstermék elvezetése 
 
Függőleges leveg ő/égéstermék elvezetés lapos vagy ferde tet őn keresztül  
(Ø110/160 mm) 
 

 
 
S Függőleges tetőátvezetés- fekete 
 

 Tudnivaló 
  A függőleges tetőátvezetés könyök nélkül is lehetséges. 
 

- C33x típusú, helyiséglevegőtől független égéstermék elvezetés 
- Lapos, illetve 25°-50° közötti hajlásszöggel rend elkező ferde tetők esetén használható 
- A tüzelőberendezések erre alkalmas helyiségekben telepíthetők, mert teljesítik a műszaki 

és biztonságtechnikai szabványok magasabb tömörségi előírásait is 
- A tüzelőberendezések ideális telepítési helyisége a tetőtér vagy az olyan jellegű helyiség, 

ahol a plafon egyben a tető is, amelyen lényegében a tetőszerkezet található 
- Emeletek/szintek áthidalása a műszaki és biztonságtechnikai szabványok előírásai 

szerint történhet, ha a levegő/égéstermék elvezetést a felállítási helyiségen kívül, 90 
perces tűzállósággal rendelkező kürtőben telepítik 

- A tüzelőberendezés és a levegő/égéstermék elvezetés rendszertanúsítással rendelkezik    
 
 
Levegő/égéstermék elvezet ő komponens  Rendelési szám  
Függőleges tetőátvezető, koncentrikus Ø110/160, fekete 
Részei: tetőátvezető (tetőn kívüli hossz, kb. 1,5 m, tetőn 
belül kb. 0,5 m), csúszóekem, rögzítő bilincs, fedőlemez 

0020106371 

 
Rendszertanúsított levegő/égéstermék elvezetők (Ø110/160 mm) és azok elemei: 116. oldaltól 
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Készülék -típus  Helyiségleveg őtől független, C 33x 
Maximális cs őhosszúság L (L 1 + L2 + L3) 

VU INT 806/5-5 24,0 m + 2 db 87° 
VU INT 1006/5-5 20,0 m + 2 db 87° 
VU INT 1206/5-5 11,0 m + 2 db 87° 
Tudnivaló  
A levegő/égéstermék elvezető rendszerben ezen kívül alkalmazott további könyökök az alábbiak 
szerint csökkentik a maximálisan megengedett csőhosszúságot: 
minden 87°–os elem 1,5 m 
minden 45°–os elem 1,0 m 
minden revíziós T-idom 2,5 m 
 
 
Koncentrikus csatlakozás (Ø110/160 mm) a kürt őben vezetett DN 110 PP (merev) vagy DN 
100 PP (flexiblilis) égéstermék elvezetéshez 
 
Koncentrikus csatlakozás (Ø110/160 mm) a kürt őben vezetett DN 110 PP (merev) 
égéstermék elvezetéshez 
 

 
 
S Alap csatlakozó-készlet kéményaknában vezetett égéstermék elvezetéshez (DN 110) 
 

- Helyiséglevegőtől függő üzemmód 
- Levegő/égéstermék elvezető rendszerrel együtt tanúsított tüzelőberendezés 
- A korábban más típusú tüzelő berendezéssel használt kémény állapotát a 

kéményseprővel előzőleg felül kell vizsgáltatni (tisztítás, bélelés szükségesssége), 
mielőtt a kürtő légellátásra szolgál, illetve beépítésre kerül az égéstermék elvezetés 

- A minimálisan szükséges kürtő keresztmetszetek: 
 Helyiséglevegőtől függő üzemmód: 

Négyzetes kürtő: merev csővezeték – 15 x 15 cm (A min = 225 cm2) / kerek kürtő: 
merev csővezeték – Ø17 cm (A min = 227 cm2)   
A kürtő átszellőztetéséhez minimum A min = 125 cm2 felületű légbelépő nyílás 
szükséges (vegye figyelembe a légellátással kapcsolatos helyi követelményeket) 

- A nemesacél kürtőfedelet azoknál az égéstermék elvezetéseknél kell használni, ahol a 
szomszédos kémény a tűzállóság szempontjából nem hosszabbítható. 
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Levegő/égéstermék elvezet ő komponens  Rendelési szám  
Alap csatlakozó koncentrikus készlet kürtőben vezetett 
égéstermék elvezetéshez DN110 
Részei: koncentrikus T-idom Ø110/160, koncentrikus 
hosszabító cső (0,5 m), fali rozetta, támasztó könyök DN 
110 alátámasztó sínnel 

0020106374 

Koncentrikus légbeszívó cső, Ø110/160 – PP 0020145585 
Műanyag kürtőfedél, Ø110 vagy 
Nemesacél kürtőfedél, Ø110 

0020106397 
0020106398 

 
Rendszertanúsított levegő/égéstermék elvezetők (Ø110/160 mm) és azok elemei: 116. oldaltól 
 
 
Készülék -típus  Helyiségleveg őtől függ ő, B33 

Maximális cs őhosszúság L (L 1 + L2) 
Helyiségleveg őtől függ ő, B33 

Maximális cs őhosszúság L 3 
VU INT 806/5-5 3,0 m + 1 db 87° + támasztó könyök 5 0 m, ebből max. 5 m fűtetlen szakasz 
VU INT 1006/5-5 3,0 m + 1 db 87° + támasztó könyök 50 m, ebb ől max. 5 m fűtetlen szakasz 
VU INT 1206/5-5 2,0 m + 1 db 87° + támasztó könyök 29 m, ebb ől max. 5 m fűtetlen szakasz 
Tudnivaló  
A levegő/égéstermék elvezető rendszer koncentrikus (L2) szakaszában ezen kívül alkalmazott további 
könyökök és hosszabbító csövek az alábbiak szerint csökkentik a levegő/égéstermék elvezető (L3) 
maximálisan megengedett hosszúságát a kürtőben: 
minden 87°–os elem 6,0 m 
minden 45°–os elem 4,0 m 
minden revíziós T-idom 8,0 m 
minden 1 m-es hosszabbító cső 4,0 m 
 
 
Koncentrikus csatlakozás (Ø110/160 mm) a kürt őben vezetett DN 100 PP (flexibilis) 
égéstermék elvezetéshez 
 

 
 
S Alap csatlakozó-készlet kéményaknában vezetett égéstermék elvezetéshez (DN 110) 
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- Helyiséglevegőtől függő üzemmód 
- Levegő/égéstermék elvezető rendszerrel együtt tanúsított tüzelőberendezés 
- A korábban más típusú tüzelő berendezéssel használt kémény állapotát a 

kéményseprővel előzőleg felül kell vizsgáltatni (tisztítás, bélelés szükségesssége), 
mielőtt a kürtő légellátásra szolgál, illetve beépítésre kerül az égéstermék elvezetés 

- A minimálisan szükséges kürtő keresztmetszetek: 
 Helyiséglevegőtől függő üzemmód: 

Négyzetes kürtő: merev csővezeték – 16 x 16 cm (A min = 256 cm2) / kerek kürtő: 
merev csővezeték – Ø18 cm (A min = 254 cm2)   
A kürtő átszellőztetéséhez minimum A min = 125 cm2 felületű légbelépő nyílás 
szükséges (vegye figyelembe a légellátással kapcsolatos helyi követelményeket) 

- A nemesacél kürtőfedelet azoknál az égéstermék elvezetéseknél kell használni, ahol a 
szomszédos kémény a tűzállóság szempontjából nem hosszabbítható. 

 
 
Levegő/égéstermék elvezet ő komponens  Rendelési szám  
Alap csatlakozó koncentrikus készlet kürtőben vezetett 
égéstermék elvezetéshez DN110 
Részei: koncentrikus T-idom Ø110/160, koncentrikus 
hosszabító cső (0,5 m), fali rozetta, támasztó könyök DN 
110 alátámasztó sínnel 

0020106374 

Koncentrikus légbeszívó cső, Ø110/160 – PP 0020145585 
Kürtőfedéllel ellátott alap csatlakozó készlet kéményes 
telepítéshez, PP 

303516 

Támasztó könyök átmeneti csatlakozóidom Ø110 - Ø100 0020106393 
 
Rendszertanúsított levegő/égéstermék elvezetők (Ø110/160 mm) és azok elemei: 116. oldaltól 
 
 
Készülék -típus  Helyiségleveg őtől függ ő, B33 

Maximális cs őhosszúság L (L 1 + L2) 
Helyiségleveg őtől függ ő, B33 

Maximális cs őhosszúság L 3 
VU INT 806/5-5 6,0 m + 1 db 87° + támasztó könyök 3 0 m, ebből max. 5 m fűtetlen szakasz 
VU INT 1006/5-5 6,0 m + 1 db 87° + támasztó könyök 30 m, ebb ől max. 5 m fűtetlen szakasz 
VU INT 1206/5-5 2,0 m + 1 db 87° + támasztó könyök 26 m, ebb ől max. 5 m fűtetlen szakasz 
 Tudnivaló  

A levegő/égéstermék elvezető rendszer 
koncentrikus szakaszában ezen kívül 
alkalmazott további könyökök az 
alábbiak szerint csökkentik a vízszintes 
levegő/égéstermék elvezető maximálisan 
megengedett hosszát: 
minden 87°–os elem 1,5 m 
minden 45°–os elem 1,0 m 
minden revíziós T-idom 2,5 m 

Tudnivaló  
A levegő/égéstermék elvezető rendszer 
koncentrikus szakaszában ezen kívül 
alkalmazott további könyökök és 
hosszabbító csövek az alábbiak szerint 
csökkentik a levegő/égéstermék 
elvezető maximálisan megengedett 
hosszúságát a kürtőben: 
minden 87°–os elem 6,0 m 
minden 45°–os elem 4,0 m 
minden revíziós T-idom 8,0 m 
minden 1 m-es hosszabbító cső 4,0 m 
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Csatlakozás a kürt őben vezetett égéstermék elvezetéshez DN 110 PP (mer ev) 
 

 
 
S 0020106388 
 
 

- Helyiséglevegőtől függő üzemmód 
- Levegő/égéstermék elvezető rendszerrel együtt tanúsított tüzelőberendezés 
- A korábban más típusú tüzelő berendezéssel használt kémény állapotát a 

kéményseprővel előzőleg felül kell vizsgáltatni (tisztítás, bélelés szükségesssége), 
mielőtt a kürtő légellátásra szolgál, illetve beépítésre kerül az égéstermék elvezetés 

- A minimálisan szükséges kürtő keresztmetszetek: 
 Helyiséglevegőtől függő üzemmód: 

Négyzetes kürtő: merev csővezeték – 15 x 15 cm (A min = 225 cm2) / kerek kürtő: 
merev csővezeték – Ø17 cm (A min = 227 cm2)   
A kürtő átszellőztetéséhez minimum A min = 125 cm2 felületű légbelépő nyílás 
szükséges (vegye figyelembe a légellátással kapcsolatos helyi követelményeket) 

- A nemesacél kürtőfedelet azoknál az égéstermék elvezetéseknél kell használni, ahol a 
szomszédos kémény a tűzállóság szempontjából nem hosszabbítható. 

 
 
Levegő/égéstermék elvezet ő komponens  Rendelési szám  
Támasztó könyök DN 110 alátámasztó sínnel 0020106388 
Műanyag kürtőfedél, Ø110 vagy 
Nemesacél kürtőfedél, Ø110 

0020106397 
0020106398 

Revíziós T-idom, Ø110 0020106392 
Hosszabbító cső, Ø110 0020106384, 0020106385, 0020106386  
 
Rendszertanúsított levegő/égéstermék elvezetők (Ø110/160 mm) és azok elemei: 116. oldaltól 
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Készülék -típus  Helyiségleveg őtől független üzemmód,  
maximális cs őhosszúság L  

VU INT 806/5-5 50,0 m + 1 db 87° + támasztó könyök 
VU INT 1006/5-5 50,0 m + 1 db 87° + támasztó könyök  
VU INT 1206/5-5 40,0 m + 1 db 87° + támasztó könyök  
Tudnivaló  
Az égéstermék elvezető rendszerben ezen kívül alkalmazott további könyökök az alábbiak szerint 
csökkentik a maximálisan megengedett csőhosszúságot: 
minden 87°–os elem 1,0 m 
minden 45°–os elem 0,5 m 
minden revíziós T-idom 2,5 m 
 
 
Koncentrikus csatlakozás (Ø110/160 mm) a kürt őben vezetett DN 110 PP (merev) vagy DN 
100 PP (flexiblilis) égéstermék elvezetéshez 
 
Koncentrikus csatlakozás (Ø110/160 mm) a kürt őben vezetett DN 110 PP (merev) 
égéstermék elvezetéshez 
 

 
 
S Alap csatlakozó-készlet kéményaknában vezetett égéstermék elvezetéshez (DN 110) 
 

- Helyiséglevegőtől független üzemmód 
- Levegő/égéstermék elvezető rendszerrel együtt tanúsított tüzelőberendezés 
- A korábban más típusú tüzelő berendezéssel használt kémény állapotát a 

kéményseprővel előzőleg felül kell vizsgáltatni (tisztítás, bélelés szükségesssége), 
mielőtt a kürtő légellátásra szolgál, illetve beépítésre kerül az égéstermék elvezetés 
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- A minimálisan szükséges  kürtő keresztmetszetek: 
 Helyiséglevegőtől függő üzemmód: 

Négyzetes kürtő: merev csővezeték – 14 x 14 cm (A min = 196 cm2) / kerek kürtő: 
merev csővezeték – Ø16 cm (A min = 189 cm2)   
A kürtő átszellőztetéséhez minimum A min = 125 cm2 felületű légbelépő nyílás 
szükséges (vegye figyelembe a légellátással kapcsolatos helyi követelményeket) 

- A nemesacél kürtőfedelet azoknál az égéstermék elvezetéseknél kell használni, ahol a 
szomszédos kémény a tűzállóság szempontjából nem hosszabbítható. 

 
Levegő/égéstermék elvezet ő komponens  Rendelési szám  
Alap csatlakozó koncentrikus készlet kürtőben vezetett 
égéstermék elvezetéshez DN110 
Részei: koncentrikus T-idom Ø110/160, koncentrikus 
hosszabító cső (0,5 m), fali rozetta, támasztó könyök DN 
110 alátámasztó sínnel 

0020106374 

Műanyag kürtőfedél, Ø110 vagy 
Nemesacél kürtőfedél, Ø110 

0020106397 
0020106398 

 
Rendszertanúsított levegő/égéstermék elvezetők (Ø110/160 mm) és azok elemei: 116. oldaltól 
 
 
Készülék -típus  Helyiségleveg őtől független, C 33x 

Maximális cs őhosszúság L (L 1 + L2 + L3) 
 

VU INT 806/5-5 17,0 m + 1 db 87° + támasztó könyök Legkisebb kémény-keresztmetszet 
kerek: 16 cm/négyzetes: 14x14 cm VU INT 1006/5-5 13,0 m + 1 db 87° + támasztó könyök  

VU INT 1206/5-5 7,5 m + 1 db 87° + támasztó könyök 
 Tudnivaló  

Az égéstermék elvezető rendszerben ezen kívül alkalmazott további könyökök 
az alábbiak szerint csökkentik a maximálisan megengedett csőhosszúságot: 
minden 87°–os elem 1,5 m 
minden 45°–os elem 1,0 m 
minden revíziós T-idom 2,5 m 

 
 
Készülék -típus  Helyiségleveg őtől független, C 33x 

Maximális cs őhosszúság L (L 1 + L2) 
Helyiségleveg őtől független, C 33x 
Maximális cs őhosszúság L 3 

VU INT 806/5-5 2,0 m + 1 db 87° + támasztó könyök M inimum: 17 cm / 15 x 15 cm: 34,0 m 
Minimum: 18 cm / 16 x 16 cm: 45,0 m 
Minimum: 19 cm / 17 x 17 cm: 50,0 m 
Minimum: 20 cm / 18 x 18 cm: 50,0 m 
Minimum: 21 cm / 19 x 19 cm: 50,0 m 
Minimum: 22 cm / 20 x 20 cm: 50,0 m 

VU INT 1006/5-5 2,0 m + 1 db 87° + támasztó könyök Minimum: 17 cm / 15 x 15 cm: 25,0 m 
Minimum: 18 cm / 16 x 16 cm: 34,0 m 
Minimum: 19 cm / 17 x 17 cm: 42,0 m 
Minimum: 20 cm / 18 x 18 cm: 48,0 m 
Minimum: 21 cm / 19 x 19 cm: 50,0 m 
Minimum: 22 cm / 20 x 20 cm: 50,0 m 

VU INT 1206/5-5 2,0 m + 1 db 87° + támasztó könyök Minimum: 17 cm / 15 x 15 cm: 13,0 m 
Minimum: 18 cm / 16 x 16 cm: 18,0 m 
Minimum: 19 cm / 17 x 17 cm: 25,0 m 
Minimum: 20 cm / 18 x 18 cm: 27,0 m 
Minimum: 21 cm / 19 x 19 cm: 29,0 m 
Minimum: 22 cm / 20 x 20 cm: 31,0 m 

 Tudnivaló  
Az égéstermék elvezető rendszer koncentrikus szakaszán ezen kívül alkalmazott 
további hosszabbító csövek és könyökök a „Csőhosszúság csökkenések a 
kürt őben ” táblázat szerint redukálják a maximálisan megengedett 
csőhosszúságot (L3) a kürtőben. 
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Koncentrikus csatlakozás (Ø110/160 mm) a kürt őben vezetett DN 100 PP (flexibilis) 
égéstermék elvezetéshez 
 

 
 
S Alap csatlakozó-készlet kéményaknában vezetett égéstermék elvezetéshez (DN 110) 
 

- Helyiséglevegőtől független üzemmód 
- Levegő/égéstermék elvezető rendszerrel együtt tanúsított tüzelőberendezés 
- A korábban más típusú tüzelő berendezéssel használt kémény állapotát a 

kéményseprővel előzőleg felül kell vizsgáltatni (tisztítás, bélelés szükségesssége), 
mielőtt a kürtő légellátásra szolgál, illetve beépítésre kerül az égéstermék elvezetés 

- A minimálisan szükséges  kürtő keresztmetszetek: 
 Helyiséglevegőtől függő üzemmód: 

Négyzetes kürtő: merev csővezeték – 14 x 14 cm (A min = 196 cm2) / kerek kürtő: 
merev csővezeték – Ø16 cm (A min = 189 cm2)   
A kürtő átszellőztetéséhez minimum A min = 125 cm2 felületű légbelépő nyílás 
szükséges (vegye figyelembe a légellátással kapcsolatos helyi követelményeket) 

- A nemesacél kürtőfedelet azoknál az égéstermék elvezetéseknél kell használni, ahol a 
szomszédos kémény a tűzállóság szempontjából nem hosszabbítható. 

 
 
Levegő/égéstermék elvezet ő komponens  Rendelési szám  
Alap csatlakozó koncentrikus készlet kürtőben vezetett 
égéstermék elvezetéshez DN110 
Részei: koncentrikus T-idom Ø110/160, koncentrikus 
hosszabító cső (0,5 m), fali rozetta, támasztó könyök DN 
110 alátámasztó sínnel 

0020106374 

Kürtőfedéllel ellátott alap csatlakozó készlet kéményes 
telepítéshez, PP 

303516 

Támasztó könyök átmeneti csatlakozóidom Ø110 - Ø100 0020106393 
 
Rendszertanúsított levegő/égéstermék elvezetők (Ø110/160 mm) és azok elemei: 116. oldaltól 
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Készülék -típus  Helyiségleveg őtől független, C 33x 
Maximális cs őhosszúság L (L 1 + L2 + L3) 

 

VU INT 806/5-5 9,5 m + 1 db 87° + támasztó könyök L egkisebb kémény-keresztmetszet 
kerek: 16 cm/négyzetes: 14x14 cm VU INT 1006/5-5 7,5 m + 1 db 87° + támasztó könyök 

VU INT 1206/5-5 4,5 m + 1 db 87° + támasztó könyök 
 Tudnivaló  

Az égéstermék elvezető rendszerben ezen kívül alkalmazott további könyökök 
az alábbiak szerint csökkentik a maximálisan megengedett csőhosszúságot: 
minden 87°–os elem 1,5 m 
minden 45°–os elem 1,0 m 
minden revíziós T-idom 2,5 m 

 
  
Készülék -típus  Helyiségleveg őtől független, C 33x 

Maximális cs őhosszúság L (L 1 + L2) 
Helyiségleveg őtől független, C 33x 
Maximális cs őhosszúság L 3 

VU INT 806/5-5 2,0 m + 1 db 87° + támasztó könyök M inimum: 17 cm / 15 x 15 cm: 24,0 m 
Minimum: 18 cm / 16 x 16 cm: 30,0 m 
Minimum: 19 cm / 17 x 17 cm: 30,0 m 
Minimum: 20 cm / 18 x 18 cm: 30,0 m 
Minimum: 21 cm / 19 x 19 cm: 30,0 m 
Minimum: 22 cm / 20 x 20 cm: 30,0 m 

VU INT 1006/5-5 2,0 m + 1 db 87° + támasztó könyök Minimum: 17 cm / 15 x 15 cm: 18,0 m 
Minimum: 18 cm / 16 x 16 cm: 27,0 m 
Minimum: 19 cm / 17 x 17 cm: 30,0 m 
Minimum: 20 cm / 18 x 18 cm: 30,0 m 
Minimum: 21 cm / 19 x 19 cm: 30,0 m 
Minimum: 22 cm / 20 x 20 cm: 30,0 m 

VU INT 1206/5-5 2,0 m + 1 db 87° + támasztó könyök Minimum: 17 cm / 15 x 15 cm: 9,0 m 
Minimum: 18 cm / 16 x 16 cm: 14,0 m 
Minimum: 19 cm / 17 x 17 cm: 18,5 m 
Minimum: 20 cm / 18 x 18 cm: 22,0 m 
Minimum: 21 cm / 19 x 19 cm: 24,0 m 
Minimum: 22 cm / 20 x 20 cm: 26,0 m 

 Tudnivaló  
Az égéstermék elvezető rendszer koncentrikus szakaszán ezen kívül alkalmazott 
további hosszabbító csövek és könyökök a „Csőhosszúság csökkenések a 
kürt őben ” táblázat szerint redukálják a maximálisan megengedett 
csőhosszúságot (L3) a kürtőben. 
 

 
 

 Tudnivaló! 
A tervezés során vegye figyelembe, hogy minden, a levegő/égéstermék elvezető 
rendszer koncentrikus szakaszban használt további könyök/hosszabbító cső csökkentni a 
kürtőben vezetett csőszakasz hosszát.     

 
 A kürt ő keresztmetszete  
Könyök/  
Hosszabbító  

Ø 17 cm 
15 x 15 cm 

Ø 18 cm 
16 x 16 cm 

Ø 19 cm 
17 x 17 cm 

Ø 20 cm 
18 x 18 cm 

Ø 21 cm 
19 x 19 cm 

Ø 22 cm 
20 x 20 cm 

Minden 87° - 2 m - 3 m - 4 m - 4 m - 6 m - 6 m 
Minden 45° - 1 m - 2 m - 3 m - 3 m - 4 m - 4 m 
Rev. T-idom - 3 m - 4 m - 5 m - 5 m - 8 m - 8 m 
Minden 1 m - 1 m - 2 m - 3 m - 3 m - 4 m - 4 m 
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Koncentrikus csatlakozás (Ø110/160 mm) a kürt őben vezetett DN 110 PP (merev) vagy DN 
100 PP (flexiblilis) égéstermék elvezetéshez, oszto tt rendszerrel 
 
Koncentrikus csatlakozás (Ø110/160 mm) a kürt őben vezetett DN 110 PP (merev) 
égéstermék elvezetéshez, osztott rendszerrel 
 

 
 
S Alap csatlakozó-készlet osztott rendszerű égéstermék elvezetéshez (Ø110/160 mm – PP) 
 

- Helyiséglevegőtől független üzemmód 
- Levegő/égéstermék elvezető rendszerrel együtt tanúsított tüzelőberendezés 
- A korábban más típusú tüzelő berendezéssel használt kémény állapotát a 

kéményseprővel előzőleg felül kell vizsgáltatni (tisztítás, bélelés szükségesssége), 
mielőtt a kürtő légellátásra szolgál, illetve beépítésre kerül az égéstermék elvezetés 

- A minimálisan szükséges kürtő keresztmetszetek: 
 Helyiséglevegőtől függő üzemmód: 

Négyzetes kürtő: merev csővezeték – 15 x 15 cm (A min = 225 cm2) / kerek kürtő: 
merev csővezeték – Ø17 cm (A min = 227 cm2)   
A kürtő átszellőztetéséhez minimum A min = 125 cm2 felületű légbelépő nyílás 
szükséges (vegye figyelembe a légellátással kapcsolatos helyi követelményeket) 

- A nemesacél kürtőfedelet azoknál az égéstermék elvezetéseknél kell használni, ahol a 
szomszédos kémény a tűzállóság szempontjából nem hosszabbítható. 

 
 
Levegő/égéstermék elvezet ő komponens  Rendelési szám  
Alap csatlakozó koncentrikus készlet osztott égéstermék 
elvezetéshez Ø110/160 
Részei: 2 db légbeszívó rács, fali takaróelem, 
koncentrikus T-idom a konc. körgyűrűbe történő 
légbeszívásra, a tokozott végén a frisslevegő oldalon 
fedéllel lezárt koncentrikus cső (250 mm), támasztó 
könyök alátámasztó sínnel 

0020145578 

Műanyag kürtőfedél, Ø110 vagy 
Nemesacél kürtőfedél, Ø110 

0020106397 
0020106398 

 
Rendszertanúsított levegő/égéstermék elvezetők (Ø110/160 mm) és azok elemei: 116. oldaltól 
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Készülék -típus  Helyiségleveg őtől független, C 53 

Max. csőhosszúság L (L 1 + L2 + L3) 
Koncentrikus rész és a kürt őben 
vezetett szakasz 

Helyiségleveg őtől független, C 53 

Maximális cs őhosszúság L 4 

Frissleveg ő cső 

VU INT 806/5-5 50,0 m + 1 db 87° + támasztó könyök,  
ebből maximum 5,0 hideg szakaszban 

5,0 m + 1 db 87° 

VU INT 1006/5-5 50,0 m + 1 db 87° + támasztó könyök, 
ebből maximum 5,0 hideg szakaszban 

5,0 m + 1 db 87° 

VU INT 1206/5-5 32,0 m + 1 db 87° + támasztó könyök, 
ebből maximum 5,0 hideg szakaszban 

5,0 m + 1 db 87° 

 Tudnivaló  
Az égéstermék elvezető rendszerben 
ezen kívül alkalmazott további könyökök 
az alábbiak szerint csökkentik a 
maximálisan megengedett 
csőhosszúságot: 
minden 87°–os elem 1,2 m 
minden 45°–os elem 0,6 m 
minden revíziós T-idom 2,0 m 

Tudnivaló  
A frisslevegő rendszerben minden, 
ezen kívül alkalmazott további könyök 
és hosszabbító cső az alábbiak szerint 
csökkenti a maximálisan megengedett 
csőhosszúságot: 
minden 87°–os elem 1,2 m 
minden 45°–os elem 0,6 m 
minden revíziós T-idom 2,0 m 
minden 1 m-es hosszabbító cső 1,2 m 

 
 
Koncentrikus csatlakozás ((Ø110/160 mm) a kürt őben vezetett DN 100 PP (flexibilis) 
égéstermék elvezetéshez, osztott rendszerrel 
 

 
 
S Alap csatlakozó-készlet osztott rendszerű égéstermék elvezetéshez (Ø110/160 mm – PP) 
 

- Helyiséglevegőtől független üzemmód 
- Levegő/égéstermék elvezető rendszerrel együtt tanúsított tüzelőberendezés 
- A korábban más típusú tüzelő berendezéssel használt kémény állapotát a 

kéményseprővel előzőleg felül kell vizsgáltatni (tisztítás, bélelés szükségesssége), 
mielőtt a kürtő légellátásra szolgál, illetve beépítésre kerül az égéstermék elvezetés 
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- A minimálisan szükséges kürtő keresztmetszetek: 
 Helyiséglevegőtől függő üzemmód: 

Négyzetes kürtő: merev csővezeték – 16 x 16 cm (A min = 256 cm2) / kerek kürtő: 
merev csővezeték – Ø18 cm (A min = 254 cm2)   
A kürtő átszellőztetéséhez minimum A min = 125 cm2 felületű légbelépő nyílás 
szükséges (vegye figyelembe a légellátással kapcsolatos helyi követelményeket) 

- A nemesacél kürtőfedelet azoknál az égéstermék elvezetéseknél kell használni, ahol a 
szomszédos kémény a tűzállóság szempontjából nem hosszabbítható. 

 
 
Levegő/égéstermék elvezet ő komponens  Rendelési szám  
Alap csatlakozó koncentrikus készlet osztott égéstermék 
elvezetéshez Ø110/160 
Részei: 2 db légbeszívó rács, fali takaróelem, 
koncentrikus T-idom a konc. körgyűrűbe történő 
légbeszívásra, a tokozott végén a frisslevegő oldalon 
fedéllel lezárt koncentrikus cső (250 mm), támasztó 
könyök alátámasztó sínnel 

0020145578 

Kürtőfedéllel ellátott alap csatlakozó készlet kéményes 
telepítéshez, PP 

303516 

Támasztó könyök átmeneti csatlakozóidom Ø110 - Ø100 0020106393 
 
Rendszertanúsított levegő/égéstermék elvezetők (Ø110/160 mm) és azok elemei: 116. oldaltól 
 
 
Készülék -típus  Helyiségleveg őtől 

független, C 53 
Max. csőhosszúság 
L1 + L2: koncentrikus 
szakasz  

Helyiségleveg őtől 
független, C 53 
Max. csőhosszúság 
L3: kürt őben vezetett 
csőszakasz  

Helyiségleveg őtől független, 
C53 

Maximális cs őhosszúság L 4: 
Frissleveg ő cső 

VU INT 806/5-5 2,0 m + 1 db 87° + 
támasztó könyök 

29,0 m, ebből max. 5,0 
m hideg szakaszban 

5,0 m + 1 db 87° 

VU INT 1006/5-5 2,0 m + 1 db 87° + 
támasztó könyök 

25,0 m, ebből max. 5,0 
m hideg szakaszban 

5,0 m + 1 db 87° 

VU INT 1206/5-5 2,0 m + 1 db 87° + 
támasztó könyök 

15,0 m, ebből max. 5,0 
m hideg szakaszban 

5,0 m + 1 db 87° 

 Tudnivaló  
Az égéstermék elvezető rendszer koncentrikus 
szakaszában ezen kívül alkalmazott további 
könyökök az alábbiak szerint csökkentik a 
kürtőben vezetet maximális csőhosszúságot: 
minden 87°–os elem 1,2 m 
minden 45°–os elem 0,6 m 
minden revíziós T-idom 2,0 m 

Tudnivaló  
A frisslevegő csővezeték ezen 
kívül alkalmazott további 
könyökei és hosszabbító csövei 
az alábbiak szerint csökkentik a 
levegő vagy az égéstermék 
elvezető maximálisan 
megengedett hosszúságát: 
minden 87°–os elem 1,5 m 
minden 45°–os elem 1,0 m 
minden revíziós T-idom 2,0 m 
minden 1 m-es hosszabbító cső 
1,0 m 
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Koncentrikus csatlakozás (Ø110/160 mm) a homlokzato n vezetett égéstermék 
elvezetéshez  
 

 
 
S Alap koncentrikus csatlakozó készlet a homlokzaton vezetett égéstermék elvezetéshez 
 
 

- C53x típusú, helyiséglevegőtől független üzemmód 
- A frisslevegő beszívást, illetve az égéstermék kitorkollást úgy kell kialakítani, biztosítható 

legyen a tiszta légellátás, valamint az égéstermékek biztonságos elvezetése. Ehhez 
nemzetközi vagy helyi előírásokat kell betartani 

- A fali tartókat mind a külső csővezeték, mind pedig a végelem kapcsán max. 2 méteres 
osztástávolsággal kell elhelyezni 

- Levegő/égéstermék elvezető rendszerrel együtt tanúsított tüzelőberendezés 
 
 
Levegő/égéstermék elvezet ő komponens  Rendelési szám  
Alap koncentrikus csatlakozó készlet a homlokzaton 
vezetett égéstermék elvezetéshez,  
Ø110/160 mm (nemesacél/PP) 
Részei: koncentrikus (Ø110/160) ellenőrző T-idom; 
koncentrikus hosszabbító cső (0,5 m); koncentrikus fali 
áttörés (0,5 m); fali rozetta; külső fali támasztó könyök 
(DN 110); koncentrikus légbeszívó csődarab; 
koncentrikus csővég 

0020106375 

 
Rendszertanúsított levegő/égéstermék elvezetők (Ø110/160 mm) és azok elemei: 116. oldaltól 
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Készülék -típus  Helyiségleveg őtől független , C53x 
Maximális cs őhosszúság L (L 1 + L2) 

Helyiségleveg őtől független , C53x 

Maximális cs őhosszúság L 3 
VU INT 806/5-5 3,0 m + 3 db 87° + támasztó könyök 5 0,0 m 
VU INT 1006/5-5 3,0 m + 1 db 87° + támasztó könyök 50,0 m 
VU INT 1206/5-5 2,0 m + 1 db 87° + támasztó könyök 29,0 m 
 Tudnivaló  

A levegő/égéstermék elvezető rendszer 
koncentrikus szakaszában ezen kívül 
alkalmazott további hosszabbítók és 
könyökök az alábbiak szerint csökkentik 
a vízszintes levegő/égéstermék elvezető 
maximálisan megengedett hosszát: 
minden 87°–os elem 5,3 m 
minden 45°–os elem 3,2 m 
minden revíziós T-idom 8,0 m 
minden 1 m-es hosszabbító cső 3,2 m 

Tudnivaló  
Az égéstermék elvezető rendszer 
homlokzaton vezetett szakaszában 
ezen kívül alkalmazott további 
könyökök az alábbiak szerint csökkentik 
a max. megengedett hosszúságot: 
minden 87°–os elem 1,0 m 
minden 45°–os elem 0,5 m 
 

 
 
Vízszintes koncentrikus égéstermék elvezetés (Ø110/ 160 mm) a tet őn vagy homlokzaton 
átvezetett égéstermék elvezetéshez  
 

 
 
S Vízszintes fali, koncentrikus (Ø110/160 mm) égéstermék elvezetés 
 

- C13x típusú, helyiséglevegőtől független üzemmód 
- A tüzelőberendezés (100 kW névleges teljesítmény alatt) telepítése erre alkalmas 

helyiségben lehetséges 
- A tüzelőberendezések ideális telepítési helyisége a tetőtér vagy az olyan jellegű helyiség, 

ahol a plafon egyben a tető is, amelyen lényegében a tetőszerkezet található 
- A levegő/égéstermék elvezető rendszer más helyiségeken is áthaladhat, amennyiben az 

a felállítási helyiségen kívül tűzálló burkolattal védett  
- Levegő/égéstermék elvezető rendszerrel együtt tanúsított tüzelőberendezés 

 
 
Levegő/égéstermék elvezet ő komponens  Rendelési szám  
Vízszintes koncentrikus égéstermék elvezető készlet  
(Ø110/160 mm) 
Részei: koncentrikus (Ø110/160) ellenőrző T-idom; 
koncentrikus hosszabbító cső (0,5 m); vízszintes 
kitorkolló elem; 2 db fali rozetta. 

0020106373 

 
Rendszertanúsított levegő/égéstermék elvezetők (Ø110/160 mm) és azok elemei: 116. oldaltól 
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Készülék -típus  Helyiségleveg őtől független, C 13x 

Maximális cs őhosszúság L (L 1 + L2) 
VU INT 806/5-5 22,0 m + 1 db 87° 
VU INT 1006/5-5 18,0 m + 1 db 87° 
VU INT 1206/5-5 9,0 m + 1 db 87° 
Tudnivaló  
A levegő/égéstermék elvezető rendszerben ezen kívül alkalmazott további könyökök az alábbiak 
szerint csökkentik a maximálisan megengedett csőhosszúságot: 
minden 87°–os elem 1,5 m 
minden 45°–os elem 1,0 m 
minden revíziós T-idom 2,5 m 
 
 
Koncentrikus csatlakozó (Ø110/160 mm) a LAS rendsze rhez  
 

 
 
1 Revíziós T-idom (0020106383) 
2 Hosszabbító cső; 0,5 m (0020106376) 
 
 

- Helyiséglevegőtől független üzemmód 
- A tüzelőberendezés (100 kW névleges teljesítmény alatt) telepítése erre alkalmas 

helyiségben lehetséges 
- A csatlakozás csak saját huzattal rendelkező LAS rendszerek esetén lehetséges 
- Az LAS rendszer méretezése során vegye figyelembe az adott kéménygyártó előírásait  
- Levegő/égéstermék elvezető rendszerrel együtt tanúsított tüzelőberendezés 

 
 
Levegő/égéstermék elvezet ő komponens  Rendelési szám  
Revíziós T-idom, koncentrikus (Ø110/160 mm), PP 0020106383 
Koncentrikus hosszabbító cső (Ø110/160 mm – 0,5 m), PP 0020106376 
 
Rendszertanúsított levegő/égéstermék elvezetők (Ø110/160 mm) és azok elemei: 116. oldaltól 
 
 
Készülék -típus  Maximális an lehetséges  csőhosszúság  
VU INT 806/5-5 4,0 m + 3 db 87° 
VU INT 1006/5-5 4,0 m + 3 db 87° 
VU INT 1206/5-5 4,0 m + 3 db 87° 
Tudnivaló  
Vegye figyelembe a kéménygyártó engedélyeit! 
A kéményt a gyártó adatai szerint kell méretezni! 
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7.3 Rendszertanúsított égéstermék elvezető elemek és komponensek 
 
 
 Rend. szám A B C D E F G H 
Koncentrikus hosszabbító cső 
0,5 m, Ø110/160 mm – PP  

0020106376 X X X X X X X  

Koncentrikus hosszabbító cső 
1,0 m, Ø110/160 mm – PP 

0020106377 X X X X X X X  

Koncentrikus hosszabbító cső 
2,0 m, Ø110/160 mm – PP 

0020106378 X X X X X X X  

Koncentrikus ív (45°), 2 db 
Ø110/160 mm – PP 

0020106379 X X X X  X X  

Koncentrikus könyök (87°), 
Ø110/160 mm – PP 

0020106380 X X X X X X X  

Rögzítő bilincs (5 db),  
csavarokkal és tiplikkel (Ø160 mm) 

0020106381 X X X X X X X  

Koncentrikus ellenőrző idom, 
Ø110/160 mm – PP 

0020106382 X X X X X X X  

Koncentrikus T-idom, 
Ø110/160 mm – PP 

0020106383 X X X X X X X  

Hosszabbító cső, 
0,5 m, Ø110 mm – PP 

0020106384   X  X   X 

Hosszabbító cső, 
1,0 m, Ø110 mm – PP 

0020106385   X  X   X 

Hosszabbító cső, 
2,0 m, Ø110 mm – PP 

0020106386   X  X   X 

Revíziós elem, Ø110 mm – PP 0020106387   X  X   X 
15°-os ív, Ø110 mm – PP 0020106389    X  X   X 
30°-os ív, Ø110 mm – PP 0020106390    X  X   X 
45°-os ív, Ø110 mm – PP 0020106391    X  X   X 
Revíziós T-idom, 87° 
Ø110 mm – PP 

0020106392        X 

Távtartó az aknához  
(40 x 40 cm – Ø110 mm) 

0020106394   X  X   X 

Rögzítő bilincs, Ø110 mm – PP  0020106395        X 
Fali rozetta, Ø110 mm – PP  0020106396        X 
Műanyag kéményakna fedél 
Ø110 mm 

0020106397   X  X   X 

Nemesacél kéményakna fedél 
Ø110 mm 

0020106398   X  X   X 

Külső fali tartó 
(50 és 90 mm között beállítható) 

0020106400      X   

A külső fali tartó hosszabbítója 
(90 és 280 mm között beállítható) 

0020106401      X   

 
 
A  Függőleges égéstermék elvezetés (koncentrikus): 102. oldal 
B  Vízszintes égéstermék elvezetés (koncentrikus): 115. oldal 
C  Helyiséglevegőtől független kéményaknás égéstermék elvezetés 
D  Helyiséglevegőtől független flexibilis égéstermék elvezetés aknában: 106 és 109. oldal  
E  Koncentrikus rendszerű osztott égéstermék elvezetés: 111 és 112. oldal 
F  Koncentrikus homlokzati égéstermék elvezetés: 114. oldal 
G  Csatlakozás LAS rendszerhez: 116. oldal 
H  Helyiséglevegőtől függő kéményaknás égéstermék elvezetés: 101 és 103. oldal 
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 Rend. szám  A B C D E F G H 
Koncentrikus hosszabbító cső 
0,5 m, nemesacél/PP  

0020106402      X   

Koncentrikus hosszabbító cső 
1,0 m, nemesacél/PP 

0020106403      X   

Koncentrikus ív (45°, 2 db), küls ő 
fali vezetéshez (Ø110/160 mm) 
Nemesacél/PP 

0020106405      X   

Koncentrikus ív (45°, 2 db), küls ő 
fali vezetéshez (Ø110/160 mm) 
Nemesacél/PP 

0020106406      X   

Koncentrikus ellenőrző idom a külső 
fali vezetéshez (nemesacél/PP) 

0020106407      X   

Koncentrikus tetőátvezető  
(1000 mm) esővédő gallérral  
(Ø110/160 mm) 

0020106408      X   

Nemesacél levegőbilincs 
(Ø110/160 mm) 

0020143394      X   

Talpas könyök átmeneti idom 
((Ø110 � 100 mm) 

0020106393    X     

Flexibilis égéstermék elvezető cső 
(7,5 m – tekercsben) 

0020004961    X     

Flexibilis égéstermék elvezető cső 
(15 m – tekercsben) 

303520    X     

Revíziós elem 303517    X     
Szerelési segédeszköz 303519    X     
Összekötő elem 303518    X     
Távtartó (7 db) 0020052281    X     
Kéményaknás égéstermék elvezető 
alapkészlet aknafedéllel együtt (PP) 

303516    X     

Tetőgallér 25°-50°, fekete 0020106409       X   
Tetőgallér 25°-50°, piros 0020106410       X   
Lapos tető gallér  0020106411      X   
 
 
A  Függőleges égéstermék elvezetés (koncentrikus): 102. oldal 
B  Vízszintes égéstermék elvezetés (koncentrikus): 115. oldal 
C  Helyiséglevegőtől független kéményaknás égéstermék elvezetés 
D  Helyiséglevegőtől független flexibilis égéstermék elvezetés aknában: 106 és 109. oldal  
E  Koncentrikus rendszerű osztott égéstermék elvezetés: 111 és 112. oldal 
F  Koncentrikus homlokzati égéstermék elvezetés: 114. oldal 
G  Csatlakozás LAS rendszerhez: 116. oldal 
H  Helyiséglevegőtől függő kéményaknás égéstermék elvezetés: 101 és 103. oldal  
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Levegő/égéstermék elvezet ő elemek (önálló készülékek) 
 
Alkotóelem  Megnevezés  Rendelési szám  
A koncentrikus levegő/égéstermék elvezető (Ø110/160 mm – PP) bővítő elemei 

 

 
 

Koncentrikus hosszabbító cső – 0,5 m 0020106376 
Koncentrikus hosszabbító cső – 1,0 m 0020106377 
Koncentrikus hosszabbító cső – 2,0 m 0020106378 

 

 

Koncentrikus ív, 45° – 2 db 0020106379 

 

 

Koncentrikus könyökidom, 87° 0020106380 

 

 

Rögzítő bilincs (Ø160 mm – 5 db) 
Csavarokkal és tiplikkel 

0020106381 

 

 

Koncentrikus ellenőrző idom 0020106382 

 

 

Revíziós T-idom, koncentrikus 0020106383 

 

 

Koncentrikus légbeszívó idom 0020145585 
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Alkotóelem  Megnevezés  Rendelési szám  
Az égéstermék elvezetés bővítő elemei (Ø 110 mm – PP) 

 

Hosszabbító cső; 0,5 m 0020106384 
Hosszabbító cső; 1,0 m 0020106385 
Hosszabbító cső; 2,0 m 0020106386 

 

Egyenes revíziós elem 0020106387 

 

Ív 15° 0020106389 

 

Ív 30° 0020106390 

 

Ív 45° 0020106391 

 

Revíziós T-idom 0020106392 

 

Távtartó a kürtőben (40 x 40 cm – 10 db) 0020106394 
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Alkotóelem  Megnevezés  Rendelési szám  
Az égéstermék elvezetés bővítő elemei (Ø 110 mm – PP) 

 

Rögzítő bilincs (Ø110 mm – 5 db) 0020106395 

 

Fali rozetta 0020106396 

 

Műanyag kéményakna fedél 0020106397 

 

Nemesacél kéményakna fedél 0020106398 

 

Talpas könyök, támasztó sínnel 0020106388 
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Alkotóelem  Megnevezés  Rendelési szám  
A homlokzati égéstermék elvezető (Ø110/160 mm – nemesacél) bővítő elemei 

 

 

Koncentrikus hosszabbító cső – 0,5 m  
Kívül nemesacél, belül PP 

0020106402 

Hosszabbító cső – 1,0 m 
Kívül nemesacél, belül PP 

0020106403 

 

Külső fali tartó 
(50 és 90 mm között beállítható) 

0020106400 

 

A külső fali tartó hosszabbítója 
(90 és 280 mm között beállítható) 

0020106401 

 

Koncentrikus ív, 45° – 2 db 
Kívül nemesacél, belül PP  

0020106405 

 

Koncentrikus ív, 30° – 2 db 
Kívül nemesacél, belül PP 

0020106406 

 

Koncentrikus ellenőrző idom 
Kívül nemesacél, belül PP 

0020106407 
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Alkotóelem  Megnevezés  Rendelési szám  
 

 

Koncentrikus tetőátvezetés (1000 mm) eső-
védő gallérral 

0020106408 

 

Tetőgallér 25°-50°, fekete (RAL 9005) 0020106409 
Tetőgallér 25°-50°, piros (RAL 8023) 0020106410 

 

Lapos tető gallér  0020106411 
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8. Kaszkád rendszerek égéstermék elvezetése 
 
 
8.1 A kaszkád égéstermék elvezető rendszer kiválasztása 
 

– Rendelkezésre áll a szükséges teljesítmény 
– Ismert a termékek száma, illetve a kaszkád nagysága 
– A felállítási lehetőségek alapján eldőlt a telepítési mód 
– Ismert az alkalmazható égéstermék elvezetési mód 

 
A fentiekben megadott feltételek után az égéstermék elvezetéshez szükséges komponensek az 
alábbiak szerint választhatók ki: 

– Válassza ki a táblázatból az égéstermék elvezető cső átmérőjét 
– Határozza meg az adott telepítési módhoz szükséges alap- és bővítő készleteket 

 
A „sorba” és a „sarokba” telepíthető alap- és bővítő készletek elemei a 125. oldaltól kezdve lát-
hatók. 
A „egymás mögé” telepíthető alap- és bővítő készletek elemei a 126. oldaltól kezdve találhatók. 

– A függőleges égéstermék elvezetés alapkészletének, illetve alkotóelemeinek kiválasztá-
sa: 
A „kürtőben vezetett égéstermék cső” levegő és égéstermék elvezető elemei (128. oldal) 
A „függőleges tetőátvezetés” levegő és égéstermék elvezető elemei (129. oldal) 
A „homlokzaton vezetett égéstermék elvezetés” levegő és égéstermék elvezető elemei 
(130. oldal) 

– A rögzítő rendszert úgy kell a helyszínen kialakítani, hogy biztosítható legyen az égés-
termék elvezető csövek biztonságos elhelyezése és a lekondenzálódó égéstermék töké-
letes elvezetése. 

 
Fontos tudnivaló! 
Kaszkád rendszerű égéstermék elvezetés esetén csak azonos teljesítményű hőtermelők köthe-
tők egy rendszeren belül. 
 
 
8.2 Helyiséglevegőtől függő üzemmód 
 
A kaszkád rendszerek kizárólag helyiséglevegőtől függő üzemmódban működhetnek. 
 
 
8.3 Motoros füstgázcsappantyú 
 
Az égéstermék elvezető cső megfelelő kialakítása esetén adott esetben nem kell füstgázcsap-
pantyút telepíteni. 
Biztonsági okokból azonban a helyiséglevegőtől függő kaszkád rendszerek esetén az összes 
hőtermelő égéstermék elvezetésébe egy-egy motoros füstgázcsappantyút kell beépíteni. Ezek 
azt akadályozzák meg, hogy az égéstermék ne juthasson vissza a felállítási helyiségbe a nem 
üzemelő készülékeken keresztül.  
 
 
A motoros füstgázcsappantyú működése: a motoros füstgázcsappantyút a külön rendelhető a „2 
a 7-ből” kártya köti össze a készülék elektromos vezérlésével. A csappantyú a készülék indulása 
során nyit, a zárást pedig végállás kapcsoló felügyeli. A füstgázcsappantyút közvetlenül a készü-
lék kimenetére kell felszerelni. 
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8.4 A kürtővel kapcsolatos követelmények 
 
Helyiséglevegőtől függő üzemben még csekély, a megengedett szintű égéstermék szivárgás 
esetén is előfordulhat a kürtő átnedvesedése. Ezért a kürtőt át kell szellőztetni, hogy a szivárgó 
égéstermék is elvezethető legyen. 
 
Szükséges kürt ő keresztmetszetek 
 
 Égéstermék cs ő átmérő (mm) 

130 160 200 250 
Kürtő keresztmet-
szet (mm) 

kerek 190 220 260 310 

 szögletes 170 x 
170 

200 x 
200 

240 x 
240 

290 x 
290 

 
 
8.5 Maximális csőhosszúságok 
 
Az égéstermék elvezető cső maximális hossza 50 méter lehet a kaszkád összteljesítményétől 
függetlenül.  
 
Csőhosszúságok füstgázcsappantyú használata esetén 
Csőhosszúságok füstgázcsappantyú használata nélkül 
A maximális csőhosszal kapcsolatos tudnivalók 

– Két termék közötti maximális csőhossz: 1,4 m 
– A két termék között engedélyezett hosszabbítás: 

– könyök 87° 
– 1,0 méter hosszabbító 

 
– Az utolsó készülék és a függőleges égéstermék elvezető közötti maximális csőhosszú-

ság: 
– 3,0 méter + 1 db könyök 87° vagy 2 x 45° + a támas ztó könyök. Nem engedélye-

zett a további könyökök és hosszabbítók használata! 
 

– A termékek és a vízszintes égéstermék gyűjtőcső közötti maximális csőhosszúság: 
– 2,0 méter + 3 db könyök 87°  
– Minden további 1,0 méteres hosszabbító 5,0 méterrel csökkenti az 

összhosszúságot 
– Minden további 87°-os könyök 5,0 méterrel csökkent i az összhosszúságot 
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47. ábra: Kaszkád rendszerű égéstermék elvezetés 
 
 
Bevizsgált és engedélyezett átmér ők: 
 
  Szükséges cs őátmérő (mm) 

Készülékek 
száma 

Magasság  VU 806 VU 1006 VU 1206 

2 2 és 50 méter között 
2 és 50 méter között 1) 

160 
160/1301) 

160 160 

3 2 és 50 méter között 160 200 200 
4 2 és 50 méter között 200 200 250 
5 2 és 50 méter között 250 250 250 
6 2 és 50 méter között 250 250 250 

1) A vízszintes csőszakasz átmérője: 160 mm. A függőleges szakasz csőátmérője: 
130 mm. Az átmenet minden esetben a kémény előtt történik 
 
További részlet-információk a kaszkád rendszerű égéstermék elvezetés segédletében.   
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8.6 Alap és bővítő csatlakozó készletek 
 
A kaszkád rendszerek szereléséhez alap és bővítő csatlakozó készletek állnak rendelkezésre. 
Ezek alkotják a kaszkád minden egyes terméke által a vízszintes égéstermék elvezető gyűjtő 
csövet. 
 
A „sorba kötött” és a „sarokba telepített” alap és bővítő csatlakozó készlet 
 
A két, egymás mellé telepített alap csatlakozó kész let, valamint egy további termék bekö-
téséhez alkalmazható b ővítő szett szállítási terjedelme 
 
 

 
 

48. ábra: Szállítási terjedelem 

 
 
Alap csatlakozó készlet 
1 Szifon (1 x) 
2 Végelem kondenzátum elvezetéssel (1 x) 
3 Revíziós könyök Ø110 mm, magassága 140 mm (1 x) 
4 Revíziós könyök Ø110 mm, magassága 390 mm (1 x) 
5 Becsatlakozóval ellátott égéstermék elvezető cső (2 x) 
 
Bővítő készlet 
6 Revíziós könyök Ø110 mm, magassága 390 mm (1 x) 
7 Becsatlakozóval ellátott égéstermék elvezető cső (1 x)  
 
 
 Égéstermék cs ő átmérője (mm)  
„Sorba kötött”  160 200 250 
Alap csatlakozó készlet 2 db ter-
mék számára 

0020106412 0020106428 0020106553 

Bővítő készlet egy további termék 
számára 

0020106413 0020106429 0020106554 
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A „sarok installáció” telepítéséhez az alábbi komponensek szükségesek: 
 
Ø (mm) Alkotóelem  Méretek  
Ø 160 2 x 45° 

1 x hosszabbító (490 mm) 
1 x hosszabbító (532 mm) 

 
Ø 200 2 x 45° 

1 x hosszabbító (255 mm) 
1 x hosszabbító (302 mm) 

 
Ø 250 2 x 45° 

1 x hosszabbító (290 mm) 
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8.7 Alap és bővítő csatlakozó készletek 
(„egymás mögé” telepített készülékek)  
 
A két, egymás mögé telepített alap csatlakozó készl et, valamint a két, további termék be-
kötéséhez alkalmazható b ővítő szett szállítási terjedelme 
 
 

 
 

49. ábra: Szállítási terjedelem 

 
 
Alap csatlakozó készlet 
1 Végelem kondenzátum elvezetéssel (1 x) 
2 Szifon (1 x) 
3 Ív 45°, Ø110 mm (1 x) 
4 Revíziós könyök Ø110 mm, magassága 140 mm (1 x) 
5 Revíziós könyök Ø110 mm, magassága 390 mm (1 x) 
6 2 db becsatlakozóval ellátott égéstermék elvezető cső (1 x) 
7 Égéstermék cső Ø110 mm, hossza: 250 mm (2 x)   
 
Bővítő készlet 
8 Égéstermék cső Ø110 mm, hossza: 250 mm (2 x) 
9 Ív 45°, Ø110 mm (1 x) 
10 Revíziós könyök Ø110 mm, magassága 390 mm (2 x) 
11 2 db becsatlakozóval ellátott égéstermék elvezető cső (1 x) 
 
 
 Égéstermék cs ő átmérője (mm)  
„Egymás mögé kötött”  160 200 250 
Alap csatlakozó készlet 2 db ter-
mék számára 

0020106414 0020106430 0020106555 

Bővítő készlet további két termék 
számára 

0020106415 0020106431 0020106556 
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50. ábra: Az égéstermék gyűjtőcső csatlakoztatása a függőleges égéstermék elvezetésre 
 
 
A függőleges égéstermék elvezetés (kürtő, homlokzat vagy függőleges tetőátvezető) és az égés-
termék gyűjtőcső közötti összekötést hosszabbító csövek, ellenőrző idomok és könyökök bizto-
sítják. 
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8.8 Égéstermék elvezetés a kürtőben 
 (Ø 130 mm PP, Ø 160 mm PP, Ø 200 mm PP, Ø 250 mm PP )  
 

 
 
A kéményaknás égéstermék elvezetés alapkészlete 
 
 

- Helyiséglevegőtől függő üzemmód 
- Levegő/égéstermék elvezető rendszerrel együtt tanúsított tüzelőberendezés 
- A korábban más típusú tüzelő berendezéssel használt kémény állapotát a 

kéményseprővel előzőleg felül kell vizsgáltatni (tisztítás, bélelés szükségesssége), 
mielőtt a kürtő légellátásra szolgál, illetve beépítésre kerül az égéstermék elvezetés 

- A nemesacél kürtőfedelet azoknál az égéstermék elvezetéseknél kell használni, ahol a 
szomszédos kémény a tűzállóság szempontjából nem hosszabbítható. 
 

 
Levegő/égéstermék elvezet ő komponens  Rendelési szám  
Alap csatlakozó koncentrikus készlet kürtőben vezetett 
égéstermék elvezetéshez Ø130 mm 
Részei: szellőztető rács (1x); alátámasztó sínnel ellátott 
talpas könyök (1x); fali takarótárcsa (1x); a kürtőfalazat 
áttöréséhez használható védőcső (DN 180); távtartó (7x); 
fedél nélküli alumínium égéstermék cső (0,5 m - DN 130); 
Kürtőfedél DN 130 PP (1x) 

0020106374 

Kéményaknás alapszett, Ø160 mm  
Kéményaknás alapszett, Ø200 mm 
Kéményaknás alapszett, Ø250 mm 
Részei: alátámasztó sínnel (350 mm) ellátott talpas 
könyök; kürtőáttörés fali béléscső; takarótárcsa (1 db); 
szellőztető rács (1 db); nemesacél kürtőfedél; 0,5 m PP 
kitorkolló csővezeték. 

0020095533 
0020095534 
0020106560 

 
 
Komponensek, Ø 110/130/160/ (160/225) mm (lásd 131. oldal) 
Komponensek, Ø 110/200/ (200/300) mm  (lásd 133. oldal)  
Komponensek, Ø 110/250/ (250/350) mm  (lásd 134. oldal)  
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8.9 Függőleges tetőátvezetés 
 (Ø160 mm nemesacél/PP; Ø200 mm nemesacél/PP; Ø250 m m nemesacél/PP)  
 

 
 
Függőleges tetőátvezetés 
 
 

- Helyiséglevegőtől függő égéstermék elvezetés 
- Lapos, illetve 25°-50° közötti hajlásszöggel rend elkező ferde tetők esetén használható 
- A tüzelőberendezések ideális telepítési helyisége a tetőtér vagy az olyan jellegű helyiség, 

ahol a plafon egyben a tető is, amelyen lényegében a tetőszerkezet található 
- Emeletek/szintek áthidalása a DVGW-TRGI szerint történhet, ha a levegő/égéstermék 

elvezetést a felállítási helyiségen kívül, 90 perces tűzállósággal rendelkező kürtőben 
telepítik 

- A tüzelőberendezés és a levegő/égéstermék elvezetés rendszertanúsítással rendelkezik 
 
 
Levegő/égéstermék elvezet ő komponens  Rendelési szám  
Függőleges tetőátvezető, Ø160 mm, PP 
Függőleges tetőátvezető, Ø160 mm, nemesacél/PP 
Függőleges tetőátvezető, Ø200 mm, nemesacél/PP 
Függőleges tetőátvezető, Ø250 mm, nemesacél/PP 

0020095567 
0020095581 
0020095582 
0020108007 

 
 
Komponensek, Ø 110/130/160/ (160/225) mm (lásd 131. oldal) 
Komponensek, Ø 110/200/ (200/300) mm  (lásd 133. oldal)  
Komponensek, Ø 110/250/ (250/350) mm  (lásd 134. oldal)  
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8.10 Égéstermék elvezetés a homlokzaton  
 (Ø 160/225 mm nemesacél/PP; Ø 200/300 mm nemesacél/ PP; Ø 250/350 mm nemes-

acél/PP) 
 

 
 
Alap csatlakozó készlet, koncentrikus külső fali csatlakozó a homlokzati égéstermék elvezetéshez 
 

- Helyiséglevegőtől függő üzemmód 
- A frisslevegő beszívást, illetve az égéstermék kitorkollást úgy kell kialakítani, biztosítható 

legyen a tiszta légellátás, valamint az égéstermékek biztonságos elvezetése. Ehhez 
nemzetközi vagy helyi előírásokat kell betartani 

- A fali tartókat mind a külső csővezeték, mind pedig a végelem kapcsán max. 2 méteres 
osztástávolsággal kell elhelyezni 

- Levegő/égéstermék elvezető rendszerrel együtt tanúsított tüzelőberendezés 
 
 
Levegő/égéstermék elvezet ő komponens  Rendelési szám  
Alap csatlakozó készlet, koncentrikus külső fali 
csatlakozó, Ø 225/160 mm; nemesacél/PP a homlokzati 
égéstermék elvezetéshez (Ø160 mm) 
Részei: könyök; tartókonzol; külső fali takaróelem 

0020095573 
 

Alap csatlakozó készlet, koncentrikus külső fali 
csatlakozó, Ø 300/200 mm; nemesacél/PP a homlokzati 
égéstermék elvezetéshez (Ø200 mm) 
Részei: könyök; tartókonzol; külső fali takaróelem 

0020095574 
 

Alap csatlakozó készlet, koncentrikus külső fali 
csatlakozó, Ø 350/250 mm; nemesacél/PP a homlokzati 
égéstermék elvezetéshez (Ø250 mm) 
Részei: könyök; tartókonzol; külső fali takaróelem 

0020106434 
 

 
 
Komponensek, Ø 110/130/160/ (160/225) mm (lásd 131. oldal) 
Komponensek, Ø 110/200/ (200/300) mm  (lásd 133. oldal)  
Komponensek, Ø 110/250/ (250/350) mm  (lásd 134. oldal)  
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8.11 Rendszertanúsított égéstermék elvezető rendszerek és komponensek 
 
Alkotóelemek Ø110/ 130/ 160/ (160/225) mm 
 
 Rend. szám  0020042762 0020095533 0020095567 0020095581 0020095573 
Átfogó rendszerelemek  
Motoros füstgázcsappantyú 
Ø 110 mm 

0020106418 X X X X X 

Talpas könyök alátámasztó 
sín, hosszú verzió – 500 mm 

0020095539  X    

Rendszer égéstermék elvezet ő (PP) – merev – Ø 110 mm  
Hosszabbító cső – 0,5 m,  
Ø 110 mm 

0020106384 X X X X X 

Hosszabbító cső – 1,0 m,  
Ø 110 mm 

0020106385 X X X X X 

Hosszabbító cső – 2,0 m,  
Ø 110 mm 

0020106386 X X X X X 

Rev. el.; 0,21 m; Ø200 mm 0020106387 X X X X X 
Ív 15° – Ø 110 mm 0020106389 X X X X X 
Ív 30° – Ø 110 mm 0020106390 X X X X X 
Ív 45° – Ø 110 mm 0020106391 X X X X X 
Rev. T-idom – Ø 110 mm 0020106392 X X X X X 
Rög. bilincs (5 x); Ø 110 mm 0020106395 X X X X X 
Rendszer égéstermék elvezet ő (PP) – merev – Ø 130 mm  
Távtartó – Ø 130 mm (7 x) 0020042763 X     
Revíziós elem – Ø 130 mm 0020042764 X     
Könyök 87° – Ø 130 mm 0020042765 X     
Ív 45° – Ø 130 mm 0020042766 X     
Ív 30° – Ø 130 mm 0020042767 X     
Ív 15° – Ø 130 mm 0020042768 X     
Hossz. cső; 1,0 m;Ø130 mm 0020042769 X     
Hossz. cső; 2,0 m;Ø130 mm 0020042770 X     
Átmeneti idom Ø 160 mm � 
Ø 130 mm 

0020145587 X     

Rendszer égéstermék elvezet ő (PP) – merev – Ø 160 mm  
Alap csatl. szett 2 db készü-
lék számára, Ø 160 mm 

0020106412 X X X X X 

Bővítő klt. további 1 db 
készülékhez,  Ø 160 mm 

0020106413 X X X X X 

Alap csatl. szett 2 db készü-
lék számára, Ø 160 mm 

0020106414 X X X X X 

Bővítő klt.  2 db készülék 
számára, Ø 160 mm 

0020106415 X X X X X 

Távtartó – Ø 160 mm (4 x) 0020095565  X    
Revíziós elem – 0,21 m – Ø 
160 mm 

0020095561  X X X X 

Ellenőrző T-idom – Ø 160 
mm 

0020095554 X X X X X 

Könyök 87° – Ø 160 mm 0020095552 X X X X X 
Ív 45° – Ø 160 mm 0020095556 X X X X X 
Ív 30° – Ø 160 mm 0020095558 X X X X X 
Ív 15° – Ø 160 mm 0020095560 X X X X X 
Hosszabbító cső – 0,5 m, Ø 
160 mm 

0020095545 X X X X X 

Hosszabbító cső – 1,0 m, Ø 
160 mm 

0020095546 X X X X X 

Hosszabbító cső – 2,0 m, Ø 
160 mm 

0020095547 X X X X X 

Ferdetető gallér, fekete  
(Ø 160/185 mm); 25° – 45° 

0020095568   X   

Alumínium lapostető gallér  
(Ø 160/186 mm);  

0020095570   X   
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Rendszer égéstermék elvezet ő (nemesacél/ PP) – merev – Ø 160/225 mm – homlokzat  
Külső fali vezetéktartó Ø 225 
(50 mm); nemesacél 

0020095575    X X 

Koncentrikus külső fali hosz-
szabbító cső  
(0,5 m) – Ø 160/225 mm; 
nemesacél  

0020095577    X X 

Koncentrikus külső fali hosz-
szabbító cső  
(1,0 m) – Ø 160/225 mm; 
nemesacél  

0020095579    X X 

Koncentrikus külső fali füg-
gőleges tetőátvezető – Ø 
160/225 mm; nemesacél 

0020095581     X 

Kitorkolló elem – Ø 160/225 
mm; nemesacél 

0020095583    X X 

Koncentrikus külső fali 45°-
os ív (1 db) –  
Ø 160/225 mm; nemesacél 

0020095544     X 

Koncentrikus külső fali ellen-
őrző idom –  
Ø 160/225 mm; nemesacél 

0020095589     X 

Légoldali bilincs – Ø 160/225 
mm; nemesacél 

0020095540    X X 

Ferdetető gallér (Ø 160/225 
mm); 15° – 25°  

0020095585    X X 

Ferdetető gallér (Ø 160/225 
mm); 25° – 35° 

0020130600    X X 

Ferdetető gallér (Ø 160/225 
mm); 35° – 45° 

0020130601    X X 

Lapostető gallér (Ø 160/225 
mm); nemesacél 

0020095587    X X 
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Alkotóelemek Ø110/200/ (200/300) mm 
 
 Rend. szám  0020095534 0020095582 0020095574 
Átfogó rendszerelemek  
Motoros füstgázcsappantyú Ø 110 mm 0020106418 X X X 
Talpas könyök alátámasztó sín, hosszú verzió – 
500 mm 

0020095539 X   

Rendszer égéstermék elvezet ő – PP – merev – Ø 110 mm  
Hosszabbító cső; 0,5 m, Ø110 mm – PP 0020106384 X X X 
Hosszabbító cső; 1,0 m, Ø110 mm – PP 0020106385 X X X 
Hosszabbító cső; 2,0 m, Ø110 mm – PP 0020106386 X X X 
Revíziós elem, Ø110 mm – PP 0020106387 X X X 
15°-os ív, Ø110 mm – PP 0020106389  X X X 
30°-os ív, Ø110 mm – PP 0020106390  X X X 
45°-os ív, Ø110 mm – PP 0020106391  X X X 
Revíziós T-idom, 87°; Ø110 mm – PP 0020106392  X X X 
Rögzítő bilincs, Ø110 mm – PP  0020106395 X X X 
Rendszer égéstermék elvezet ő – PP – merev – Ø 200 mm  
Alap csatl. klt. 2 db kész. számára – Ø 200 mm 0020106428 X X X 
Bőv. klt. további 1 db kész. szám. – Ø 200 mm 0020106429 X X X 
Alap csatl. klt. 2 db kész. számára – Ø 200 mm 0020106430 X X X 
Bőv. klt. további 2 db kész. szám. – Ø 200 mm 0020106431 X X X 
Távtartó – Ø 200 mm (4 x) 0020105566 X   
Revíziós elem – 0,5 m – Ø 200 mm 0020105562 X X X 
Ellenőrző T-idom – Ø 200 mm 0020095555 X X X 
Könyök 87° – Ø 200 mm 0020095553  X X X 
Ív 45° – Ø 200 mm 0020095557  X X X 
Ív 30° – Ø 200 mm 0020095559  X X X 
Hosszabbító cső – 0,5 m, Ø 200 mm 0020095549 X X X 
Hosszabbító cső – 1,0 m, Ø 200 mm 0020099550 X X X 
Hosszabbító cső – 2,0 m, Ø 200 mm 0020095551 X X X 
Rendszer égéstermék elvezet ő – PP/nemesacél  – merev – Ø 200/300 mm – homlokzat  
Külső fali vezetéktartó Ø 300 (50 mm);  
nemesacél 

0020095576  X X 

Koncentrikus külső fali hosszabbító cső  
(0,5 m) – Ø 200/300 mm; nemesacél  

0020095578  X X 

Koncentrikus külső fali hosszabbító cső  
(1,0 m) – Ø 200/300 mm; nemesacél  

0020095580  X X 

Koncentrikus külső fali függőleges tetőátvezető – 
Ø 200/300 mm; nemesacél 

0020095582   X 

Kitorkolló elem – Ø 200/300 mm; nemesacél 0020095584  X X 

Koncentrikus külső fali 45°-os ív (1 db) –  
Ø 200/300 mm; nemesacél 

0020095548   X 

Koncentrikus külső fali ellenőrző idom –  
Ø 200/300 mm; nemesacél 

0020095590   X 

Légoldali bilincs – Ø 200/300 mm; nemesacél 0020095536  X X 

Ferdetető gallér (Ø 200/300 mm); 15° – 25°  0020095586   X X 

Ferdetető gallér (Ø 200/300 mm); 25° – 35° 0020130602   X X 

Ferdetető gallér (Ø 200/300 mm); 35° – 45° 0020130603   X X 

Lapostető gallér (Ø 200/300 mm); nemesacél 0020095588  X X 
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Alkotóelemek Ø110/250/ (250/350) mm 
 
 Rend. szám  0020106560 0020108007 0020106434 
Átfogó rendszerelemek  
Motoros füstgázcsappantyú Ø 110 mm 0020106418 X X X 
Talpas könyök alátámasztó sín, hosszú verzió – 
500 mm 

0020095539 X   

Rendszer égéstermék elvezet ő – PP – merev – Ø 110 mm  
Hosszabbító cső; 0,5 m, Ø110 mm – PP 0020106384 X X X 
Hosszabbító cső; 1,0 m, Ø110 mm – PP 0020106385 X X X 
Hosszabbító cső; 2,0 m, Ø110 mm – PP 0020106386 X X X 
Revíziós elem, Ø110 mm – PP 0020106387 X X X 
15°-os ív, Ø110 mm – PP 0020106389  X X X 
30°-os ív, Ø110 mm – PP 0020106390  X X X 
45°-os ív, Ø110 mm – PP 0020106391  X X X 
Revíziós T-idom, 87°; Ø110 mm – PP 0020106392  X X X 
Rögzítő bilincs, Ø110 mm – PP  0020106395 X X X 
Rendszer égéstermék elvezet ő – PP – merev – Ø 250 mm  
Alap csatl. klt. 2 db kész. számára – Ø 250 mm 0020106553 X X X 
Bőv. klt. további 1 db kész. szám. – Ø 250 mm 0020106554 X X X 
Alap csatl. klt. 2 db kész. számára – Ø 250 mm 0020106555 X X X 
Bőv. klt. további 2 db kész. szám. – Ø 250 mm 0020106556 X X X 
Távtartó – Ø 250 mm (4 x) 0020145527 X   
Revíziós elem – 0,5 m – Ø 250 mm 0020106562 X X X 
Ellenőrző T-idom – Ø 250 mm 0020145529 X X X 
Könyök 87° – Ø 250 mm 0020106563  X X X 
Ív 45° – Ø 250 mm 0020106564  X X X 
Ív 30° – Ø 250 mm 0020106565  X X X 
Hosszabbító cső – 0,5 m, Ø 250 mm 0020145507 X X X 
Hosszabbító cső – 1,0 m, Ø 250 mm 0020106566 X X X 
Hosszabbító cső – 2,0 m, Ø 250 mm 0020106567 X X X 
Rendszer égéstermék elvezet ő – PP/nemesacél  – merev – Ø 250/350 mm – homlokzat  
Külső fali vezetéktartó Ø 350 (50 mm);  
nemesacél 

0020106559  X X 

Koncentrikus külső fali hosszabbító cső  
(0,5 m) – Ø 250/350 mm; nemesacél  

0020108005  X X 

Koncentrikus külső fali hosszabbító cső  
(1,0 m) – Ø 250/350 mm; nemesacél  

0020108006  X X 

Koncentrikus külső fali függőleges tetőátvezető – 
Ø 250/350 mm; nemesacél 

0020108007   X 

Kitorkolló elem – Ø 250/350 mm; nemesacél 0020108008  X X 

Koncentrikus külső fali 45°-os ív (1 db) –  
Ø 250/350 mm; nemesacél 

0020108009   X 

Koncentrikus külső fali ellenőrző idom –  
Ø 250/350 mm; nemesacél 

0020108010   X 

Légoldali bilincs – Ø 250/350 mm; nemesacél 0020108011  X X 

Ferdetető gallér (Ø 250/350 mm); 15° – 25°  0020108012   X X 

Ferdetető gallér (Ø 250/350 mm); 25° – 35° 0020145573   X X 

Ferdetető gallér (Ø 250/350 mm); 35° – 45° 0020145575   X X 

Lapostető gallér (Ø 250/350 mm); nemesacél 0020108013  X X 
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A komponensek áttekintése 
 
Alkotóelem  Megnevezés  Rendelési szám  
Komponensek Ø 110/130/160/(160/225) mm 

 

Motoros füstgázcsappantyú Ø 110 mm 0020106418 

 

Talpas könyök alátámasztó sín 
Hosszú verzió – 500 mm 

0020095539 

 

Távtartó – Ø 130 mm (7 x) 0020042763 

 

Revíziós elem – Ø 130 mm 0020042764 

 

Könyök 87° – Ø 130 mm 0020042765 

 

Ív 45° – Ø 130 mm 0020042766 

 

Ív 30° – Ø 130 mm 0020042767 
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Alkotóelem  Megnevezés  Rendelési szám  
Komponensek Ø 110/130/160/(160/225) mm 

 

Ív 15° – Ø 130 mm 0020042768 

 

Hosszabbító cső – 1,0 m, Ø 130 mm 0020042769 
Hosszabbító cső – 2,0 m, Ø 130 mm 0020042770 

 

Átmeneti idom Ø 160 mm � Ø 130 mm 0020145587 

 

Alap csatlakozószett 2 db, sorba kötött készü-
lék számára – Ø 160 mm 

0020106412 

 

Bővítő készlet további 1 db, sorba kötött ké-
szülék számára – Ø 160 mm 

0020106413 

 

Alap csatlakozószett 2 db, egymás mögé 
telepített készülék számára – Ø 160 mm 

0020106414 

 

Bővítő készlet további 2 db, egymás mögé 
telepített készülék számára – Ø 160 mm 

0020106415 
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Alkotóelem  Megnevezés  Rendelési szám  
Komponensek Ø 110/130/160/(160/225) mm 

 

Távtartó – Ø 160 mm (4 x) 0020095565 

 

Revíziós elem – 0,21 m – Ø 160 mm 0020095561 

 

Ellenőrző T-idom – Ø 160 mm 0020095554 

 

Könyök 87° – Ø 160 mm 0020095552 

 

Ív 45° – Ø 160 mm 0020095556 

 

Ív 30° – Ø 160 mm 0020095558 

 

Ív 15° – Ø 160 mm 0020095560 
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Alkotóelem  Megnevezés  Rendelési szám  
Komponensek Ø 110/130/160/(160/225) mm 

 

Hosszabbító cső – 0,5 m, Ø 160 mm 0020095545 
Hosszabbító cső – 1,0 m, Ø 160 mm 0020095546 
Hosszabbító cső – 2,0 m, Ø 160 mm 0020095547 

 

Univerzális tetőgallér, ferdetető (25° – 45°) – 
fekete az Ø 160/186 mm tetőátvezetésre 

0020095568 

 

Alumínium lapostető gallér tetőátvezetésre 
Ø 160/186 mm 

0020095570 

 

Külső fali vezetéktartó Ø 225 (50 mm); ne-
mesacél 

0020095575 

Koncentrikus külső fali hosszabbító cső  
(0,5 m) – Ø 160/225 mm; nemesacél  

0020095577 

Koncentrikus külső fali hosszabbító cső  
(1,0 m) – Ø 160/225 mm; nemesacél  

0020095579 

Koncentrikus külső fali függőleges tetőátveze-
tő – Ø 160/225 mm; nemesacél 

0020095581 

 

Kitorkolló elem – Ø 160/225 mm; nemesacél 0020095583 

 

Koncentrikus külső fali 45°-os ív (1 db) –  
Ø 160/225 mm; nemesacél 

0020095544 

 

Koncentrikus külső fali ellenőrző idom –  
Ø 160/225 mm; nemesacél 

0020095589 
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Alkotóelem  Megnevezés  Rendelési szám  
Komponensek Ø 110/130/160/(160/225) mm 

 

Légoldali bilincs – Ø 160/225 mm; nemesacél 0020095540 

 

Ferdetető gallér (Ø 160/225 mm); 15° – 25°  0020095585 
Ferdetető gallér (Ø 160/225 mm); 25° – 35° 0020130600 
Ferdetető gallér (Ø 160/225 mm); 35° – 45° 0020130601 

 

Lapostető gallér (Ø 160/225 mm); nemesacél 0020095587 
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Alkotóelem  Megnevezés  Rendelési szám  
Komponensek Ø 110/200/(200/300) mm 

 

Alap csatlakozószett 2 db, sorba kötött készü-
lék számára – Ø 200 mm 

0020106428 

 

Bővítő készlet további 1 db, sorba kötött ké-
szülék számára – Ø 200 mm 

0020106429 

 

Alap csatlakozószett 2 db, egymás mögé 
telepített készülék számára – Ø 200 mm 

0020106430 

 

Bővítő készlet további 2 db, egymás mögé 
telepített készülék számára – Ø 200 mm 

0020106431 

 

Távtartó – Ø 200 mm (4 x) 0020095566 

 

Revíziós elem – 0,5 m – Ø 200 mm 0020095562 

 

Ellenőrző T-idom – Ø 200 mm 0020095555 
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Alkotóelem  Megnevezés  Rendelési szám 
Komponensek Ø 110/200/(200/300) mm 

 

Könyök 87° – Ø 200 mm 0020095553 

 

Ív 45° – Ø 200 mm 0020095557 

 

Ív 30° – Ø 200 mm 0020095559 

 

Hosszabbító cső – 0,5 m, Ø 200 mm 0020095549 
Hosszabbító cső – 1,0 m, Ø 200 mm 0020095550 
Hosszabbító cső – 2,0 m, Ø 200 mm 0020095551 

 

Külső fali vezetéktartó Ø 300 (50 mm);  
nemesacél 

0020095576 

 

Koncentrikus külső fali hosszabbító cső  
(0,5 m) – Ø 200/300 mm; nemesacél  

0020095578 

Koncentrikus külső fali hosszabbító cső  
(1,0 m) – Ø 200/300 mm; nemesacél  

0020095580 

 

Koncentrikus külső fali függőleges tetőátveze-
tő – Ø 200/300 mm; nemesacél 

0020095582 

 

Kitorkolló elem – Ø 200/300 mm; nemesacél 0020095584 
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Alkotóelem  Megnevezés  Rendelési szám  
Komponensek Ø 110/200/(200/300) mm 

 

Koncentrikus külső fali 45°-os ív (1 db) –  
Ø 200/300 mm; nemesacél 

0020095548 

 

Koncentrikus külső fali ellenőrző idom –  
Ø 200/300 mm; nemesacél 

0020095590 

 

Légoldali bilincs – Ø 200/300 mm; nemesacél 0020095536 

 

Ferdetető gallér (Ø 200/300 mm); 15° – 25°  0020095586 
Ferdetető gallér (Ø 200/300 mm); 25° – 35° 0020130602 
Ferdetető gallér (Ø 200/300 mm); 35° – 45° 0020130603 

 

Lapostető gallér (Ø 200/300 mm); nemesacél 0020095588 
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Alkotóelem  Megnevezés  Rendelési szám  
Komponensek Ø 110/250/(250/350) mm 

 

Alap csatlakozószett 2 db, sorba kötött készü-
lék számára – Ø 250 mm 

0020106553 

 

Bővítő készlet további 1 db, sorba kötött ké-
szülék számára – Ø 250 mm 

0020106554 

 

Alap csatlakozószett 2 db, egymás mögé 
telepített készülék számára – Ø 250 mm 

0020106555 

 

Bővítő készlet további 2 db, egymás mögé 
telepített készülék számára – Ø 250 mm 

0020106556 

 

Távtartó – Ø 250 mm (4 x) 0020105527 

 

Revíziós elem – 0,5 m – Ø 250 mm 0020106562 
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Alkotóelem  Megnevezés  Rendelési szám  
Komponensek Ø 110/250/(250/350) mm 

 

Ellenőrző T-idom – Ø 250 mm 0020145529 

 

Könyök 87° – Ø 250 mm 0020106563 

 

Ív 45° – Ø 250 mm 0020106564 

 

Ív 30° – Ø 250 mm 0020106565 

 

Hosszabbító cső – 0,5 m, Ø 250 mm 0020145507 
Hosszabbító cső – 1,0 m, Ø 250 mm 0020106566 
Hosszabbító cső – 2,0 m, Ø 250 mm 0020106567 

 

Külső fali vezetéktartó Ø 350 (50 mm);  
nemesacél 

0020106559 

 

Koncentrikus külső fali hosszabbító cső  
(0,5 m) – Ø 250/350 mm; nemesacél  

0020108005 

Koncentrikus külső fali hosszabbító cső  
(1,0 m) – Ø 250/350 mm; nemesacél  

0020108006 

 

Koncentrikus külső fali függőleges tetőátveze-
tő – Ø 250/350 mm; nemesacél 

0020108007 
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Alkotóelem  Megnevezés  Rendelési szám  
Komponensek Ø 110/250/(250/350) mm 

 

Kitorkolló elem – Ø 250/350 mm; nemesacél 0020108008 

 

Koncentrikus külső fali 45°-os ív (1 db) –  
Ø 250/350 mm; nemesacél 

0020108009 

 

Koncentrikus külső fali ellenőrző idom –  
Ø 250/350 mm; nemesacél 

0020108010 

 

Légoldali bilincs – Ø 250/350 mm; nemesacél 0020108011 

 

Ferdetető gallér (Ø 250/350 mm); 15° – 25°  0020108012 
Ferdetető gallér (Ø 250/350 mm); 25° – 35° 0020145573 
Ferdetető gallér (Ø 250/350 mm); 35° – 45° 0020145575 

 

Lapostető gallér (Ø 250/350 mm); nemesacél 0020108013 
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9. Függelék 
 
Szállítási terjedelem 

 
 

51. ábra: Az ecoTEC plus készülék szállítási terjedelme 
 
 

Tétel  Darabszám  Megnevezés  
1 1 Készüléktartó sín 
2 1 Fali gázkészülék 
  Dokumentációs csomag: 

- Szerelési és karbantartási útmutató 
- Kezelési útmutató 
- Az égéstermék elvezetés szerelési útmutatója 
- Szerelősablon 
- Garanciajegy 
- Különböző matricák  

 1 Kondenzvíz szifon 
  - Facsavarok 

- Tiplik (10 x 60 mm) 
- Alátétek 

 1 Gázoldali roppantógyűrűs csatlakozó 
 1 Gázcsap (csak bizonyos országokban) 
 2 Karbantartó csapok (csak bizonyos országokban) 
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Telepítési helyek 
 
A felállítási helyiséggel kapcsolatos követelmények  
A 100 kW egységteljesítmény feletti gáztüzelő berendezések csak olyan helyiségekben telepít-
hetők, amelyek más célt nem szolgálnak (azaz nem lehet pl.: tartózkodási hely). Ehhez a követ-
kező követelményeket kell figyelembe venni: 

- A felállítási helyiség a bejárati ajtón kívül nem lehet összeszellőztetve más helyiségek-
kel. 

- A bejárati ajtó légtömör és magától záródó legyen.  
- A felállítási helyiségnek szellőző nyílással kell rendelkeznie. 
- A gáztüzelő berendezés lekapcsolható legyen egy, a felállítási helyiségen kívül elhelye-

zett vészkapcsolóval. 
- A felállítási helyiség fagyvédett legyen. 
- Engedélyezett a fűtővízbe kevert fagyvédő szer (ehhez vegye figyelembe a 3. fejezet 

vízminőséggel kapcsolatos követelményeit). 
- Feltétlenül vegye figyelembe a működés során keletkező kondenzvíz semlegesítéssel 

kapcsolatos helyi előírásokat. 
 

 A fenti követelmények nem helyettesítik az adott országra érvényes helyi szabványokat, 
illetve rendelkezéseket. 

 
Telepítés ventilátorral ellátott helyiségekben 
A készüléket nem szabad helyiséglevegőtől függő módon üzemeltetni akkor, ha a felállítási 
helység ventilátorral szellőztetett (pl.: szellőztető rendszerek, szagelszívók). Ezek a rendszerek 
nyomáshiányt keltenek a helyiségen belül. Vákuum hatására a kitorkollástól az égéstermék el-
vezető cső és az akna közötti körgyűrűn keresztül égéstermék juthat vissza a felállítási helyi-
ségbe.  
A készüléket csak abban az estben szabad helyiséglevegőtől függő üzemben működtetni, ha a 
készülékkel együtt semmilyen elszívó ventilátor nem üzemelhet. 
 
A külső ventilátor és a készülék egymás elleni működésének reteszelésére a külön rendelhető 
„2 a 7-ből” Vaillant multifunkciós kártya szolgál. Ezen kívül a rendszer üzemeltetőjét feltétlenül 
tájékoztatni kell az elszívó ventilátorok működéséből keletkező esetleges veszélyekre. 
 
A frissleveg ő minőségével kapcsolatos követelmények 
Az égést szolgáló frisslevegő ne rendelkezzen magas porkoncentrációval (pl.: építési por, szige-
telőanyag-szál), illetve jelentős páratartalommal (mosókonyha, stb). A frisslevegőben található 
halogén és szénhidrogén vegyületek korróziót okozhatnak, így ennek kialakulását minden eset-
ben meg kell előzni. 
 

 Az égést tápláló frisslevegő nem tartalmazhat szilárd szennyeződéseket, mert azok el-
tömíthetik az égőt. Ezen kívül különösen arra ügyeljen, hogy a frisslevegő mentes legyen 
az építési portól, illetve a szigetelőanyag maradványoktól. 

 

 Az önálló készüléknek is 70 kg feletti súlya van (kiegészítő elemek nélkül), ezért a falra 
szerelés során arra kell ügyelni, hogy a falszerkezet megfelelő teherhordó képességgel 
rendelkezzen (ez főleg a kaszkádba és sorba kötött hőtermelők esetén igaz). Ezen kívül 
meg kell azt is vizsgálni, hogy a rögzítő készlet lehetővé teszi-e a tökéletes rögzítést a 
falon. Ellenkező esetben fennáll annak veszélye, hogy a fali rögzítés kioldódik, és a ké-
szülék leesik. Ennek ellenkerülése érdekében – adott esetben – speciális rögzítőket, il-
letve tartókat kell használni.    
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Szivattyú diagramok 
Abban az esetben, ha nem a Vaillant tartozékprogramban kapható szivattyúcsoport kerül beépí-
tésre, nem szabad a készülék, illetve a szivattyú közé szűkítést beépíteni, ezen kívül a készülék 
és a szivattyú közötti nyomásveszteség nem lehet több 10 mbar-nál. Más típusú szivattyú al-
kalmazása esetén ezen kívül az alábbi szempontokat kell még figyelembe venni: 

- A szivattyút a készülék elektromos egységéhez kell csatlakoztatni (jel és feszültség-
ellátás). 

- A szivattyú azonos jelleggörbével rendelkezzen, mint a 3.1.8. fejezetben ismertetett. 
- A szivattyút úgy kell kiválasztani, hogy biztosítható legyen az adott készülék-típusra 

megadott táblázat minimálisan szükséges tömegáram mennyisége. 
- 0 – 10 Volt-os szivattyú alkalmazása esetén olyan szivattyú használható, amely 0 Volt 

esetén lekapcsol, 10 V mellett pedig 100%-kos teljesítményt nyújt. 
- Modulációs szivattyú beépítése során a szivattyú jelleggörbéje olyan lehet, amelynél a 

0% a maximális szivattyú teljesítmények, a 100% pedig a lekapcsolt szivattyú állapotnak 
felel meg. 

 
Energiatakarékos szivattyúk 
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Modulációs szivattyúk 
 

 
 
 
Felhasználható emel őmagasság 
 
 Felhasználható emel őmagasság (mbar)  
Szivattyútípus  VU 806/5-5 VU 1006/5-5 VU 1206/5-5 
Energiatakarékos szivattyúk 240 470 360 
Modulációs szivattyúk 420 340 240 

 

 A felhasználható emelőmagasságok, illetve a lemezes hőcserélő nyomásveszteségei 
döntő mértékben befolyásolják a készülék és a leválasztó hőcserélő közötti előremenő- 
és visszatérő csőkötéseket. Méretezési szabály lehet, hogy egyik vezeték keresztmet-
szete sem lehet 1 ½” alatt. 

 
 
A készülék nyomásvesztesége 
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 Integrált kondenzációs h őcserél ő 
 

 
 

 52. ábra: A hőcserélő metszete    Perforált lemez (120 kW-os készülék) 

 
A teljes hőcserélő, beleértve annak összes alkotóelemét nemesacélból készül. A hőcserélő per-
forált lemeze feletti rész az égkamra (ez a terület a „felső fűtőérték-rész”, mert itt csekély a kon-
denzáció mértéke. 
 

 
 

53. ábra: A 120 kW-os készülék hőcserélője - felülről 
 
A perforált lemez alatti alsó részen ovális alakú, bizonyos pontokban elvékonyított csövek talál-
hatók (147 db cső – 120 kW; 126 – 100 kW és 91 – 80 kW), amelyeken a forró égéstermék át-
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áramlik. Itt zajlik az égéstermék kondenzációja („kondenzációs szakasz”), miközben a lehűlt 
égéstermék felmelegíti csöveket, amelyekben a fűtővíz a hőcserélőben található terelőlemezek 
(valamint a szivattyú) segítségével alulról, örvénylő mozgással a külső faltól befelé, az rajzon 
jelölt irányba áramlik. Az ellenáramú működésnek köszönhetően a hőcsere optimálisan végbe-
megy. A keletkező kondenzvizet a kondenzvíz kád fogja fel, amit a középen elhelyezkedő szifon 
közvetlenül a csatornába vezet.   
 

 
 
Az égőkamra felső részén csak a felmelegített fűtővíz található, amely az előremenőn keresztül 
a fűtési osztóba jut. 
 
 
A kaszkád keretek alkotóelemei – cikkszámos bontás 
 
0020159419 

- 0020151805 (keret, Vaillant hidraulikus kaszkád) 
- 0020151813 (keret, bővítő 1/2 készülék számára) 
- 0020151815 (talp, komplett) 
- 0020151816 (hidraulikus egység, indító modul DN 65) 
- 0020151818 (hidraulikus egység, bővítő 1/2 készülék számára DN 65) 

 
0020159415 

- 0020151805 (keret, Vaillant hidraulikus kaszkád) 
- 0020151814 (keret, bővítő 2/4 készülék számára) 
- 0020151815 (talp, komplett) 
- 0020151816 (hidraulikus egység, indító modul DN 65) 
- 0020151820 (hidraulikus egység, bővítő 2/4 készülék számára DN 65) 
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0020159416 
- 0020151813 (keret, bővítő 1/2 készülék számára) 
- 0020151818 (hidraulikus egység, bővítő 1/2 készülék számára DN 65) 

 
0020159417 

- 0020151814 (keret, bővítő 2/4 készülék számára) 
- 0020151820 (hidraulikus egység, bővítő 2/4 készülék számára DN 65) 

 
0020159419 

- 0020151805 (keret, Vaillant hidraulikus kaszkád) 
- 0020151814 (keret, bővítő 2/4 készülék számára) 
- 0020151815 (talp, komplett) 
- 0020151817 (hidraulikus egység, indító modul DN 100) 
- 0020151821 (hidraulikus egység, bővítő 2/4 készülék számára DN 100) 

 
0020159420 

- 0020151813 (keret, bővítő 1/2 készülék számára) 
- 0020151819 (hidraulikus egység, bővítő 1/2 készülék számára DN 100) 

 
0020159421 

- 0020151814 (keret, bővítő 2/4 készülék számára) 
- 0020151821 (hidraulikus egység, bővítő 2/4 készülék számára DN 100) 
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Jegyzeteim:  
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A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a tervezési segédletben közölt információkban, termékképekben és a 
műszaki tartalomban bizonyos esetekben eltérés lehetséges. 
A gyártók fenntartják maguknak a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül megváltoztassák a tervezési segédletben 
szereplő termékek bármely részletét és színét. Emellett minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a 
tervezési segédletben közöltek megfeleljenek a valóságnak. Ez a kiadvány semmilyen esetben sem minősül ajánlat-
tételnek a cég részéről senki számára. Azt tanácsoljuk vásárlóinknak, hogy a terméket forgalmazó kereskedő partne-
reinknél vagy képviseletünknél minden esetben tájékozódjanak vásárlás előtt. 
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